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Money, money, money... Must be
funny...
Pinigai... Tai juokinga...(ABBA)

Inesis Kiškis
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Naujoji teisinė bazė
• Reglamentų projektai

– Bendrasis reglamentas
– ERPF reglamentas
– Sanglaudos fondo reglamentas
– ESF reglamentas

• Aplinkosauga minima ir ERPF ir SF
reglamente
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Nauji akcentai

• Nustatomos išankstinės sąlygos
(conditionalities)

• Nustatomos prioritetinės sritys
• Nustatomos santykinės kvotos

prioritetinėms sritims
• Skatinamas finansinių instrumentų

taikymas vietoje subsidijų
• Nustatyti indikatoriai
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Kiek bus pinigų?

• ERPF – 183 mlrd. €
• SF - 68,7€
• Lietuvai – dar nežinom
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ERPF kvotos, taikytinos Lietuvai

• 50% lėšų skirti:
– Energiniam efektyvumui ir atsinaujinantiems

energijos šaltiniams
– Moksliniams tyrimams
– Inovacijoms
– Paramai MVĮ mažiau išvystytuose rajonuose

• Iš jų 6% energiniam našumui ir atsinaujinantiems
energijos šaltiniams
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ERPF kvotos, taikytinos Lietuvai

• Bent 5% lėšų – darniai urbanistinei plėtrai
– Sukuriama “urbanistinės plėtros platforma”
– Sudaromas miestų, kuriuose bus vykdomi

kompleksiniai darnios urbanstinės plėtros
projektai
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ERPF prioritetinės sritys

• Atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos
ir naudojimo skatinimas:
– MVĮ
– Viešojoje infrastruktūroje
– Būsto sektoriuje

• Prisitaikymas prie klimato kaitos, įskaitant
gamtinių katastrofų valdymą
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SF prioritetinės sritys

• Aplinkos apsauga ir tausus gamtinių
išteklių naudojimas
– Investicijos į atliekų sektorių, įgyvendinant

acquis
– Investicijos į vandenų sektorių, įgyvendinant

acquis
– Ekosistemų teikiamų paslaugų skatinimas,

įskaitant NATURA2000 tinklą
– Miestų aplinkos būklės gerinimas – užterštų

teritorijų tvarkymas ir oro taršos mažinimas
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SF neremia

• Branduolinių jėgainių uždarymo
• Šiltnamio dujų mažinimo įrenginiuose,

reguliuojamuose Direktyvos 2003/87/EC
(> 20MW)

• Būsto
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Išankstinės sąlygos
Ex-ante sąlygas reikės įvykdyti vėliausiai iki

2016 12 31

ES paramos “įsisavinimas” negali būti
paskelbtas aukščiausiu prioritetu (I.Kiškis)
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Ex-ante: Energinis efektyvumas

• Įgyvendinti būtiniausieji reikalavimai, susiję su pastatų
energiniu naudingumu, kaip reikalaujama pagal
Direktyvos 2010/31/ES 3, 4 ir 5 straipsnius;

• patvirtintos priemonės, būtinos energinio pastatų
naudingumo sertifikavimo sistemai nustatyti pagal
Direktyvos 2010/31/ES 11 straipsnį;

• pasiektas reikalaujamas viešųjų pastatų renovacijos
lygis;

• galutiniams vartotojams suteikti individualūs matuokliai;
• skatinamas šildymo ir vėsinimo efektyvumas, kaip

nurodyta Direktyvoje 2004/8/EB.
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Ex-ante: Klimato kaita

• Rengiami nacionaliniai arba regioniniai rizikos
vertinimai, kuriuose:

• apibūdinami procesai, metodika, metodai ir
neįslaptinti duomenys, naudojami rengiant
nacionalinį rizikos vertinimą;

• apibūdinami vienos rizikos ir kelių tipų rizikos
scenarijai;

• kai tinkama, atsižvelgiama į nacionalines
prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas
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Ex-ante: Vandenų sektorius
• Valstybė narė užtikrino, kad įvairiose vandens

naudojimo srityse pagal sektorius būtų
padengiamos vandens paslaugų sąnaudos
pagal Direktyvos 2000/60/EB 9 straipsnį.

• Upės baseino rajonui, į kurį bus investuojama,
būtų sudarytas upės baseino valdymo planas,
kaip nustatyta 2000 m. spalio 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB,
nustatančios Bendrijos veiksmų vandens
politikos srityje pagrindus, 13 straipsnyje.



14

Ex-ante: Atliekų sektorius
• Valstybė narė Komisijai pranešė apie Direktyvos

2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimo
pažangą, nesėkmių priežastis ir numatomus veiksmus
tikslams pasiekti; (Atliekų pakartotinis panaudojimas ir
perdirbimas)

• valstybė narė užtikrino, kad jos kompetentingos institucijos
pagal Direktyvos 2008/98/EB 1, 4 13 ir 16 straipsnius
parengtų vieną arba kelis atliekų tvarkymo planus, kaip
to reikalaujama direktyvos 28 straipsnyje;

• ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 12 d. valstybė narė pagal
Direktyvos 2008/98/EB 1 ir 4 straipsnius parengė atliekų
prevencijos programas, kaip to reikalaujama direktyvos
29 straipsnyje;

• valstybė narė ėmėsi reikiamų priemonių, kad pasiektų
2020 m. pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslą pagal
Direktyvos 2000/98/EB 11 straipsnį.
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Kuo panašūs ir kuo skiriasi
ERPF nuo SF?

• Bendra:
– Aplinkosauga, energinis efektyvumas, klimato

kaita
• Skirtinga:

– ERPF pirmiausia skirtas MVĮ
– SF akcentuoja didelius infrastruktūrinius

projektus
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Kokie mūsų prioritetai?
• Strateginių tikslų įgyvendinimas

– Kaštų susigrąžinimo principo įgyvendinimas
vandens sektoriuje;

– Atliekų prevencijos skatinimas
– Ekosistemų teikiamų paslaugų stiprinimas
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Klimato kaitos stabdymas ir
prisitaikymas prie jos

Horizontalus uždavinys, kuriame turi
dalyvauti visi ūkio subjektai pagal savo

kompetenciją
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Galimos investicijos vandens
sektoriuje, skatinant institucinę

reformą
• Tinklų plėtra
• Tinklų renovacija
• Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo

sistemos plėtra
• Tretinio nuotekų valymo grandies statyba
• Finansavimo būdas – finansiniai

instrumentai
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Galimos investicijos atliekų
sektoriuje

Atliekų susidarymo prevencijai
Atliekų perdirbimas

Pareiškėjai – privačios įmonės
Lėšų valdytojas – nebūtinai AM



20

Galimos investicijos energinio
našumo srityje

Tęsti Jessica programą
Sumažinti lengvatų kiekį



21

Galimos investicijos gamtos
apsaugos srityje

• Tolimesnis saugomų teritorijų tvarkymas
• Nykstančių rūšių atstatymas
• Kova su invazinėmis rūšimis
• Praeityje užterštų teritorijų ir vandens

telkinių valymas
• Pajūrio papildymas smėliu
... Ir t.t ir pan.
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Galimos investicijos
urbanistinės plėtros srityje

• Teritorinio planavimo dokumentų
rengimas

• Urbanistinių dykrų ir apleistų pramoninių
teritorijų regeneravimas

• Miestų želdynų plėtra
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Ačiū, kad išklausėte


