2015-04-01

Įkurta 2005 m. vasario 14 d.
 Mūsų tikslas - padėti įmonėms efektyviai spręsti aplinkosaugos uždavinius ir
problemas.
 Teikiamos pagrindinės paslaugos:
- aplinkosaugos sektoriaus investiciniai projektai, galimybių studijos, paraiškos
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF), ES struktūriniams ir
kt. investiciniams fondams;
- paraiškos Taršos ir TIPK leidimams gauti, koreguoti;
- strateginis pasekmių aplinkai vertinimas;
- planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas;
- poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
- aplinkos oro taršos ir kvapų sklaidų modeliavimas, naudojant ISC-AERMOD
View programinę įrangą;
- kompleksinis įmonių aplinkos apsaugos srities administravimas.


1. Projekto informacinės formos (PIF) užpildymas ir pateikimas
LAAIF.
2. Valstybės pagalbos teikimo de minimis reikalavimų
įvertinimas:
 “vienos įmonės“ vertinimas prieš skiriant de minimis pagalbą.
(Praėjusių metų ataskaita apie kontroliuojamuosius ir
kontroliuojančius vienetus bei asmenis (forma FRO 438,
patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2013
m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. VA-54)).
 Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties 107 ir
108 straipsnių taikymas de minimis pagalbai (EVRK kodas).

1 uždavinys – nustatyti projekto atitikimą LAAIF finansavimo
kryptims:
Vandenų apsauga
 Projektai, susiję su gamybinių bei kitoje ūkinėje komercinėje
veikloje susidariusių nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) valymo
pajėgumų kūrimu arba valymo efektyvumo didinimu.
 Projektai, susiję su komunalinių nuotekų pajungimu prie nuotekų
valymo įrenginių ir/ar nuotekų valymo pajėgumų (iki 200 GE) kūrimu
bei valymo efektyvumo didinimu.
 Projektai, susiję su galimai teršiamų teritorijų paviršinių nuotekų
valymo pajėgumų kūrimu.

Galimai teršiama teritorija - atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra
arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) pavojingosiomis
medžiagomis: didesnis kaip 0,5 ha technikos kiemas; autotransporto, žemės ūkio
technikos, kitų savaeigių mechanizmų remonto, ardymo, techninės priežiūros,
dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip
0,1 ha teritorija, kurioje išvardyta veikla vykdoma savo reikmėms; trąšų, augalų
apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų pavojingųjų medžiagų
perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų
medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha autotransporto stovėjimo aikštelė,
išskyrus viešąsias aikšteles; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta;
degalinės, naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija, degalų ir kitų naftos
produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies
perdirbimo, celiuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto
teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių mirkyklos, jūrų uosto, dokų teritorija.

Aplinkos oro apsauga
- Projektai, susiję su oro valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu.
 Atliekų tvarkymas
- Projektai, susiję su biologiškai skaidžių atliekų tvarkymu.
- Projektai, susiję su pavojingų atliekų tvarkymu.
- Projektai, susiję su statybinių atliekų rūšiavimu.
 Prevenciniai projektai
- Projektai, susiję su vandenų taršą mažinančių gamybos technologijų diegimu.
- Projektai, susiję su įrangos, mažinančios gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekų
susidarymą, įdiegimu.
- Projektai, susiję su į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį mažinančių gamybos
technologijų diegimu.


2 uždavinys – objektyviai nustatyti siektiną aplinkos apsaugos efektą.
 1 etapas – aplinkosauginis-techninis Paraiškos vertinimas.
Jeigu atliekant paraiškos kokybinį vertinimą nustatoma, kad planuojamas aplinkos apsaugos
efektas nebus realiai pasiektas, Paraiška toliau nevertinama.
 2 etapas - aplinkosauginio-techninio vertinimo balų suteikimas (kai paraiškų atrankos
būdas - konkursinis).
Maksimalus vertinimas – 100 balų.
Subsidijos aplinkosauginis efektas – iki 20 balų.
 3 etapas - antrosios subsidijos dalies išmokėjimo dydis, atsižvelgiant į
pasiektus aplinkos apsaugos rodiklius:
- <95 - 100 proc. - išmokama 100 proc. antrosios subsidijos dalies,
- <95 - 80 proc. - išmokama 75 proc. antrosios subsidijos dalies,
- <80 - 65 proc. - išmokama 50 proc. antrosios subsidijos dalies,
- <65 - 50 proc. - išmokama 25 proc. antrosios subsidijos dalies,
- <50 proc. - antroji subsidijos dalis neišmokama ir grąžintina pirmoji subsidijos dalis.

