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2022 m.

d. Nr. 4Vilnius

Įgyvendindamas Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl
Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų
atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo “, 12 punktą, vykdydamas Modernizavimo fondo nacionalines
finansavimo kryptis 2021–2022 metams, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-477/1-187 „Dėl
Modernizavimo fondo nacionalinių finansavimo krypčių 2021–2022 metams patvirtinimo“
t v i r t i n u pridedamus:
1. Modernizavimo fondo „Švaresnės gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse,
dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ krypties „Energijos vartojimo
efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ paramos schemos finansavimo kriterijų ir sąlygų
aprašą;
2. Modernizavimo fondo „Švaresnės gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse,
dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ krypties „Atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemoje“ paramos schemos finansavimo kriterijų ir sąlygų aprašą.
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2022 m.
d. įsakymu Nr. 4MODERNIZAVIMO FONDO „ŠVARESNĖS GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS
PRAMONĖS ĮMONĖSE, DALYVAUJANČIOSE ES APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ
PREKYBOS SISTEMOJE“ KRYPTIES „ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ
DIDINANČIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS PRAMONĖS ĮMONĖSE,
DALYVAUJANČIOSE ES APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE“
PARAMOS SCHEMOS FINANSAVIMO KRITERIJŲ IR SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Modernizavimo fondo „Švaresnės gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse,
dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ krypties „Energijos vartojimo
efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ paramos schemos finansavimo kriterijų ir sąlygų
aprašas (toliau – Aprašas) nustato Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų
diegimo pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje
paramos schemos (toliau – Schema) finansavimo kriterijus ir sąlygas,. taip pat .tinkamų finansuoti
išlaidų kriterijus
2. Aprašas parengtas vadovaujantis:
2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su
visais pakeitimais, I skyriaus, 8 ir 38 straipsnių nuostatomis;
2.2. 2020 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1001, kuriuo
nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatų, susijusių su
Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos
vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, veikla, taikymo taisyklėmis;
2.3. Europos investicijų banko (toliau – EIB) 2022 m. kovo 23 d. sprendimu
Nr. MF 2022-1 LT 0-001, patvirtinančiu Modernizavimo fondo EIB prioritetines investicijas;
2.4. Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo
fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas);
2.5. Modernizavimo fondo nacionalinėmis finansavimo kryptimis 2021–2022 metams,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-477/1-187 „Dėl Modernizavimo fondo nacionalinių
finansavimo krypčių 2021–2022 metams patvirtinimo“;
2.6. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų
plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos
transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“ 1.4 pažangos uždavinio
pažangos priemone 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“.
3. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo tikslas yra skatinti investicijas diegiant technologijas
didinančias energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos
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apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje ir mažinti jų veikloje susidarančių šiltnamio efektą
sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijas ir didinti energetinį pramonės veiklos efektyvumą.
4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr.
651/2014, Tvarkos apraše, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos
investicijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatyme.
5. Pagal Aprašą finansavimas Schemos projektams skiriamas iš Modernizavimo fondo.
6. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija (toliau – subsidija).
II SKYRIUS
FINANSUOJAMA VEIKLA
7. Pagal Aprašą finansuojama veikla – Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistemoje dalyvaujančių didelio ir vidutinio dydžio apdirbamosios pramonės įmonių (Statistikos
departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
(EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.), C sekcija) investicijos į gamybos procesų skaitmeninimą,
modernizavimą, optimizavimą bei automatizavimą, kurios skatintų efektyvų energijos ir (ar) žaliavų
išteklių naudojimą ir prisidėtų prie ŠESD išmetimo sumažinimo.
8. Finansuojama veikla turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas, kurios
neatsiejamos nuo pagalbos suteikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio nuostatas.
9. Maksimalus subsidijos dydis pareiškėjui pagal Aprašą yra 10 mln. (dešimt milijonų) eurų
be pridėtinės vertės mokesčio.
10. Pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį finansavimo intensyvumas vienam
pareiškėjui yra 30 % tinkamų finansuoti išlaidų, kuris gali būti didinamas 10 procentinių punktų
vidutinėms įmonėms.
11. Gamybos procesų energijos vartojimo efektyvumą didinančių technologijų diegimo
Schemos projektai, atrenkami pagal pagrįstą mažiausią investicijų poreikį vienai sutaupytai ŠESD
(CO2 ekvivalentu) tonai (Eur/t).
