LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA
SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 04.1.1-LVPA-V-115
„AEI NAMŲ ŪKIAMS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO DERINIMAS
Paskelbimo www.esinvesticijos.lt data
Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?
Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma
ir žemiau esanti lentelė nepildoma
Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta?
Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti
lentelė nepildoma
Nr.

2

2019-11-28
Taip
Ne

Taip

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma)
argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar
pasiūlymus
LR finansų ministerija
Patikslinti sąvokas saulės elektrinė ir vystytojas rašyti Atsižvelgta.
(2019-12-02 raštas Nr. Nr.
mažosiomis raidėmis;
((24.37E)-5K-1919007)-6KPatikslinti Aprašo 7, 8, 11 ir 39 p., siekiant nesukelti
1906290)
papildomų lūkesčių fiziniams asmenims;
Patikslinti Aprašo 15 p. ir 2, 3, 4 priedų 15 p.;
Aprašą papildyti punktu „Pagal Aprašą nefinansuojami
didelės apimties projektai“ vadovaujantis pavyzdine PFSA
forma. Atitinkamai reikia patikslinti tolesnę numeraciją
Apraše ir jo prieduose;
Aprašo 33 p. įdėti aktyvią nuorodą į tyrimo ataskaitą.
UAB „Ignitis“ (2019-11-28 Labai svarbu pakoreguoti nutolusių (Saulės parkų) Atsižvelgta.
el. paštu pateikta pastaba)
paramos panaudojimo terminą – dabar nurodyti 9 mėnesiai Aprašo 3 priedo 3, 11.2, 21 ir 23 p. išdėstyti taip:
yra nepakankamas laikas saulės parkams, per tiek laiko „3. Fizinis asmuo turi tapti Atsinaujinančių išteklių
vystytojai nespės išvystyti parko. Tai yra nekilnojamas energiją naudojančios technologijos, esančios elektrinių
turtas, ilgiau užtrunka tiek leidimų gavimas, tiek statybos, parke (Ssaulės elektrinėje) bendraturčiu, bei
tiek elektrinės perdavimas. Terminas turėtų būti – nuo gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka
paramos patvirtinimo, pinigus turi panaudoti per 12 (įskaitant, bet neapsiribojant sudaryti atitinkamas
mėnesių.
sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos
tinklų operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą
Institucija

Pastabos ir pasiūlymai

Ne

(išskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra tapęs
gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus
reikiamus veiksmus ir pateikti Išlaidų kompensavimo
prašymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau -– APVA)
ne vėliau kaip per 9 mėnesius 12 mėnesių nuo APVA
kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos
dienos.“
„11.3. įsipareigoti pirkti naują (nenaudotą) įrangą, t. y.
pirmąjį kartą iš vystytojo įsigytos Atsinaujinančių
išteklių energiją naudojančios technologijos, esančios
elektrinių parke (saulės elektrinėje) ir eksploatuojamos
(t. y. nuo leidimo gaminti datos) ne ilgiau kaip 18
mėnesių 24 mėnesius, dalis;“
„21. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos
Fizinio asmens (t. y. iš vystytojo įsigytos
Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos, esančios ne ilgiau kaip 18 mėnesių 24
mėnesius eksploatuojamame elektrinių parke (saulės
elektrinėje)
įsigijimo
išlaidas
pagrindžiantys
dokumentai išrašomi registracijos formoje nurodytam
asmeniui) arba registracijos formoje nurodyto pastato
bendraturčio.“
„23. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei įsigyjama
įranga atitinka šios tvarkos II skyriuje nustatytus
reikalavimus ir įsigyjama iš elektrinių parko (saulės
elektrinės), eksploatuojamo (t. y. nuo leidimo gaminti
datos) ne ilgiau kaip 18 mėnesių 24 mėnesius,
vystytojo“.