3 uždavinys – teisingai parengti privalomus pateikti dokumentus


Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai:
a) Kredito įstaigos pažyma, preliminarus sprendimas ar sutartis
apie suteikiamą paskolą;
b) Sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo
organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti
tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti
tam tikrą lėšų sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį (banko
sąskaitos(-ų) išrašas ar banko pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas,
indėlius).



Viešųjų pirkimų vykdymo dokumentai.
Viešieji pirkimai vykdomi apklausos arba konkurso būdu. Ūkio subjektų, kurie nėra
perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą,
konkurso organizavimas yra privalomas, kai numatomo pirkimo vertė be pridėtinės
vertės mokesčio yra lygi ar didesnė nei 30 000 EUR perkant prekes ar paslaugas
ir yra lygi ar didesnė nei 145 000 EUR, kai perkami darbai.
a) viešųjų pirkimų komisijos sudarymas,
b) techninės specifikacijos bei kitų pirkimų sąlygų parengimas,
c) pirkimų skelbimo paskelbimas,
d) rangovų ar tiekėjų pasiūlymų gavimas,
e) rangovų ar tiekėjų pasiūlymų vertinimas,
f) sutarčių su rangovais ir/ar tiekėjais pasirašymas.



Poveikio aplinkai vertinimo procedūriniai
dokumentai.
- Planuojamos veiklos Taršos leidimas arba TIPK
leidimas.
- Techninis projektas ir statybą leidžiantis
dokumentas.
- Dokumentai, įrodantys įrenginių atitiktį esminiams
Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar)
Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytiems
standartams (sertifikuoti).

4 uždavinys – tiksliai, aiškiai ir išsamiai užpildyti Paraišką investicijų projektui
(PIP)
PROJEKTO DIEGIMO ETAPAI




Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos - patirtos ir apmokėtos po einamųjų metų
finansavimo krypčių patvirtinimo iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir
skirtos Projektu įgyjamų įrenginių finansavimui, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas
ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas.
Netinkamos finansuoti Projekto išlaidos:
- žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;
- įrangos, įrenginių, ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;

- nekilnojamojo turto pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir
eksploatavimo, statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto išlaidos;
- transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo
susijusios išlaidos (išskyrus specialios paskirties transporto priemones, skirtas tiesioginei
projekto veiklai vykdyti);
- paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;
- pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);
- naudoto turto įsigijimas;
- nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;
- baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;
- išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su Projekto vykdymu;

- išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) ar yra priimtas sprendimas
finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių
fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;
- gamybos priemonių keitimo į analogiškas gamybos priemones, jų
nemodernizuojant, išlaidos;
- sutarčių administravimo mokesčiai;
- su Projektu susijusios dokumentacijos parengimo išlaidos;
- baldų įsigijimo, nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir su tuo susijusios išlaidos;
- darbo santykiais su pareiškėju susijusių Projektą administruojančių ir vykdančių
asmenų darbo užmokesčio, komandiruočių išlaidos;
- sukurto turto draudimo išlaidos, pastato (statinio) inventorizacijos ir teisinės
registracijos išlaidos ir pan.;
- įrangos, įrenginių transportavimo išlaidos;
- eksperimentinių, mokslo tiriamųjų darbų išlaidos;

- eksperimentinės įrangos, laboratorinės įrangos, išskyrus
įrangos, skirtos paramos gavėjų, kaip ūkio subjektų aplinkos
monitoringo vykdymui, įsigijimo išlaidos;
- su įgyvendinamu Projektu susijusių darbų, aplinkos
sutvarkymo išlaidos;
- išlaidos, patirtos įsigyjant įrenginius, neatitinkančius
esminių Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar)
Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytų standartų
(nesertifikuotos).
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