
Klimato kaitos specialioji programa:
dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo projektai

Aplinkos ministerija 
Taršos prevencijos departamentas
Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo sk.
______________________________________________

Lina Čeičytė, vedėja
Renatas Miškinis, vyr. specialistas

2017 m. balandžio 27 d.
seminaras Kaune



2

Dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo 
projektai

1. Paramos teikimas besivystančioms šalims

2. Reikalavimai vyst. bendradarbiavimo projektams

3. Vyst. bendradarbiavimo projektų atranka

4. Įgyvendinami projektai

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS6dS7xsHTAhUmOJoKHSPzCGoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fizzup.com%2F&psig=AFQjCNFom9E1a3l3DaCRDdb8jJoVKIK9Qw&ust=1493276447777022


3

1. Paramos teikimas

* Klimato kaitos specialioji programa

- įsteigta įstatymu 2009 m. 

- skirta klimato kaitos valdymo priemonėms papildomai finansuoti

- pajamos: ATL pardavimas (20-30 mln. Eur)

- išlaidos: subsidijos pastatų renovacijos, AEI diegimo ir kt. projektams 

*  Tarptautinis klimato kaitos finansavimas

- JT bendroji klimato kaitos konvencija 

- Paryžiaus susitarimas

- ES įsipareigojimai besivystančioms šalims 

- AM teikia nuo 2011 m. 

- dvišaliai projektai nuo 2014 m.

Dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo 
projektai
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1. Paramos teikimas

* Vystomojo bendradarbiavimo veikla: teisinis pagrindas

- LR vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas

- LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas tvarkos aprašas (visoms institucijoms)

- AM vystomojo bendradarbiavimo komisija ir jos reglamentas

- AM įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas (AM projektams)

* AM kvietimai teikti paraiškas

Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie 

klimato kaitos priemonių įgyvendinimas 

besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį

Dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo 
projektai
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1. Paramos teikimas

* Paramos teikimo tikslai

Dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo 
projektai

prisidėti prie klimato kaitos 

poveikio mažinimo, įgyvendinant 

CO2 kiekį mažinančias ir 

prisitaikymo priemones

didinti besivyst. šalių institucijų, 

NVO ir visuomenės gebėjimus, 

perduodant Lietuvos patirtį

stiprinti projekto vykdytojo 

bendradarbiavimo su besivyst. 

šalimis (galimomis eksporto 

rinkomis) gebėjimus  

gerinti Lietuvos įvaizdį, pristatant 

Lietuvoje pagamintas technologijas 

ir skleidžiant informaciją apie 

Lietuvos finansuojamą projektą

vykdyti Lietuvos tarptautinius ir 

ES finansinius įsipareigojimus 

klimato kaitos valdymo srityje

įtraukti privataus sektoriaus 

finansus į klimato kaitos projektų 

vykdymą, taip papildant viešąjį 

finansavimą
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6

2. Reikalavimai  projektams   

* Bendradarbiavimo sritys

Klimato kaitos švelninimas

(CO2 kiekio mažinimas)

- AEI įrenginių diegimas
- pastatų atnaujinimas 
- energijos vartojimo efektyvumo gerinimas 
- netaršaus ar mažai taršaus transporto sistemos diegimas 
- sprendimai namų ūkių, žemės ūkio, miškininkystės, atliekų tvarkymo sektoriuose
...

Prisitaikymas prie klimato kaitos

(technologijos, darbai, sprendimai)

- infrastruktūros pritaikymas prie klimato kaitos
- sprendimai sausrų ir potvynių valdymo srityse 
- žemės ūkio, miškininkystės, biologinės įvairovės srityse 
...

Dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo 
projektai
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2. Reikalavimai  projektams   

* Valstybės-partnerės

- žemų ir žemų-vidutinių pajamų valstybės (BNPgyv. < 4125 $)

- prioritetas: ES Rytų partnerystės šalys 

Dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo 
projektai
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2. Reikalavimai  projektams   

* Besivystančios šalies identifikuoti poreikiai

Renkantis valstybę-partnerę ir projekto pobūdį (diegiamą technologiją, sprendinį) 
reikėtų atsižvelgti besivystančios šalies identifikuotus poreikius: 

- Technologijų poreikio įvertinimo ataskaitos (TNAs)
- Nacionalinės adaptacijos veiksmų programos (NAPAs)

Besivystančių šalių siūlomų projektų registras:

- NAMA registry

Dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo 
projektai

http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TNR_cre
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2. Reikalavimai  projektams   

* Galimi koncepcijų teikėjai

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys

* Projekto partneriai

- būtinas partneris besivystančioje šalyje:
turintis patirties įgyvendinant tarptautinius projektus (ypač klimato kaitos srityje)

parama projekto įgyvendinimo vietoje (administracinė, viešinimo, konsultacinė)

- galimi partneriai Lietuvoje

* Galutiniai naudos gavėjai

Besivystančios šalies fiziniai ir juridiniai asmenys, 

išskyrus ūkinę-komercinę veiklą vykdančius subjektus

Dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo 
projektai
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2. Reikalavimai  projektams   

* Preliminarus projekto biudžetas

iki 90 %
subsidija

apie 600 000 Eur

bent 10 %
įnašas

T i n k a m o s  f i n a n s u o t i  i š l a i d o s

Papildomi vertinimo balai 
už didesnį nuosavą įnašą

BPV
Netinkamos 
finansuoti 

išlaidos

AM projekto vykdytojas 
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2. Reikalavimai  projektams   

* Tinkamos finansuoti išlaidos

Vyriausybės tvarkos aprašo 51 punktas:

- išlaidos numatytoms veikloms
(įranga, darbai, paslaugos, honorarai, 
komandiruotės, viešinimas, DU ir kt.)

