SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ SENIEMS BIOKURO KATILAMS ATSINAUJINTI
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Kvietimą teikti Registracijos formas (toliau – Kvietimas) paramai gauti skelbs Aplinkos
projektų valdymo agentūra (APVA). Daugiau informacijos: www.apva.lt bei
www.enmin.lt.
APVA skelbs ne mažiau kaip tris kvietimus teikti Registracijos formas, ir, suderinusi su
ministerija, turės teisę padidinti kvietimui numatytų lėšų sumą.
Pirmąjį kvietimą planuojama skelbti 2019 m. II ketv. (preliminariai gegužės mėn.)
Paskelbus kvietimą, bus nurodyti visi terminai ir būdai, kaip teikti Registracijos formas.
Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų
butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų
nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip prieš 5 metus nuo Kvietimo dienos.
Pastatas turi būti neprijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
Pastate turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, kurį planuojama
pasinaudojus finansavimu keisti.
Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus.
Neefektyvius biomasės katilus galima keisti TIK Į ŠIUOS ĮRENGINIUS:
a) naują biokuro katilą (granulinį), atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų
teršalų reikalavimus;
b) šilumos siurblį (žemė-vanduo), kurio sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne
mažesnis kaip 3,5;
c) šilumos siurblį (vanduo-vanduo), kurio sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP)
ne mažesnis kaip 3,5;
d) šilumos siurblį (oras-vanduo), kurio sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne
mažesnis kaip 3,0.
Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną
galima keisti tik į šilumos siurblį1.
Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje
nustatytas 1 kW fiksuotasis įkainis (Eur/kW) dauginamas iš planuojamo įrengti įrenginio
nominalaus galingumo (kW). Fizinis asmuo gaus 50 proc. nuo šios apskaičiuotos sumos.
Parama mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš
bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).
Pateikti APVAi registracijos formą per kvietime nustatytą terminą.
Ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos:
a) sumontuoti naują įrenginį;
b) pateikti APVAi išlaidų kompensavimo prašymą.
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SVARBU! Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams. Tai reiškia, kad įranga gali būti
įsigyta nuo einamųjų metų sausio 1 dienos (kai paskelbtas kvietimas). Tačiau įrenginys negali
būti sumontuotas iki pat Registracijos formos pateikimo dienos.
• Unikalų namo numerį.
• Seno katilo nuotrauką, nurodyti naudojamo biokuro rūšį.
• Naują įrenginį, jo galingumą kW bei naudingumo koeficientą.
1. Energetiškai efektyvesnės technologijos. Aukštesnis balas skiriamas įrenginiams, kurie 1
kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į
energijos ekvivalentą (kgne).
2. Padidintos aplinkos oro taršos zonos. Aukštesnis balas skiriamas namams, esantiems
teritorijoje, kurios aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygis, viršija šio teršalo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis
KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“.

paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Panevėžyje).
3. Įrenginio įsigijimo kaina. Aukštesnis balas skiriamas naujiems įrenginiams, kurių pagal
fiksuotų įkainių tyrimą, nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.
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Pasibaigus kvietimui, APVA per 30 dienų įvertins pateiktas registracijos formas ir pagal
prioritetinius kriterijus sudarys registracijos formų sąrašą.
Pagal šį sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) informuos fizinius asmenis
apie jiems numatytą skirti finansavimą.
Pakeisti neefektyvų katilą nauju įrenginiu.
Pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą (per 9 mėn. nuo kvietimo teikti
Registracijos formas pabaigos).
Sąskaitą faktūrą ir įrenginio perdavimo - priėmimo aktą.
Įrenginio techninį pasą ir/ar techninę specifikaciją.
Dokumentų, pagrindžiančių, kad išmontuotas neefektyvus katilas atiduotas atliekų
tvarkytojams, kopijas.
Įrenginio įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam
asmeniui arba nurodyto pastato bendraturčiui.
Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta įrenginio galia.
Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo
prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos. Taip pat, atlikus
patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, neturi būti nustatyta trūkumų.
5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu
būdu suvaržyti daiktinių teisių į jį.
Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įrenginys per visą 5 metų laikotarpį.

