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PATIKSLINTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI PAGAL LAAIF
PROGRAMOS APLINKOS ORO APSAUGOS KRYPTĮ NR. 3.2.1
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau –
Agentūra) yra paskelbusi kvietimą teikti paraiškas, pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų
fondo (LAAIF) programos lėšų naudojimo 2020-2022 m. finansavimo Aplinkos oro apsaugos kryptį
Nr. 3.2.1 „Projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW
šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos
mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“.
Atsižvelgiant į 2020 m. gruodžio 29 d. Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-829, kuriuo buvo
patikslinta ir minėta kryptis, Agentūra atnaujino kvietimo informaciją:
• išplėstas galimų pareiškėjų sąrašas, įtraukiant ir kitas kuro rūšis (ne tik kietojo kuro)
deginančių įrenginių naudotojus;
• atsižvelgiant į pakeitimus, pratęstas paraiškų pateikimo terminas iki 2021 m. kovo 31 d.;
• nurodytos projektu diegiamos išmetamų teršalų kiekiui sumažinti taikytinos priemonės:
kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė
redukcija, degiklių keitimas.
Kvietimu skirta 2,4 mln. EUR. Paraiškas kviečiama teikti nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m.
kovo 31 d. Informacija, reikalinga pasirengti paraiškų pateikimui, patalpinta Agentūros svetainėje
(https://www.apva.lt/call/kvietima-teikti-paraiskas-pagal-laaif-programos-aplinkos-oro-apsaugoskrypti/).
Informuojame, kad artimiausiu metu per Microsoft TEAMS sistemą organizuosime pristatymą,
kuris padės geriau pasirengti paraiškos pateikimui, apie jo datą ir laiką informuosime atskiru
pranešimu.
Prašome aukščiau minėtą informaciją išplatinti Jūsų asociacijų nariams.
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