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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS
JURIDINIŲ ASMENŲ NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS
(MODERNIZAVIMAS), PASIEKIANT NE MAŽESNĘ KAIP B PASTATO ENERGINIO
NAUDINGUMO KLASĘ IR SUMAŽINANT SKAIČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS
SUVARTOJIMO SĄNAUDAS NE MAŽIAU KAIP 40 % LYGINANT SU SKAIČIUOJAMOSIOS
ŠILUMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOMIS IKI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

1.

Paramos
gavėjai/pareiškėjai

3.

Paraiškų teikėjai

4.

Paraiška ir
privalomi
dokumentai

5.

Kvietimo lėšos,
paramos dydis

6.

Tinkamos
finansuoti išlaidos

Negyvenamosios paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso
juridiniams asmenims, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas,
savininkai arba valdytojai
Juridinis asmuo arba jo įgaliotas atstovauti asmuo, gaunant paramą ir
įgyvendinti privataus juridinio asmens (jungtinės veiklos sutarties pagrindu
veikiančių privačių juridinių asmenų grupės) valdomo pastato atnaujinimo
(modernizavimo) projektą.
1. Pareiškėjo pateikta Viešosios įstaigos „Būsto energijos taupymo
agentūros“ nustatytos formos paraiška ir jos priedai.
2. Pridedamų dokumentų sąrašas tvirtinamas viešosios įstaigos
„Būsto energijos taupymo agentūros“ direktoriaus įsakymu
Kvietimas finansuojamas Klimato
kaitos specialiosios programos
lėšomis. Tinkamoms finansuoti 2,5 mln.
išlaidoms teikiama 30 proc.
subsidija.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti susiję su nuosavybės teise priklausančio
negyvenamosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto
įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B energinio
naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. energijos.
Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato
kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų
projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo
kryptis patvirtinimo“ tinkamos išlaidos yra:
1. Šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į
bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat
talpyklų perteklinei energijai surinkti ar akumuliacinės katilinės įrengimas;
2. Atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas
termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų šilumos laidumo
sumažinimo būdas, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje;
Išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimą, vartų
pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų skaidrių
ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant
šilumos nuostolius) ar perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;
3. Plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas įskaitant naujo šlaitinio stogo
įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
4. Vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant tam tikrų patalpų šilumines
charakteristikas;
5. Vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su
šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą;
6. Atsinaujinančių energijos šaltinių elektros energijos ir (ar) šilumos
energijos gamybai įrengimas (Tinkamos projektų išlaidų kategorijos pagal
Klimato kaitos programos finansavimo kryptis 2 priedas);
7. Projekto finansų audito ir per 12 mėnesių po galutinio projekto

įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių
1 ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo
dujų mažinimo stebėsenos
išlaidos;
8. Projekto viešinimo išlaidos (Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar
viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės ir didelės
apimties projektų atveju – 60 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu).
9. Daugiau apie reikalavimus projektų viešinimui: Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato
kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Tvarkos aprašas) 71 p.

7.

Papildomos sąlygos

8.

Parama

1. Pareiškėjams, ketinantiems projekto įgyvendinimo metu įsidiegti
atsinaujinančius energijos šaltinius elektros energijos ir (ar) šilumos
energijos gamybai tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimai nustatyti
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr.
D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos
programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ 2 priede.
2. Subsidijos teikimą ir finansavimą reglamentuoja Tvarkos aprašas.
3. Projekto įgyvendinimo metu atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo
išlaidos negali viršyti 50 proc. visos subsidijos sumos.
4. Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo einamųjų metų metinę
sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos (2021 m. balandžio 22 d.).
Už suteiktas finansavimo lėšas materialųjį ir nematerialųjį turtą pareiškėjas
įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja finansavimo sutartyje nustatytais tikslais
projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus nuo projekto įgyvendinimo
pabaigos įsigaliojimo dienos be atsakingosios institucijos sutikimo
neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant
daiktinių teisių į turtą.
1. Teikiama 30 procentų subsidija nuo tinkamų finansuoti išlaidų
įgyvendinus projektą, pagal faktines išlaidas ne didesnes nei numatytos su
Agentūra iš anksto suderintoje paraiškoje. Projekto išlaidos apmokamos
išlaidų kompensavimo (subsidija) ir sąskaitų
apmokėjimo būdu. Agentūra pareiškėjo, įgyvendinančio vidutinės ar didelės
apimties projektus, prašymu gali priimti sprendimą skirti iki 30 procentų
subsidijos (neįskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo
stebėsenos ataskaitos patvirtinimo ir galutinio projekto audito išlaidų)
dydžio avansinį mokėjimą vadovaujantis Tvarkos aprašo 53 ir 54 punktuose
nustatytais reikalavimais.
2. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja
aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti
didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2
ekvivalento.
3. Paramos rūšims, kurios pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
107 ir 108 straipsnių nuostatas priskiriamos valstybės pagalbai, subsidijos
teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo reikalavimus,
nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr.
1407/2013.
Subsidijos suma paramos gavėjui vykdančiam ūkinę veiklą per 3
mokestinius metus (visų gautų paramų ES, valstybės, savivaldybių ir kt.
šaltinių suma) negali viršyti 200.000 Eur.

