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Konkursa mērķis/ projekta iesniedzējs
Noteikumu statuss: izsludināti VSS 09.09.2010.
Konkursa mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazināšana
mājsaimniecību
sektorā,
atbalstot
mikroģenerācijas
siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko
iekārtu (turpmāk – iekārtu) iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai
mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas
ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai
elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.
Projekta iesniedzējs ir:
dzīvojamās mājas īpašnieks, kas ir fiziska persona, uz kuras
vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja;
dzīvojamās mājas īpašnieka pilnvarota persona;
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kooperatīva
sabiedrība, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas dzīvokļu
īpašnieku vārdā, kas ir fiziskas personas, kuru attiecīgais
nekustamais īpašums atrodas dzīvojamā mājā.
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Prasības dzīvojamai mājai
Konkursa ietvaros projektu var iesniegt par dzīvojamo
māju, kas:
atbilst kādai no šādām dzīvojamās mājas klasifikācijām:
dārza māja, individuālā dzīvojamā māja vai vasarnīca, dvīņu
vai rindu māja; atsevišķu divu dzīvokļu māja; triju vai vairāku
dzīvokļu māja;
ir nodota ekspluatācijā, ko apliecina ieraksts
Zemesgrāmatā;
ir reģistrēta kā jaunbūve vai tiks reģistrēta kā jaunbūve
līdz Vides ministrijas lēmuma par projekta iesnieguma
apstiprināšanu saņemšanas dienai; minēto reģistrāciju
apliecina izziņa par jaunbūvi.
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Konkursa ietvaros atbalstāmās tehnoloģiskās
iekārtas

saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW
ieskaitot;
vēja ģeneratori – līdz 10 kW ieskaitot;
saules kolektoru sistēmas – līdz 25 kW ieskaitot;
šķeldas, salmu, biomasas granulu, malkas katli un
biomasas kamīni – līdz 50 kW ieskaitot;
energoavoti ar siltuma sūkņiem – līdz 50 kW ieskaitot;
vairāku šajā slaidā minētu dažādu tehnoloģisko iekārtu
kombinēta izmantošana.
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Konkursa ietvaros attiecināmās izmaksas

Izmaksas iekārtu, kas izmanto atjaunojamos energoresursus,
iegādei, uzstādīšanai, pieslēgšanai un ieregulēšanai
dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas;
būvdarbu veikšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar
atbalstāmajām aktivitātēm (t.i. vēja ģeneratoru pamatu
būvniecības izmaksas, energoavotu ar siltuma sūkņiem
ierīkošanas būvdarbu izmaksas, tostarp urbšanas darbu
izmaksas)
Piezīme: Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās pēc projekta līguma
noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa
beigām.
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Vispārīgie jautājumi (I)
Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir
11 399 481 lats.
Konkursa ietvaros vienam projekta iesniedzējam pieejamais
maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 7 000 latu;
Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta
atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām nepārsniedz 50%.
Avansa maksājums projekta īstenošanai nav pieejams.
Par vienu un to pašu ēku drīkst iesniegt tikai vienu projekta
iesniegumu.
Dzīvojamā māja vai zeme zem dzīvojamās mājas, kur tiks
īstenots projekts, netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota
saimnieciskās darbības veikšanai.

Konkursa ietvaros apstiprinātie projekti jāīsteno gada laikā
no līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz
2012.gada 1.jūlijam.
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Vispārīgie jautājumi (II)
Ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas
finansējuma saņēmējs nodrošina:
projekta iesniegumā iekļauto iekārtu ekspluatāciju;
projekta iesniegumā iekļauto iekārtu sasaisti ar īpašumu kā
neatņemamu tā sastāvdaļu;
ka ar projekta iesniegumā iekļautajām iekārtām saražotā
elektroenerģija
vai
siltumenerģija
tiks
izmantota
mājsaimniecības, tas ir pašpatēriņa vajadzībām;
ka dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids, tā netiks
demontēta, atsavināta, izīrēta un tajā netiks veikta saimnieciskā
darbība.

Ja konkursā nav izmantots viss pieejamais finansējums, tad
konkursa nākamo kārtu izsludina ne vēlāk kā pēc sešiem
mēnešiem pēc iepriekšējā konkursa īstenošanas.
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Mikroģenerācijas tehnoloģisku iekārtu
piegādātāju un montētāju cenu aptauja
Projekta iesniedzējs veic vismaz trīs piegādātāju un trīs
montētāju piedāvājuma cenu aptauju.
Projekta iesniedzējs cenu aptaujai izvēlas tikai tos
piegādātājus un montētājus, kas atbilst noteikumu projektā
minētām prasībām piegādātājiem un montētājiem,
izmantojot vienu no šādiem paņēmieniem:
personīgi izvērtējot piegādātāju un montētāju atbilstību augstāk
minētām prasībām;
izvēloties piegādātājus un montētājus no piegādātāju un
montētāju informatīvā saraksta, kuru ir izveidojusi atbildīgā
iestāde, izvērtējot piegādātāju un montētāju atbilstību augstāk
minētām prasībām; minētais informatīvais saraksts ir ievietots
atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) konkursa
izsludināšanas dienā un tiek regulāri papildināts.
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Projektu iesniegumu sagatavošana
Lai pieteiktos konkursa finansējuma saņemšanai,
projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz
atbildīgajā iestādē projekta iesniegumu divos
eksemplāros
(oriģināleksemplāru
un
otru
oriģināleksemplāru vai tā apliecinātu kopiju),
pievienojot
projekta
iesnieguma
veidlapu
elektroniskā formā, kas sastāv no:
projekta iesnieguma veidlapas;
papildus iesniedzamajiem dokumentiem.
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Konkursa gaita
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Kontaktinformācija

Veronika Gomančenko, KPFI eksperte:
E-pasts: veronika.gomancenko@vidm.gov.lv
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Paldies par uzmanību!
Papildus informācija
www.vidm.gov.lv

