SVARBIAUSIA INFORMACIJA APIE
PARAMĄ NAMŲ MODERNIZAVIMUI
01 Kas gali gauti paramą?

Koks ﬁnansuojamų
projektų tikslas? 02

Gyventojai, kuriems priklauso
vieno ar dviejų butų gyvenamosios
paskirties namas. Namas turi būti
pilnai pastatytas ir įregistruotas
Nekilnojamojo turto registre
(pastato baigtumo procentas nurodytas
ne mažesnis kaip 100 proc.).
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Pagal kokius prioritetinius

Kaip atrenkami projektai,
03 kuriems bus skirtas
ﬁnansavimas?

04 kriterijus bus vertinami projektai?
Pagal turėtą
aukščiausią namo
energinio naudingumo
klasę iki pastato
modernizavimo
pradžios. Aukštesnis
balas skiriamas projektams, kurie prieš pastato
modernizavimą turėjo
žemesnę energinio
naudingumo klasę.

Projektai atrenkami konkurso būdu
pagal prioritetinius projektų
atrankos kriterijus. Kompensacijos
skyrimui jokios įtakos nedaro
registracijos forma pateikimo
pirmumas, t. y. nesvarbu, ar
registracijos formą pateiksite pirmąją
ar paskutinę kvietimo dieną.

turi daryti gyventojas,
06 Ką
norintis gauti paramą?

Kompensacijos dydį
pagal pasirinktas
energijos vartojimo
efektyvumo priemones.
Aukštesnis balas
skiriamas projektui, kurio
kompensacinės išmokos
dydis pagal pasirinktas
energijos vartojimo
efektyvumo didinimo
priemones yra mažesnis.

Koks paramos dydis? 05

Sulaukti, kada www.apva.lt bus
paskelbtas kvietimas teikti
registracijos formas.
Kvietimo galiojimo metu užpildyti
registracijos formą ir su kvietime
nurodytais dokumentais pateikti ją
per APVIS adresu

Modernizavus namą pasiekti
ne mažesnę nei B energinio
naudingumo klasę ir sumažinti
sunaudojamos šilumos kiekį ne
mažiau kaip 40 proc. lyginant su
sąnaudomis iki modernizavimo.

Maksimalus paramos
dydis vienam pareiškėjui –
14 500 Eur.
www.

€

PATEIKTI

Kiek laiko skiriama
projekto įgyvendinimui? 08
Kokiu laikotarpiu patirtos

07 išlaidos yra ﬁnansuojamos?
Finansuojamos yra tos projekto išlaidos, kurios
buvo patirtos ne anksčiau kaip prieš 3 metus
nuo to laiko, kai buvo paskelbtas kvietimas
teikti registracijos formas, t. y. nuo 2017 m.
sausio 1 d. iki projekto įgyvendinimo
pabaigos (2021 m. rugpjūčio 20 d.).

Įgyvendinti projektą ir pateikti
APVA išlaidų kompensavimo
prašymą privaloma ne vėliau kaip
per 15 mėnesių nuo kvietimo
teikti registracijos formas
pabaigos dienos (ne vėliau kaip
iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.)

REGISTRACIJOS FORMAS GALITE TEIKTI NUO 2020 M. BALANDŽIO 20 D. IKI 2020 M. GEGUŽĖS 19 D.
PER INFORMACINĘ SISTEMĄ APVIS ADRESU
APVA per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos įvertins pateiktas registracijos formas ir apie priimtą sprendimą informuos pareiškėjus.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje

