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1. Valstybė (-ės) 
partnerė (-ės)  

Žemų ar žemų-vidutinių pajamų (BNP vienam gyventojui iki 3955 USD) 
besivystanti(-čios) valstybė(s) pagal Pasaulio banko klasifikaciją, 
patenkanti(-čios) į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
Paramos vystymuisi komiteto oficialios paramos vystymuisi šalių sąrašą: 

� Europa ir Centrin ė Azija: Afganistanas, Armėnija, Gruzija, Kirgizija, 
Kosovas, Moldova, Tadžikistanas, Uzbekistanas; 

� Artimieji Rytai ir Šiaur ės Afrika : Egiptas, Jemenas, Jordanija, Marokas, 
Sirija, Tunisas, Vakarų krantas ir Gaza; 

� Lotynų Amerika ir Karib ų salos: Bolivija, Gvatemala, Haitis, Hondūras, 
Nikaragva, Salvadoras; 

� Rytų ir Pietų Azija, Ramusis vandenynas: Bangladešas, Butanas, Filipinai, 
Indija, Indonezija, Kambodža, Kiribatis, Laosas, Mikronezija, Mianmaras, 
Mongolija, Nepalas, Pakistanas, Papua Naujoji Gvinėja, Rytų Timoras, 
Saliamono salos, Šiaurės Korėja, Šri Lanka, Vanuatu, Vietnamas; 

� Subsacharos Afrika: Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis, Centrinė 
Afrikos Respublika, Čadas, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Eritrėja, 
Etiopija, Gambija, Gana, Gvinėja, Gvinėja Bisau, Kamerūnas, Kenija, 
Komorai, Kongo Demokratinė Respublika, Kongo Respublika, Lesotas, 
Liberija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauritanija, Mozambikas, Nigeris, 
Nigerija, Pietų Sudanas, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Siera 
Leonė, Somalis, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Uganda, Zambija, 
Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys. 

2. Bendradarbiavimo 
sritis (-ys) 

Klimato kaitos švelninimas, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų sumažinimą šiose ar kitose aktualiose srityse: 
� energijos gamyba (pvz., saulės jėgainės, biokuro katilai); 
� pastatai (pvz., pastatų renovacija, efektyvesnis apšvietimas); 
� transportas (pvz., elektromobiliai, viešojo transporto tobulinimas); 
� žemės ūkis ir miškai  (pvz., žemės įdirbimo metodai, miškų atkūrimas 

ir įveisimas);  
� atliekų tvarkymas (pvz., atliekų perdirbimas, sąvartynų tvarkymas). 

Prisitaikymas prie klimato kaitos, pritaikant technologijas ir sprendimus 
šiose ir kitose aktualiose srityse: 
� statyba (pvz., infrastruktūros pritaikymas, potvynių valdymas); 
� žemės ūkis ir miškai  (pvz., alternatyvios kultūros ir ūkininkavimo 

būdai, miškų apsauga nuo gaisrų ir invazinių kenkėjų); 
� sveikatos apsauga (pvz., aprūpinimas vandeniu, klimato kaitos 

nelaimių valdymas); 
� biologinė įvairovė (pvz., ekosistemų išsaugojimas/atkūrimas). 

 



 

 

 Projekto pobūdis turi atitikti besivystančios šalies identifikuotus 
technologijų poreikius. Besivystančių šalių poreikių apibūdinimus ar (ir) 
siūlomus įgyvendinti projektus galima rasti: 

  - Technologijų poreikio įvertinimo ataskaitose (TNAs) ar 
  - Nacionalinėse adaptacijos veiksmų programose (NAPAs) ar 
  - Nacionalinių švelninimo veiksmų registre (NAMA registry). 

3. Bendra kvietimui 
skirta l ėšų suma 

618 000 Eur. 

4. Maksimali galima 
paramos suma 
vienam projektui 

309 000 Eur. 

5. Nuosavas 
finansinis indėlis 

� Klimato kaitos švelninimo projektams – ne mažiau kaip 10 proc. 
projekto tinkamų finansuoti išlaidų; 

� Prisitaikymo prie klimato kaitos projektams – ne mažiau kaip 5 proc. 
projekto tinkamų finansuoti išlaidų. 

6. Projekto tikslas ir 
uždaviniai  

Prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo, besivystančioje 
šalyje įgyvendinant klimato kaitos švelninimo ar (ir) prisitaikymo prie 
klimato kaitos priemones ir perduodant Lietuvos patirtį. 

7. Pareiškėjai Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys. 

8. Galutiniai naudos 
gavėjai besivys-
tančioje(-iose) 
šalyje(-yse) 

Juridiniai asmenys, išskyrus ūkinę–komercinę veiklą vykdančius 
subjektus. 

9. Tinkamos 
finansuoti išlaidos  

Nustatytos Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 
bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR 
Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278, 66 punkte.  

10. Numatoma 
projekto įgyvendi-
nimo trukm ė 

Ne daugiau kaip 18 mėn. nuo projekto įgyvendinimo pradžios. 

11. Privalumai Papildomi vertinimo balai (maks. 5) skiriami: 

� 1 balas, jei nuosavas įnašas didesnis už reikalaujamą 3-10%, arba 
2 balai, jei nuosavas įnašas didesnis už reikalaujamą 10,1-20%, arba 
3 balai, jei nuosavas įnašas didesnis už reikalaujamą >20,1%; 

� 1 balas, jei valstybė–partnerė yra Europos Sąjungos Rytų partnerystės 
šalis, pasirašiusi asociacijos susitarimą (Gruzija, Moldova); 

� 1 balas, jei diegiama technologija ar taikomas sprendinys 
sukurti/pagaminti Lietuvoje. 

12. Projektų 
paraiškų pateikimo 
terminas 

60 kalendorinių dienų po kvietimo teikti projektų paraiškas paskelbimo 
Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt . 

 


