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LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS
INVESTICIJŲ FONDAS (LAAIF)
• LAAIF įsteigtas 1996 metais lapkričio mėn. kaip viešoji įstaiga;

• Nuo 2011 m. sausio 1 d. LAAIF pertvarkytas į biudžetinę
įstaigą.
Pagrindinės LAAIF vykdomos funkcijos:
• tvarko valstybinį Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registrą;
• administruoja projektus pagal biudžeto programas:
 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF);
 Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo (GPAT);
 Klimato kaitos specialioji (KKS);
• Patvirtintame LAAIF etatų sąraše – 25 darbuotojai.

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS
INVESTICIJŲ PROGRAMA

• valstybės programa įtvirtinta LR mokesčio už aplinkos teršimą
įstatyme;
• programos lėšas sudaro 30 proc. mokesčio už aplinkos teršimą
įmokos;
• programos lėšos naudojamos investicinių aplinkosauginių
projektų finansavimui, kuriuos įgyvendinus mažėja neigiamas
ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos
apsaugos efektas;
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LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS
INVESTICIJŲ PROGRAMOS
• LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas;
• Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos
lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir
priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos ministro 2003
m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437;
• Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų
vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos
ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762;
• Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos
rodiklių vertinimo metodika, patvirtinta LAAIF direktoriaus
2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. B-32;
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PARAMOS SKYRIMO PROJEKTŲ
ĮGYVENDINIMUI PAGRINDINĖS SĄLYGOS (1)
• paramos gavėjai – visi juridiniai asmenys, įgyvendinantys
investicinius projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje;
• paraiškų priėmimo bei vertinimo būdai - konkursinis arba
tęstinis (nurodoma LR aplinkos ministro įsakyme kasmet
tvirtinant programų lėšų naudojimo finansavimo kryptyse;
• projekto įgyvendinimui parama (įskaitant Pareiškėjo susijusias
įmones) negali viršyti 200 tūkst. Eur (690 tūkst. Lt);
• atsižvelgiama į valstybės pagalbos teikimo de minimis
reikalavimus;
• parama (subsidija) skiriama tik tinkamoms finansuoti
išlaidoms;
• subsidija negali būti didesnė nei 80 proc. tinkamų išlaidų.
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PARAMOS SKYRIMO PROJEKTŲ
ĮGYVENDINIMUI PAGRINDINĖS SĄLYGOS (2)
• tinkamoms išlaidoms priskiriamos lėšos, susijusios tik su
technologinės įrangos, kurią įdiegus mažinamas neigiamas
poveikis aplinkai (aplinkos tarša) įsigijimu;
• netinkamos finansuoti išlaidos priskiriamos lėšos, susijusios
su darbų bei paslaugų įsigijimu;
• pareiškėjai projektais įsigyjamą įrangą, paslaugas bei darbus
turi įsigyti vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymu arba
Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal
Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros
tvarkos aprašu;
• projektu įsigyti įrenginiai turi atitikti esminius Lietuvos
Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės
erdvės valstybių nustatytus standartus.
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LAAIF PROGRAMA (1)
Parama (subsidijos) teikiama aplinkos apsaugos
investicinių tvarkymo projektų įgyvendinimui:
• pagal Aplinkos ministro patvirtintas metų LAAIF
programos lėšų naudojimo finansavimo kryptis;
• pagal LAAIF kvietimą ūkio subjektų pateiktas bei
įvertintas paraiškas;
• projektų paraiškas vertina ir pasiūlymus dėl
finansavimo skyrimo teikia Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijų fondas;
• sprendimai skirti/neskirti finansavimą priimami
Aplinkos ministro įsakymu.
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LAAIF PROGRAMA (2)
Gautų paraiškų vertinimo etapai:
•


•


Administracinės atitikties vertinimas:
ar tinkamai užpildyta paraiška;
ar pateikti visi privalomi dokumentai;
aplinkosauginis techninis vertinimas;
ar paraiškoje nurodytas planuojamas aplinkosauginis efektas
apskaičiuotas teisingai;
 ar pirkimai atlikti pagal nustatytus reikalavimus;
 parengiama
projekto
apibendrinimo
forma,
kurioje
suformuluojamos išvados bei pasiūlymai dėl projekto
finansavimo;
 kiekvienam projektui pagal patvirtintus kriterijus suteikiami
balai ir pagal juos parengiama kiekvienos srities projektų eilė
(suvestinė).
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LAAIF PROGRAMA (3)
Parama (subsidijos) teikiama aplinkos apsaugos investicinių
tvarkymo projektų įgyvendinimui:

• planuojamas aplinkos apsaugos efekto rodikliai turi būti
susiję su esamos taršos (vandenų, oro ir atliekų) mažinimu;
• subsidija išmokama per 2 kartus (60 proc. įgyvendinus
projektą ir 40 proc. - po 12 mėn. Pareiškėjui pasiekus
planuotus aplinkos apsaugos rodiklius) kompensavimo
būdu po to kai pareiškėjas pilnai įgyvendina projektą;
• pagal LAAIF su pareiškėju sudarytą projekto įgyvendinimo
ir priežiūros sutartį;
• pagal pareiškėjo pateiktą techninio įgyvendinimo ataskaitą;
• pagal pareiškėjo pateiktą galutinio įgyvendinimo ir
planuoto aplinkos apsaugos efekto įgyvendinimo ataskaitas.
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LAAIF PROGRAMA 2015 M. (1)
• LAAIF programos lėšų naudojimo 2015 m. finansavimo
kryptys patvirtintos Aplinkos ministro 2015 m. vasario 3 d.
įsakymu Nr. D1-92;
• LAAIF programos lėšų naudojimo finansavimo kryptyse
numatyta 4755,7 tūkst. Eur bendra lėšų suma (skirta
projektams pagal 2015 m. gautas paraiškas);
• kvietimas teikti paraiškas pagal 2015 m. finansavimo
kryptis
paskelbtas
LAAIF
tinklapyje
http://www.laaif.lt/index.php?2607239060 š.m. kovo 27 d.;
• paraiškų priėmimo bei vertinimo būdas – konkursinis;
• paraiškos priimamos iki š.m. gegužės 29 d. 12:00 val.
10