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARAIŠKOS TEIKIMUI
12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemoje dalyvaujančios didelės ir vidutinio dydžio apdirbamosios pramonės įmonės,
atitinkančios šiuos reikalavimus:
12.1. yra juridiniai asmenys;
12.2. paraiškos vertinimo ir Schemos projekto įgyvendinimo metu nėra bankrutavę, kurioms
nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą, neturi mokestinės nepriemokos
valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai
mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta
mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, subsidija gali būti teikiama, kai pareiškėjas
pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei. Atitiktis šiam
kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu;
12.3. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos tvarkymą
nustatančių teisės aktų reikalavimus;
12.4. užpildo ir pateikia Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos patvirtintą paraiškos
formą.
13. Kartu su paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:
13.1. deklaraciją, kurioje patvirtina, kad Schemos projektas pagal Aprašą, kuriam prašoma
finansavimo, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų nacionalinių
programų;
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13.2. taršos leidimo kopiją, kaip nustatyta Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu
Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“ 6 ir 7 punktuose arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo kopiją, kaip
nustatyta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 10 punkte, kurių sudėtyje yra leidimas išmesti ŠESD;
13.3. išmetamų ŠESD kiekio sutaupymo skaičiavimai, kiek bus sutaupoma ŠESD
įgyvendinus Schemos projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją, žaliavas, kurą ir pan., pagal Klimato
kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 1 lentelės 2.8 papunktį;
13.4. apklaustų tiekėjų dėl Aprašo 16.1 papunktyje nurodytos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir
sumontavimo komercinius pasiūlymus su įkainiais;
13.5. sprendimus, priimtus pareiškėjo valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius
sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo Schemos projekto įgyvendinimui;
13.6. planuojamo keisti gamybos proceso ir (ar) diegti technologijos(-ų) aprašymą, techninius
parametrus ir informaciją, pagrindžiančią Schemos projekto tinkamumą Aprašo 3 punkte numatytam
tikslui siekti.
14. Finansavimas neteikiamas:
14.1. jeigu pareiškėjas neatitinka nors vieno iš Aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų;
14.2. jeigu pareiškėjas paraiškoje ar kartu su paraiška teikiamuose dokumentuose pateikė
melagingą informaciją;
14.3. jeigu pareiškėjas per Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos nustatytą terminą
neįvykdo reikalavimų patikslinti informaciją, susijusią su Aprašo 13 punkte nurodytais ir teiktais
dokumentais.
15. Netinkamos finansuoti išlaidos apibrėžtos Tvarkos aprašo 35 punkte.
16. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra, jei jos yra tiesiogiai susijusios su Schemos
projekto įgyvendinimu ir yra tiesiogiai susijusios su aukštesnio energijos vartojimo efektyvumo lygio
pasiekimu, ir šios Tvarkos aprašo 33 punkto reikalavimus atitinkančios išlaidos:
16.1. gamybos procesų energijos vartojimo efektyvumą didinančių ir taip prie ŠESD
mažinimo prisidedančių technologijų diegimas pagal Europos Sąjungos informaciniuose
dokumentuose nurodytus bei praktikoje patikrintus geriausius prieinamus gamybos būdus:
16.1.1. proceso įrangos ir (arba) įrenginių sistemų skaitmeninimo, modernizavimo,
optimizavimo bei automatizavimo sąnaudos;
16.1.2. pakartotinė antrinių žaliavų ar šalutinių gamybos produktų naudojimo įranga ir (arba)
jos sistemos;
16.1.3. gamybos agregatų valdymo įrangos ir (arba) atitinkamos sistemos optimizavimas;
16.1.4. garų rekompresijos, ventiliavimo, rekuperacinės sistemos;
16.1.5. katilinės ir susijusi įranga;
16.1.6. šilumokaičių atnaujinimas;
16.1.7. vamzdynų šilumos izoliacijos efektyvinimas;
16.1.8. elektros instaliacijos modernizavimas;
16.1.9. įvairių medžiagų formavimo ir (arba) lydymo technologijų efektyvinimas;
16.1.10. vandens aušinimo ir (arba) garinimo sistemų atnaujinimas;
16.1.11. vandens apytakinio ciklo plėtra;
16.1.12. džiovinimo technologinių įrenginių modernizavimas;
16.1.13. dažnio keitikliai;
16.1.14. siurblių našumo reguliavimo įranga;
16.1.15. kompresorių ir jų sistemų optimizavimas;
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16.2. įsigyjamai įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti Tvarkos aprašo 34 punkto
reikalavimus ir būti nauji (nenaudoti);
16.3. Tinkamos išlaidos turi būti patirtos Schemos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuris
negali būti ilgesnis nei 24 mėnesiai. Numatoma Schemos projektų pabaiga – 2025 m. II-III ketvirtis.
17. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos investicijos, nurodytos
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse, 38 straipsnio 2 dalyje ir Tvarkos aprašo 35
punkte.
IV SKYRIUS
MOKĖJIMŲ PRAŠYMŲ TEIKIMAS
18. Įgyvendinant Schemos projektą pagal Aprašą, įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos
kompensuojamos tik įsigijus įrangą ir įrenginius ir pateikus vieną mokėjimo prašymą.
19. Su mokėjimo prašymu privaloma pateikti:
19.1. išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus, kad pareiškėjas apmokėjo visą įrangos ir
įrenginių įsigijimo kainą;
19.2. apmokėjimo sąskaitą už įrangą ir įrenginius, išrašytą pareiškėjo vardu;
19.3. techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (įrangos ir įrenginių atitiktį
teisės aktų reikalavimams patvirtinantys dokumentai ir (ar) techninė specifikacija);
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Pareiškėjui nesilaikant ar pažeidžiant Apraše nustatytas finansavimo sąlygas, subsidija
gali būti neišmokama, sumažinama arba pareikalauta grąžinti visą ar dalį išmokėtos subsidijos:
20.1. kai pareiškėjas galutinai neatsiskaitė su įrangos ir įrenginių tiekėju ir nepateikė
Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytai institucijai išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalų
arba jų kopijų, patvirtintų pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu;
20.2. paaiškėjus, kad išmokėta subsidija ar jos dalis yra nepagrįsta – ši subsidija ar jos dalis
susigrąžinama;
20.3. už atsiskaitymus (ar jų dalį) su įrangos ir įrenginių tiekėjais, kai jie vykdomi ne per
finansų įstaigas, taikoma ne per finansų įstaigas apmokėtų išlaidų dydžio proporcinga subsidijos
sumažinimo suma ar jos susigrąžinimas.
21.
Sprendimai dėl subsidijos teikimo nutraukimo, sumažinimo ir susigrąžinimo priimami
ir grąžintinos lėšos administruojamos Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos institucijos nustatyta
tvarka.
22.
Už pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas.
23.
Už paraiškų priėmimą, registravimą, paraiškoje pateiktų duomenų tikrinimą, paraiškų
vertinimą, kontrolę ir skundų nagrinėjimą atsako Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyta institucija.
_______________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2022 m.
d. įsakymu Nr. 4MODERNIZAVIMO FONDO „ŠVARESNĖS GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS
PRAMONĖS ĮMONĖSE, DALYVAUJANČIOSE ES APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ
PREKYBOS SISTEMOJE“ KRYPTIES „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ
PANAUDOJIMAS PRAMONĖS ĮMONĖSE, DALYVAUJANČIOSE ES APYVARTINIŲ
TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE“ PARAMOS SCHEMOS FINANSAVIMO
KRITERIJŲ IR SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Modernizavimo fondo „Švaresnės gamybos technologijų diegimas pramonės
įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ krypties
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių
taršos leidimų prekybos sistemoje“ paramos schemos finansavimo kriterijų ir sąlygų aprašas (toliau
– Aprašas) nustato Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo pramonės įmonėse,
dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, paramos schemos (toliau –
Schema) finansavimo kriterijus ir sąlygas, taip pat tinkamų finansuoti išlaidų kriterijus.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis:
2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su
visais pakeitimais, I skyriaus, 8 ir 38 straipsnių nuostatomis;
2.2. 2020 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1001, kuriuo
nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatų, susijusių su
Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos
vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, veikla, taikymo taisyklėmis;
2.3. Europos investicijų banko (toliau – EIB) 2022 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. MF 2022-1
LT 0-006, patvirtinančiu modernizavimo fondo EIB prioritetines investicijas;
2.4. Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo
fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas);
2.5. Modernizavimo fondo nacionalinėmis finansavimo kryptimis 2021–2022 metams,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-477/1-187 „Dėl Modernizavimo fondo nacionalinių
finansavimo krypčių 2021–2022 metams patvirtinimo“;
2.6. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų
plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos
transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“ 1.4 pažangos uždavinio
pažangos priemone 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“.
