2021 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmata:
galimybės verslui COVID-19 kontekste

2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymu patvirtino
Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantį planą.
Pagrindiniai šios programos aspektai apibrėžti Lietuvos Respublikos klimato kaitos
valdymo finansinių instrumentų įstatyme, kuriame nurodyta, kad Klimato kaitos
programa sudaroma papildomai finansuoti klimato kaitos valdymo priemones ir yra
finansuojama iš lėšų, gautų už perleistus nustatytosios normos vienetus, aukcione
parduotus apyvartinius taršos leidimus bei kitų šaltinių. Sąmatoje numatytos
priemonės skatina ne tik atsinaujinančių išteklių naudojimą, bet ir ekonomikos bei kai
kurių verslo šakų plėtrą. Šiemet Klimato kaitos programai skirta beveik 17 proc.
daugiau lėšų nei pernai. Skatinamos priemonės bei padidėjęs finansavimas itin
aktualus COVID-19 ir susijusių ekonominių sunkumų kontekste. Toliau aptartini
konkretūs Programos lėšų asignavimai bei finansavimo būdai.
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Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas: pastatų atnaujinimas
(modernizavimas)

28,8 mln. Eur

Atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo skatinimas ir aplinkai
palankių technologijų diegimas

129 mln. Eur

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant
nepasiekiamas kiekybiškai
apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio
sumažinimas

3,8 mln. Eur
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Atskirai atkreiptinas dėmesys į tam tikras konkrečias priemones, numatytas
atsinaujinančių išteklių panaudojimo skatinimo ir aplinkai palankių technologijų
diegimo kategorijoje, kurios savo ruožtu sudaro pozityvias galimybes verslui. Savo
ruožtu, Aplinkos ministerija ketina skatinti verslą ir pramonę kaip svarbų sektorių
pereinant prie klimatui neutralios ekonomikos: kaip ir pernai, Lietuvos įmonės galės
naudotis parama atsinaujinančių energijos išteklių technologijoms diegti, tęsiama
galimybė modernizuoti senus pastatus ir daugelis kitų Programos priemonių. Toliau
nurodome, mūsų vertinimu, svarbiausias verslą skatinančias priemones:
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Atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimas valstybės, savivaldybių,
tradicinių religinių bendruomenių,
religinių bendrijų ar centrų elektros
energijos poreikiams – subsidija (pagal
fiksuotus dydžius)

15 mln. Eur

Investicinė parama biometano dujų
gamybai ir (ar) biodujų valymo
įrenginiams įrengti – iki 65 proc.
subsidija; maksimali parama 4 mln. Eur

15 mln. Eur

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės,
vėjo) panaudojimas juridinių asmenų
elektros energijos poreikiams – subsidija
(pagal fiksuotus dydžius)

9 mln. Eur
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Elektromobilių įsigijimo juridiniams
asmenims skatinimas –
kompensacinė išmoka

5 mln. Eur

Aukščiau nurodytos skatinimo priemonės, mūsų vertinimu, darys didžiausią įtaką
juridiniams asmenims apskritai ar tam tikriems konkretiems sektoriams (pavyzdžiui,
elektromobilių) atsinaujinančių išteklių skatinimo tikslo apimtyje.
Šiuo metu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija rengia įvairių priemonių aprašus,
kuriuose detalizuojama atitinkamų subsidijų ar kitokios paramos suteikimo tvarka.
Prognozuojama, kad visų programų įgyvendinimo aprašai turėtų būti išleisti iki
balandžio mėn. pabaigos – gegužės mėn. pradžios.
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