LAAIF PROGRAMA 2015 M. (2)
Pagal LAAIF programos 2015 m. lėšų naudojimo
finansavimo kryptis parama numatyta:
Vandenų apsaugos srityje 1 (870 tūkst. Eur)

• Projektai, susiję su gamybinių bei kitų ūkinėje veikloje
susidariusių nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) valymo
pajėgumų kūrimu arba valymo efektyvumo didinimu2;
• Projektai, susiję su komunalinių nuotekų pajungimu prie nuotekų
valymo įrenginių ir/ar nuotekų valymo pajėgumų (iki 200 GE)
kūrimu bei valymo efektyvumo didinimu2;
• Projektai, susiję su galimai teršiamų teritorijų paviršinių nuotekų
valymo pajėgumų kūrimu2.
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LAAIF PROGRAMA 2015 M. (3)
Pagal LAAIF programos 2015 m. lėšų naudojimo
kryptis parama numatyta:
Aplinkos oro apsaugos srityje 1 (1,15 mln. Eur)

• Projektai, susiję su oro valymo įrenginių diegimu ir/ar
kvapų mažinimu2;
Atliekų tvarkymo srityje 1 (1,3 mln. Eur)

• Projektai, susiję su biologiškai skaidžių atliekų tvarkymu
• Projektai, susiję su pavojingų atliekų tvarkymu3;
• Projektai, susiję su statybinių atliekų rūšiavimu.
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LAAIF PROGRAMA 2015 M. (4)
Pagal LAAIF programos 2015 m. lėšų naudojimo
kryptis parama numatyta:
Prevencinių projektų srityje 1 (1,4357 mln. Eur)

• Projektai, susiję su vandenų taršą mažinančių gamybos
technologijų diegimu2;
• Projektai, susiję su įrangos, mažinančios gamybos ar kitos
ūkinės veiklos atliekų susidarymą, įdiegimu2, 4;
• Projektai, susiję su į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį
mažinančių gamybos technologijų diegimu 2, 4;
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LAAIF PROGRAMA 2015 M. (5)
LAAIF programos 2015 m. lėšų naudojimo kryptyse
numatytos paramos skyrimo sąlygos:
•

Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti ES
struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis;
• 2 Išskyrus projektus, susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar
gamybos plėtra;
• 3 Išskyrus atliekų deginimo įrenginių diegimą;
• 4 Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti iš
Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, ir projektus,
susijusius su biodegalų gamyba
1
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LAAIF PROGRAMA (6)

Pagal LAAIF programos 2014 m. lėšų naudojimo
kryptis:
• Gauta 61 paraiška, iš jų:
•
•
•
•

Vandens apsaugos srityje – 17 paraiškų 4,86 mln. Lt;
Oro apsaugos srityje – 17 paraiškų 5,165 mln. Lt;
Atliekų tvarkymo srityje – 7 paraiškos 3,647 mln. Lt;
Taršos prevencijos srityje – 20 paraiškų 6,566 mln. Lt.
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LAAIF PROGRAMA 2015 M. (7)
Planuojamas taršos sumažėjimas įgyvendinus 2014 m. Atrankos
komiteto patvirtintus projektus
(mln. Lt)
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PAGAL LAAIF PROGRAMĄ FINANSUOTI
PROJEKTAI (1)
Projektas: UAB „Samsonas“ Buitinių ir gamybinių nuotekų
valymo įrenginiai ir tinklai
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PAGAL LAAIF PROGRAMĄ FINANSUOTI
PROJEKTAI (2)
Projektas: Vilniaus universiteto Botanikos sodo biologiškai
skaidžių atliekų perdirbimo sistemos modernizavimas
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LAAIF PROGRAMOS PROJEKTŲ
YPATUMAI/PROBLEMOS

• Subsidijos teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos
teikimo de minimis reikalavimus susijusioms įmonėms;
• Paramos (subsidijos) lėšomis įsigytas turtas turi būti
įsigytas pareiškėjo nuosavybėn ir naudojamas pagal paskirtį
ne mažiau kaip 3 metus;
• Projektuose planuojamas pasiekti aplinkos apsaugos efektas
nėra realus ir aiškiai nustatomas;
• Įrangos, darbų ar paslaugų pirkimai atliekami nesilaikant
nustatytų tvarkos reikalavimų;
• Nesilaikoma finansavimo sutartyse nurodytų projekto
įgyvendinimo terminų ir dėl jų pratęsimo kreipiamasi jau
terminams pasibaigus;
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

www.laaif.lt
Tel. Nr. (8-5)216 9599
El. p. laaif@laaif.lt