3.
Pagal Aprašą teikiamo finansavimo tikslas yra skatinti investicijas į atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimą pramonės įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos apyvartinių
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taršos leidimų prekybos sistemoje, ir mažinti jų veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių
dujų (toliau – ŠESD) emisijas ir užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą.
4.
Apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 651/2014, Tvarkos
apraše, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme
ir Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatyme.
5.
Schemos projektams finansavimas pagal Aprašą skiriamas iš Modernizavimo fondo.
6.
Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija (toliau –
subsidija).
II SKYRIUS
FINANSUOJAMA VEIKLA
7. Pagal Aprašą finansuojama veikla − Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemoje dalyvaujančių didelio ir vidutinio dydžio apdirbamosios pramonės įmonių
(Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.), C sekcija) investicijos į elektros energijos,
gaunamos iš atsinaujinančių energijos išteklių, gamybą ir panaudojimą, įskaitant investicijas į
materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja ŠESD emisijos bei užtikrinamas
tęstinis aplinkos apsaugos efektas.
8. Finansuojama veikla turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas, kurios
neatsiejamos nuo pagalbos suteikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 6 dalies a ir
b punktų nuostatas.
9. Maksimalus negrąžinamos subsidijos dydis pagal šią Aprašą yra 10 mln. eurų
(dešimt milijonų) be pridėtinės vertės mokesčio.
10. Pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį pagalbos intensyvumas vienam
pareiškėjui yra 45 % tinkamų finansuoti išlaidų.
11. Schemos projektai, atrenkami pagal pagrįstą mažiausią investicijų poreikį vienai
sutaupytai ŠESD (CO2 ekvivalentu) tonai (Eur/t).
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARAIŠKOS TEIKIMUI
12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemoje dalyvaujančios didelės ir vidutinio dydžio apdirbamosios pramonės įmonės,
atitinkančios šiuos reikalavimus:
12.1. yra juridiniai asmenys;
12.2. paraiškos vertinimo ir Schemos projekto įgyvendinimo metu nėra bankrutavę, kurioms
nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą, , neturi mokestinės nepriemokos
valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai
mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta
mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, subsidija gali būti teikiama, kai pareiškėjas
pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei. Atitiktis šiam
kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu;
12.3. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
tvarkymą nustatančių teisės aktų reikalavimus;
12.4. užpildo ir pateikia Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos patvirtintą paraiškos
formą.
13.
Kartu su paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:
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13.1. deklaraciją, kurioje patvirtina, kad Schemos projektas pagal Aprašą, kuriam prašoma
finansavimo, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų nacionalinių
programų;
13.2. taršos leidimo kopiją, kaip nustatyta Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“ 6 ir 7 punktuose arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo kopiją, kaip
nustatyta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 10 punkte, kurių sudėtyje yra leidimas išmesti ŠESD;
13.3. išmetamų ŠESD kiekio sutaupymo skaičiavimai, kiek bus sutaupoma ŠESD
įgyvendinus Schemos projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją, žaliavas, kurą ir pan., pagal Klimato
kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-315 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 1 lentelės 2.8 papunktį;
13.4. apklaustų tiekėjų dėl Aprašo 16.1 papunktyje nurodytų technologijų įsigijimo ir
sumontavimo komercinius pasiūlymus su įkainiais;
13.5. sprendimus, priimtus atitinkamo pareiškėjo valdymo organo, turinčio teisę priimti
tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo Schemos projekto įgyvendinimui;
13.6. planuojamos diegti elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos išteklių,
gamybos ir panaudojimo (įskaitant investicijas į technologijas, įrangą ir (arba) įrenginius) aprašymus,
techninius parametrus ir informaciją, pagrindžiančią Schemos projekto tinkamumą Aprašo 3 punkte
nustatytam tikslui siekti.
14. Finansavimas neteikiamas:
14.1. jeigu pareiškėjas neatitinka nors vieno iš Aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų;
14.2. jeigu pareiškėjas paraiškoje ar kartu su paraiška teikiamuose dokumentuose pateikė
melagingą informaciją;
14.3. jeigu pareiškėjas per Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos nustatytą terminą
neįvykdo reikalavimų patikslinti informaciją, susijusią su Aprašo 13 punkte nurodytais ir teiktais
dokumentais.