Terminas

9. Paraiškų teikimas

Vieta

Paraiškų skaičius

10.

Paraiškų vertinimas
ir atrankos būdas

1 Kvietimo paskelbimo – 2021 m. birželio 1 d. iki
Nuo
kol pakanka, skirtų priemonei finansuoti lėšų, bet ne
ilgiau kaip iki 2021-12-31
Viešoji įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“,
Švitrigailos g. 11B, Vilnius, tel. (8 5) 270 5455,
padalinių adresais: Sapiegos g. 12, Kaunas; S. Dariaus
ir S. Girėno g. 2-12, Alytus; Vilniaus g. 263-314,
Šiauliai; Vytauto g. 12, Klaipėda; Topolių al.. 12,
Panevėžys; Vasario 16-osios g. 6-215, Tauragė;
Stoties g. 18, Mažeikiai; Vytauto g. 17, Marijampolė;
Utenio aikštė 8, Utena;
Paraiškos teikiamos tiesiogiai arba naudojantis pašto
ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.
Paraiškos pasirašius, teisinę galią turinčiu saugiu
elektroniniu parašu, priimamos elektroniniu paštu
info@betalt.lt.

Iki kol pakanka lėšų priemonei finansuoti
1. Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo
priėmimas atliekami pagal Tvarkos aprašo nuostatas.
2. Paraiškų teikimo ir atrankos būdas - tęstinis. Esant tęstiniam paraiškų
teikimo ir atrankos būdui, paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos
iki tol, kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip
3 darbo dienas. Iš jų sudaromas pagrindinis sąrašas.
Pasibaigus šiai Priemonei numatytoms lėšoms, Paraiškų priėmimas bus
stabdomas. Pranešimas apie sustabdymą bus paskelbtas BETA internetinėje
svetainėje. Paraiškos, gautos pasibaigus pagrindinio sąrašo sudarymo
terminui, įtraukiamos į rezervinį projektų sąrašą, bet nevertinamos. Projektų
paraiškų priėmimui į rezervinį sąrašą nustatomas 30 kalendorinių dienų
trukmės laikotarpis nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti
termino pabaigos.
4. Rezervinis sąrašas sudaromas iš pareiškėjų pateiktų projektų, kurie perėjo
visus vertinimo etapus, tačiau dėl kurių nebuvo priimta rekomendacija skirti
finansavimą, nes buvo viršytas kvietime numatytas paskirstyti lėšų limitas.
Rezervinį projektų sąrašas tvirtinamas BETA direktoriaus įsakymu.
Einamaisiais metais priėmus sprendimą skirti papildomą finansavimą
priemonei, naujas kvietimas neskelbiamas, o finansavimui projektai teikiami
eilės tvarka iš rezervinio projektų sąrašo.
5. Apie paraiškos užregistravimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
pareiškėjui pranešama el. paštu. Pasibaigus kvietimui teikti paraiškas per 10
darbo dienų sudaromas užregistruotų paraiškų sąrašas ir paskelbiamas
atsakingosios institucijos interneto svetainėje.
6. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas atliekamas per ne
ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą nuo paraiškos registravimo dienos.
7. Paraiškos, visiškai atitinkančios administracinės atitikties vertinimo
reikalavimus, teikiamos toliau aplinkosauginio–techninio projekto
vertinimo etapui, kuris trunka ne ilgiau kaip 90 darbo dienų. Šis terminas gali
būti atsakingosios institucijos vadovo motyvuotu sprendimu pratęstas ne
ilgiau kaip 120 darbo dienų, atsižvelgus į gautų paraiškų apimtis ir skaičių.

