Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje pildymo instrukcija.
Prieigą prie registracijos formų pildymo sistemos galite pasiekti tiesioginiu adresu http://apvis.apva.lt/ arba per
Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainę - https://www.apva.lt
Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti registracijos formą, ir kaip įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką https://apvis.apva.lt/duk/kaip-prisijungti-prie-apvis ((!)žiūrėti paruoštas vaizdines instrukcijas)

SVARBU

Prašome patikrinti Elektroniniuose valdžios
vartuose nurodytą el. paštą. Jis turėtų būti
aktualus ir naudojamas. Šiuo paštu bus
siunčiamos žinutės dėl finansavimo, mokėjimo
Prašymų pateikimo ir kitais klausimais.

Juridiniam asmeniui paraiškoje įvedus įgalioto
asmens duomenis, vėliau tolimesnį pildymą
gali atlikti įgaliotas asmuo, jungdamasis per
savo bankininkystę (kaip gyventojas).

Prisijungus APVIS sistemoje prašome užpildyti visus nurodytus laukus:

Prašome įrašyti kontaktinius duomenis.

Jeigu yra susijusių įmonių, prašome pažymėti „TAIP“ ir jas
nurodyti pagal FR0438 „Kontroliuojamų vienetų ir
kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitą“.
Jeigu paraišką teikia ne įmonės vadovas, prašome įkelti
įgaliojimą ir nurodyti įgalioto asmens duomenis.

Nurodykite už paraišką ir projektą atsakingo asmens duomenis.

Prašome įrašyti projekto pavadinimą. Pvz.: UAB „Įmonės
pavadinimas“ atsinaujinančių energijos išteklių diegimas.
Prašome nurodyti planuojamą projekto įgyvendinimo
trukmę mėnesiais. Agentūrai galutinis mokėjimo prašymas
turi būti pateiktas iki 2025 m. rugsėjo 30 d.
Prašome pažymėti „Ne“ bei užpildyti prašomą informaciją.
Nurodyti savivaldybę, pastato ir (ar) žemės sklypo unikalų
numerį bei adresą, kuriame bus įgyvendinamas projektas.
Nurodoma saulės ir (ar) vėjo elektrinės įrengimo objekto
(ų) pastato ir (ar) žemės sklypo unikalūs numeriai.
Jeigu projektas įgyvendinamas keliuose objektuose,
turinčiuose kelis unikalius pastatų ar žemės sklypų
numerius, teikiant paraišką įrašoma visų pastatų ar žemės
sklypų unikalūs numeriai. Jeigu reikia, pildant paraišką
pasirinkti “Pridėti papildomą projekto adresą“.

Prašome įrašyti projekto tikslą, nurodyti pagrindines veiklas.

Prašome aprašyti esamą situaciją, nurodyti įsigyjamos
priemonės numatomą naudą.
Prašome trumpai aprašyti planuojamą įrengti elektrinę,
nurodant tipą, galią, techninius parametrus ir pan.

Projektas negali būti dirbtinai išskaidomas. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną
paraišką, kurioje turi nurodyti planuojamos (-ų) įsirengti saulės ir (ar) vėjo
elektrinės (-ių) įrengtąją galią.

Nurodoma planuojamos įrengti saulės elektrinės įrengtoji galia (kW).

Nurodoma planuojamos įrengti vėjo elektrinės įrengtoji galia (kW).

Nurodomas suminis planuojamos (-ų) įsirengti saulės ir (ar) vėjo elektrinės (-ių)
skaičiuojamasis pagamintos energijos kiekis per metus (kWh/m):
• saulės elektrinei skaičiuojamas 1 kW įrengtąją galią padauginus iš 975 kWh;
• vėjo elektrinei skaičiuojamas 1 kW įrengtąją galią padauginus iš 3240 kWh.
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Nurodomas 20 metų vertinamasis laikotarpis.
Nurodomas suminis planuojamos (-ų) įsirengti saulės ir (ar) vėjo elektrinės (-ių)
skaičiuojamasis ŠESD sutaupymo kiekis per metus (t/m).
Saulės elektrinės ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas
per Schemos projekto 1 metų vertinamąjį laikotarpį sudaro 0.4095 t CO2e 1 kW
saulės elektrinės įrengtosios galios.
Vėjo elektrinės ŠESD kiekio sumažinimas per Schemos projekto 1 metų
vertinamąjį laikotarpį sudaro 1.3608 t CO2e, 1 kW vėjo elektrinės įrengtosios
galios.
Pvz.: 100 kW saulės elektrinės įrengtosios galios ŠESD kiekio skaičiuojamasis
sumažinimas per Schemos projekto 1 metų vertinamąjį laikotarpį
apskaičiuojamas:
100 kW x 0.4095 t CO2e = 40.95 t.
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Nurodomas 20 metų vertinamasis laikotarpis.

Nurodoma tinkamų finansuoti išlaidų suma:
saulės elektrinei 820 Eur/kW be PVM;
vėjo elektrinei 1366 Eur/kW be PVM.
Pvz., įrengus 100 kW galios saulės elektrinę tinkamos finansuoti
išlaidos apskaičiuojamos
820 Eur *100 kW = 82000.00 Eur (be PVM).
Išlaidų pagrindimo dokumentą pateikti neprivaloma

Pažymėti, kad pareiškėjas yra PVM mokėtojas
Nurodoma prašoma subsidijos suma (be PVM). Atkreipiame
dėmesį, kad finansavimo intensyvumas vienam pareiškėjui gali
siekti iki 45 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (be PVM), vertinant ir
susijusias įmones. Be to, pareiškėjo Schemos projekto maksimalus
subsidijos dydis negali viršyti 2,5 mln. Eur be PVM, vertinant ir
susijusias įmones.
Pridėti ir nurodyti netinkamas finansuoti projekto išlaidas (PVM)
ir nurodyti PVM sumą (Eur).

Prašome pažymėti „TAIP“ ir įkelti FR0438 „Kontroliuojamų
vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei
prievolių ataskaitą“.

Prašome perskaityti ir pažymėti, kad sutinkate ir
pateikite paraišką vertinimui.