15. Netinkamos finansuoti išlaidos apibrėžtos Tvarkos aprašo 35 punkte.
16. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra, jei jos yra tiesiogiai susijusios su Schemos
projekto įgyvendinimu bei su aukštesnio elektros energijos iš atsinaujinančios energijos šaltinių
gamybos ir panaudojimo lygio pasiekimu, ir šios Tvarkos aprašo 33 punkto reikalavimus
atitinkančios išlaidos:
16.1. elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos ir (ar) panaudojimo
technologijoms, mažinančioms priklausomybę nuo aplinkai taršių elektros energijos šaltinių ir ŠESD
emisijų kiekį. Technologijos įrengiamos pagal Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose
nurodytus bei rinkoje patikrintus efektyviausius sprendimus. Finansuojamos technologijos:
16.1.1. saulės jėgainės ir su jų veikimu susijusi įranga (įskaitant įrangos transportavimą,
projektavimą, montavimą, montavimo vietos paruošimą, įrengimą, pradėjimą naudoti, bandymus,
saugos ir naudojimo mokymus, techninę priežiūrą (numatomus montavimo, paleidimo, bandymo
darbus);
16.1.2. vėjo jėgainės ir su jų veikimu susijusi įranga (įskaitant įrangos transportavimą,
projektavimą, montavimą, montavimo vietos paruošimą, įrengimą, pradėjimą naudoti, bandymus,
saugos ir naudojimo mokymus, techninę priežiūrą (numatomus montavimo, paleidimo, bandymo
darbus).
16.2. patirtos įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie atitinka Tvarkos aprašo 34 punkto
reikalavimus ir yra nauji (nenaudoti), įsigyti;
16.3. patirtos Schemos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuris negali būti ilgesnis nei 24
mėnesiai. Numatoma Schemos projektų pabaiga – 2025 m. II-III ketvirtis.
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17. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos investicijos nurodytos
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse, 41 straipsnio 3 ir 4 dalyse.
IV SKYRIUS
MOKĖJIMŲ PRAŠYMŲ TEIKIMAS
18. Įgyvendinant Schemos projektą pagal Aprašą, įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos
kompensuojamos tik įsigijus įrangą ir įrenginius ir pateikus vieną mokėjimo prašymą.
19. Su mokėjimo prašymu privaloma pateikti:
19.1. išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus, kad pareiškėjas apmokėjo visą įrangos ir
įrenginių įsigijimo kainą;
19.2. apmokėjimo sąskaitą už įrangą ir įrenginius, išrašytą pareiškėjo vardu;
19.3. techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (įrangos ir įrenginių atitiktį
teisės aktų reikalavimams patvirtinantys dokumentai ir (ar) techninė specifikacija).
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Pareiškėjui nesilaikant ar pažeidžiant Apraše nustatytas finansavimo sąlygas, subsidija
gali būti neišmokama, sumažinama arba pareikalauta grąžinti visą ar dalį išmokėtos subsidijos:
20.1. kai pareiškėjas galutinai neatsiskaitė su įrangos ir įrenginių tiekėju ir nepateikė Tvarkos
aprašo 11 punkte nurodytai institucijai išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalų arba jų
kopijų, patvirtintų pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens parašu;
20.2. paaiškėjus, kad išmokėta subsidija ar jos dalis yra nepagrįsta – ši subsidija ar jos dalis
susigrąžinama;
20.3. už atsiskaitymus (ar jų dalį) su įrangos ir įrenginių tiekėjais, kai jie vykdomi ne per
finansų įstaigas, taikoma ne per finansų įstaigas apmokėtų išlaidų dydžio proporcinga subsidijos
sumažinimo suma ar jos susigrąžinimas.
21. Sprendimai dėl subsidijos teikimo nutraukimo, sumažinimo ir susigrąžinimo priimami ir
grąžintinos lėšos administruojamos Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos institucijos nustatyta tvarka.
22. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas.
23. Už paraiškų priėmimą, registravimą, paraiškoje pateiktų duomenų tikrinimą, paraiškų
vertinimą, kontrolę ir skundų nagrinėjimą atsako Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyta institucija.
_______________________