- kitos vykdymo išlaidos 
(iki 10 % subsidijos: pvz. transporto nuoma, 
ryšių ir finansinės paslaugos, išorės auditas)

- administravimo išlaidos
(iki 10 % : projekto vadovo, finansininko ir
koordinatoriaus DU ir soc. draudimas)

- nenumatytosios išlaidos (iki 5 %)

- PVM, kurio projekto vykdytojas negali
susigrąžinti

AEI įrenginių diegimo atveju:

- saulės kolektoriai / jėgainės

- vėjo jėgainės

- geoterminę energiją naudojantys įrenginiai
(šilumos siurblys, kolektorius, kita įranga)

- biokuro katilai

- šilumos ir energijos apskaitos prietaisai

Tarp jų:
tinklų/sistemų pritaikymas
transportavimas, montavimas ir kiti darbai
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2. Reikalavimai  projektams   

* Projekto įgyvendinimo trukmė

- ne daugiau kaip 18 mėn. nuo projekto įgyvendinimo pradžios

* Projektų paraiškų teikimas

- terminas: 2 mėn. nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo

- el. paštu klimato.kaita@am.lt
registruotu paštu 
asmeniškai į Aplinkos ministeriją 
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2. Reikalavimai  projektams   

* Paraiškos forma

I. Bendra informacija

II. Bendrieji klausimai

III. Projekto aprašymas

IV. Projekto organizavimas ir valdymas

V. Projekto finansavimas

VI. Projekto sąmata

VII. Paraiškos priedai

VIII. Paraiškos teikėjo patvirtinimas
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3. Projektų atranka

* Administracinis vertinimas

- atliekamas per 5 d. d. nuo paraiškų teikimo termino pabaigos 

- vertinama, ar paraiška:

pateikta iki nustatyto termino;

atitinka nustatytas valstybes-partneres; 

atitinka nustatytas bendradarbiavimo sritis;

tinkamai užpildyta;

pateikta su reikalaujamais priedais.

Vertinimo metu nustatytiems trūkumams pašalinti 
gali būti suteikiama iki 20 d. d.
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3. Projektų atranka

* Paraiškų vertinimo kriterijai

maks. balų

projekto aktualumas 10

projekto veiksmingumas 16

projekto finansavimas 35

projekto poveikis ir tvarumas 8

projekto valdymas 16

projekto viešinimas 10

privalumai: 5

Iš viso: 100

vertinimas trunka iki 
60 kalend. dienų
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Informacinis seminaras
2016 m. balandžio 22 d.
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3. Projektų atranka

AM komisijos sprendimas

Paraiškų vertinimo išvados teikiamos AM komisijai
Komisija gali pritarti (arba pritarti su išlyga)

Aplinkos ministro įsakymas

Galutinį sprendimą dėl finansavimo ir sąlygų priima aplinkos min.

Projekto įgyvendinimo sutartis

Suderina AM ir paramos gavėjas (per 30 kalend. d.)
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4. Įgyvendinami projektai
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* MALAIZIJA
Saulės jėgainė (60 kW), UPSI universitete ir Lumuto uoste 
UAB „BOD group” ir Malaizijos-Lietuvos verslo taryba

222 300 Eur: subsidija 65% + nuos. įnašas 35%

Įgyvendinta: 2016 m. lapkritį

* MOLDOVA
Saulės jėgainė (55 kW), Vyriausybės pastate Kišiniove
UAB “Energetikos projektai” ir Moldovos energijos efektyvumo agentūra

229 000 Eur: subsidija 60% + nuos. įnašas 40%

Įgyvendinimas: 2017 m. balandį

Biokuro katilai (4 x 95 kW), vaikų darželiuose provincijoje
UAB “Biokaitra”, Toplider s.r.l ir visuom. org. „Centrul primului ajutor“

162 000 Eur: subsidija 60% + nuos. įnašas 40%

Įgyvendinimas: 2017 m. rugpjūtį

* GRUZIJA
Saulės jėgainės (131 kW), 6 biudž. įstaigose Tbilisio regione
UAB “Saulės grąža” ir visuom. judėjimas „Tarptautinė Gruzija“

286 000 Eur: subsidija 67% + nuos. įnašas 33%

Įgyvendinimas: 2018 m. kovą
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Dėkojame už dėmesį! 

KLAUSIMAI?

Daugiau informacijos:

www.am.lt > Klimato kaita > Klimato kaitos spec. programa 

> Projektų finansavimas besivyst. šalyse
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http://www.am.lt/

