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Pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų ir programų įgyvendinimas
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Mažoji renovacija – 5 žingsniai
1.
Kvietimas
• Kvietimas
pakelbtas 201911-21

2. Paraiška
• Supaprastinta IP
forma
• Parengimui
nereikia
atestuoto
specialisto

3. Fin.
Projektų
sąrašas/sutar
tis

• Nuo paraiškos
gavimo įvertinti
per 30 d.d.
• Per 10 d.d. nuo
įvertinimo
sudaryti fin.
projektų sąr.
• Sudaroma
projekto
įgyvendinimo
sutartis

4.
Vykdomas
projektas
• Pirkimų
nevertiname
• Reikalavimų
pirkimų tvarkai
nėra

5. MP 30
proc.
subsidijai
• Pateikiamas
projekto
užbaigimą
patvirtinantis
dokumentas
• Vykdome
vizualinę patikrą
• Išmokame
subsidiją

Pareiškėjai gali būti:
daugiabučio namo bendrojo
naudojimo objektų
valdytojas;

savivaldybės paskirtas
daugiabučių namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programos
įgyvendinimo
administratorius;

šilumą tiekianti įmonė;

kitas asmuo, įgaliotas
daugiabučio namo butų ir
kitų patalpų savininkų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Elevatorinių šilumos punktų
keitimais į naują
automatizuotą šilumos
punktą + įskaitant balansinių
ventilių ant šildymo ir karšto
vandens stovų įrengimą;

Senų susidėvėjusių
automatinių šilumos punktų,
kurie automatiškai nepalaiko
užduotos karšto vandens
temperatūros pastato vidaus
karšto vandens tiekimo
sistemoje, atnaujinimas +
balansavimas;

Atskiro šilumos punkto
daugiabučiame name
įrengimas, įskaitant balansinių
ventilių ant šildymo ir karšto
vandens stovų įrengimą

Įgyvendinus vieną iš šių privalomų priemonių, galima atnaujinti papildomai:
• šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas
• individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios
apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose,
diegimas;
• karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas

Pareiškėjas su paraiška privalo pateikti:

Daugiabučio namo Nekilnojamojo
turto registro išrašą;

Daugiabučio namo butų ir kitų
patalpų savininkų susirinkimo
protokolą

Pavedimo sutartį (jeigu Projekto
įgyvendinimas pavedamas ne
daugiabučio namo bendrojo
naudojimo objektų valdytojui);

Šilumos tiekėjų išduotas technines
sąlygas (projektavimo), jei jos
privalomas Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka;

Projekto įgyvendinimui reikalingo
finansavimo užtikrinimą įrodantį
dokumentą, (banko išrašas, finansinės
įstaigos patvirtinimas dėl galimybės
gauti paskolą ar kitas dokumentas,
kuriame patvirtinamas paramos
gavėjų sutikimas skirti lėšas Projekto
įgyvendinimui).

Paraiškų vertinimo tvarka:
Gavus paraišką – per 20 d.d. atliekamas paraiškos
vertinimas
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Įvertinus tinkamai rengiamas informacinis raštas
Per 10 d.d nuo paraiškos įvertinimo įtraukti į
finansuojamų projektų sąrašą
Nuo finansuojamų projektų sąrašo sudarymo dienos
per 20 d.d. pasirašyti projekto įgyvendinimo sutartį

