DERINIMO PAŽYMA
Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109
priemonės „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ pasiūlymų dėl
projektų atrankos kriterijų
Eil.
Nr.

Pastabos ir pasiūlymai

Žyma apie pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nebuvo
atsižvelgta, atsižvelgta iš dalies arba atsižvelgta

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2016 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 101 pateiktas
AB „Panevėžio energija“, 2016-11-21 raštas Nr. 242-1864
1.

Siūloma keisti Priemonės
remiamas veiklas, nurodant,
kad remiama veikla apimtų
galingesnių - iki 15 MW
šiluminės galios biokurą
naudojančių
šilumos
gamybos
įrenginių
įrengimą.

Neatsižvelgta.
Priemonė buvo planuojama atsižvelgiant į Nacionalinės šilumos
ūkio plėtros 2015–2021 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284
„Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų
programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) 1.2. uždavinio
„Mažinti šilumos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų
plėtrą“ 1.2.1 priemonę „Įrengti naujus ar modernizuoti esamus
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos energiją
gaminančius įrenginius“. Pagal minėtą priemonę parama skiriama
įrenginiams iki 10 MW šiluminės galios.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2016 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 101 pateiktas
akcinės bendrovės „Šiaulių energija“, 2016-11-23 raštas Nr. SD-2259
2.

3.

Pagal
trečią
projektų
atrankos kriterijų „Šilumos
gamybos kuro balansas“
didesnio balų skaičiaus
skyrimas projektams, kurie
įgyvendinami
sistemose,
kuriose biokuro dalis kuro
balanse sudaro mažesnį
procentą,
apriboja
galimybes
pasinaudoti
parama
įgyvendinant
projektus tose sistemose,
kuriose biokuro dalis kuro
balanse sudaro daugiau kaip
50 proc.
Neaišku kaip pirmasis ir
trečiasis projektų atrankos
kriterijai
bei
valstybės
pagalbos
reikalavimai
didelio
energinio
efektyvumo centralizuoto
šilumos
tiekimui
bus
taikomi
nepriklausomų
šilumos tiekėjų atveju. Ar
minėti
reikalavimai

Paaiškinimas.
Trečiasis projektų atrankos kriterijus „Šilumos gamybos kuro
balansas“ yra nustatytas siekiant prisidėti prie Programoje
nustatyto reikalavimo – siekti optimalaus šilumos gamybos kuro
balanso centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje. Aukštesni
balai bus suteikiami projektams, įgyvendinamiems centralizuoto
šilumos tiekimo sistemose, kuriose biokuro dalis šilumos
gamybos kuro balanse sudaro mažesnę dalį. Pažymėtina, kad
priklausomai nuo biokuro dalies sistemoje bus skiriamas balas,
todėl ir tuos projektus, kurie bus įgyvendinami sistemose, kuriose
biokuro dalis kuro balanse sudaro daugiau kaip 50 proc., bus
galima įgyvendinti, žinoma, jei projektas atitiks ir kitus keliamus
reikalavimus.
Paaiškinimas.
Projektų atrankos kriterijai bei valstybės pagalbos reikalavimai
bus taikomi projektams nepriklausomai nuo pareiškėjo, todėl
pranašumas nebus suteikiamas nei vienai pareiškėjų grupei.
Pažymėtina, kad visi projektai, nepriklausomai nuo pareiškėjo,
turės atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus
7 skirsnio 46 straipsnyje nustatytą reikalavimą – investicija bus
neatsiejama didelio energinio efektyvumo centralizuoto šilumos ir
vėsumos tiekimo sistemos dalis.
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Eil.
Nr.

Pastabos ir pasiūlymai

Žyma apie pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nebuvo
atsižvelgta, atsižvelgta iš dalies arba atsižvelgta

nesuteiks
pranašumo
nepriklausomiems šilumos
tiekėjams prieš šilumos
tiekėjus?
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, 2016-11-28 raštas Nr. R4-9959(15.1.6)
4.

5.

Priemonės 2 kriterijaus
„Šiltnamio
efektą
sukeliančių dujų išmetimų
sumažėjimas“
nėra
numatyta, kaip šiltnamio
efektą
sukeliančių dujų
išmetimas
bus
skaičiuojamas tuomet, jei
paskutiniais metais iki
paraiškos
pateikimo
iškastinį kurą naudojantys
įrenginiai
nebuvo
eksploatuojami.
Rekomenduojame
tokiu
atveju vertinti ankstesnių
nei vienerių metų iki
paraiškos
pateikimo
duomenis.
Priemonės 3 kriterijaus
„Šilumos gamybos kuro
balansas“ paaiškinimuose
siūloma
apsvarstyti
galimybę
vadovautis
ankstesnių nei praėjusių
metų
duomenimis,
jei
paskutiniais metais iki
paraiškos
pateikimo
iškastinį kurą naudojantys
įrenginiai
buvo
neeksploatuojami.

Atsižvelgta.
Atsižvelgėme į pateiktą pastabą ir patikslinome 2 kriterijaus
vertinimo aspektus ir paaiškinimus:
„<...> Išmetimų sumažėjimas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp
išmetimų iki paraiškos pateikimo (vienerių trijų kalendorinių
metų vidurkis iki paraiškos pateikimo) ir planuojamų išmetimų
įgyvendinus projektą.“

Atsižvelgta.
Atsižvelgėme į pateiktą pastabą ir patikslinome 3 kriterijaus
vertinimo aspektus ir paaiškinimus:
„Aukštesni balai suteikiami projektams, įgyvendinamiems
centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose biokuro dalis
šilumos gamybos kuro balanse (praėjusių trijų metų vidurkis iki
paraiškos pateikimo) sudaro mažesnę dalį. <...>“.

______________________________

