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KLIMATO KAITOS 
PROGRAMA

Klimato kaitos padarinių švelninimas 
(CO2 mažinimas)

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS 
INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMA

Vandens, oro taršos mažinimas

KITI ŠALTINIAI

Iškastinio kuro atsisakymas
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Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) 
biodujų valymo įrenginiams įrengti

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų 
atnaujinimas

Vidutinės galios kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo 
įrenginių ar kitų technologijų diegimas ar modernizavimas

KLIMATO KAITOS PROGRAMA LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS 
INVESTICIJŲ FONDAS

Vystomasis bendradarbiavimas

KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir 
(ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
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Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių 

įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

KVIETIMO SUMA
5 mln. eurų, tęstinis kvietimas, iki 2023 rugpjūčio

GALIMI PAREIŠKĖJAI
JAR registruoti juridiniai asmenys:

• nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemoje;

• pagal EVRK nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji 
gamyba. 

TINKAMOS IŠLAIDOS
apšvietimo, šildymo ar technologinių procesų įranga, 
įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje 
nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemones.
Minimalūs energijos sutaupymai negali būti mažesni kaip 20 
MWh/metusFINANSAVIMO INTENSYVUMAS

• 30 proc. didelėms įmonėms;

• 40 proc. vidutinėms įmonėms;

• 50 proc. mažoms ir labai mažoms įmonėms; 

MAKSIMALI FINANSAVIMO SUMA
Valstybės pagalbos schema – 1,5 mln. Eur.

%
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Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo 

įrenginiams įrengti

KVIETIMO SUMA
17 mln. eurų, konkursinis kvietimas, planuojamas lapkritį

GALIMI PAREIŠKĖJAI
JAR registruoti juridiniai asmenys

TINKAMOS IŠLAIDOS

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS

MAKSIMALI FINANSAVIMO SUMA
Valstybės pagalbos schema - 4 mln. eurų.

% 45 proc. tinkamų išlaidų didelėms įmonėms;
55 proc. tinkamų išlaidų vidutinėms įmonėms;
65 proc. tinkamų išlaidų mažoms įmonėms.

4 mln. eurų

ATRANKOS KRITERIJAI
CO2, nuosavas indėlis, žaliavos

Biodujų reaktoriai, saugojimo įrenginiai, biodujų valymo 
įrenginiai
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Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas

KVIETIMO SUMA
5 mln. eurų, tęstinis kvietimas, planuojamas spalio mėn.

GALIMI PAREIŠKĖJAI
Negyvenamosios paskirties pastato, kuris nuosavybes 
teise (bent 51 proc. pastato ploto) priklauso juridiniam 
asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas 
ir įstaigas, savininkas arba valdytojas.

TINKAMOS IŠLAIDOS
Šildymo, karšto vandens sistemų modernizavimas, 
atitvarų šiltinimas, vėdinimo sistemos. AEI (?)
B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant 
skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo 
sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. 

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS
30 proc.

MAKSIMALI FINANSAVIMO SUMA
Valstybės pagalbos schema - ? Eur.

%
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KVIETIMO SUMA
2 mln. eurų, konkursinė, planuojama IV ketv.

GALIMI PAREIŠKĖJAI
JAR registruoti juridiniai asmenys, vykdantys veiklą 

toje srityje, kurioje planuoja perduoti gerąją patirtį

REMIAMOS SRITYS
Energijos gamyba, pastatai, transportas, žemės ūkis ir 
miškai, atliekų tvarkymas

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS
70 proc. tinkamų išlaidų

ATRANKOS KRITERIJAI
CO2, nuosavas indėlis, šalis partnerė, LT technologijos 
(įranga), patirtis

MAKSIMALI FINANSAVIMO SUMA
iki 500 000 eurų

%
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Vidutinės galios kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo 

įrenginių ar kitų technologijų diegimas ar modernizavimas

KVIETIMO SUMA
1,2 mln. eurų, konkursinis kvietimas (iki rugsėjo 30d.)

GALIMI PAREIŠKĖJAI
JAR registruoti juridiniai asmenys

TINKAMOS IŠLAIDOS
Eksploatuojamų kurą deginančių įrenginių išmetamų 
dujų valymo įrenginių, šiluminės energijos grąžinimo 
įrenginių (kondensacinių (drėgno tipo) ekonomaizerių), 
kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimas ir (ar) 
modernizavimas

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS
70 proc.

MAKSIMALI FINANSAVIMO SUMA
De minimis - 200 tūkst. Eur.

%

ATRANKOS KRITERIJAI
Įrenginio galia, kuro rūšis, taršos sumažinimas, 
įgyvendinimo vieta
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Investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

KVIETIMO SUMA
90 mln. eurų, tęstinis, iki spalio 14 d.

GALIMI PAREIŠKĖJAI
JAR registruoti juridiniai asmenys, nukentėję nuo karo 
sukeltos krizės (≥3 proc. nuo 2021 m. pareiškėjo išlaidų 
buvo už elektrą, dujas, kurą šildymui)

TINKAMOS IŠLAIDOS
Iškastinio kuro keitimui ar mažinimui ir atsinaujinančių 
energijos išteklių įrengimui (be saulės/vėjo elektrinių)

Kiekybinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau –
ŠESD) ≥20 proc sumažinimas.FINANSAVIMO INTENSYVUMAS

Tinkamų išlaidų suma = Gamtinių dujų ir elektros 
vienetų skaičius (2022 02 01-08 31) * kainos 
padidėjimas;

Kainos padidėjimas = Vieneto kaina (2022 02 01-08 
31) – 2* vieneto kaina (2021 02 01-08 31);

MAKSIMALI FINANSAVIMO SUMA
Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės 
sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (KARO 
KOMUNIKATAS)

%



10PARAIŠKOS TEIKIMAS
https : //apv is .apva . l t /

Apsisprendimas / pasirengimas

Pasitikrinti (de minimis , sunkumus patiriančios 
įmonės statusas)

Prisiimami įsipareigojimai

Veiklos tęstinumas

Rodikliai



1 1

DĖKUI UŽ DĖMESĮ!
APL INKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

www.apva . l t
apv is .apva . l t  

http://www.apva.lt/
apvis.apva.lt

