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Kokios yra subsidijos sąlygos
Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas
• Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų srityje.
• Kvietimo teikti paraiškas metu planuojama paskirstyti 3,7 M €.
Subsidijuojama veikla

Subsidijuojamos išlaidos

• Naujų technologinių sprendimų, kurie padėtų, pvz.,
modernizuoti gamybos linijas pereinant prie beatliekinės
gamybos, įgalinant pakartotinį atliekų panaudojimą ar kitus
žiedinės ekonomikos principus, tuo pačiu mažinant CO2
emisijas ar energijos suvartojimą, diegimas (taikymas)*,
Lietuvos subjektuose.

1. Naujos įrangos įsigijimas. Įranga laikomas:
– Materialusis turtas – kilnojami ar stacionarūs daiktai,
darbui reikalingi įrankiai, mechanizmai, aparatūra ar
prietaisų komplektai;
– Nematerialusis turtas, kuris yra sudėtinė materialiojo
turto dalis ir yra būtinas materialiojo turto
funkcionalumui – patento teisės, licencijos, praktinė
patirtis arba kitas intelektinis turtas.
2. Konsultavimo paslaugos susijusios su subsidijuojama
veikla – naujų produktų / technologijų diegimu.
3. Konsultavimo paslaugos dėl pirkimų vykdymo.
4. Komunikacijos ir viešinimo paslaugos.
5. Partnerio iš Norvegijos audito paslaugos.
6. Projektą vykdančio personalo komandiruočių ir kelionių
išlaidos.
7. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis susijęs su
šių veiklų vykdymu:
– Viešinimas ir informavimas;
– Konsultavimas susijęs su naujų produktų / technologijų
diegimu (kai konsultacijas teikia projekto partneris);
– Projekto pirkimų vykdymas (vienas projekto vykdytojo
darbuotojas).

* Diegimas suprantamas investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį
su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai
įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos
proceso esminiu keitimu.

Subsidijos dydis
• Nuo 200 K Iki 600 K € vienam projektui.
Subsidijos intensyvumas
• Investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą:
– Labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 45%;
– Vidutinėms įmonėms – iki 35%.
• Kitoms išlaidoms – iki 50%.

* 3-7 punktuose nurodytos išlaidos laikomos de minimis pagalba.
** 2 ir 3 punkte nurodytos išlaidos negali sudaryti daugiau nei 20% visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
*** Darbo užmokesčio išlaidos yra tinkamos, jei analogiškos paslaugos nėra
įsigyjamos iš išorinių konsultantų.
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją
Subsidiją gali gauti

Projektų atrankos kriterijai

• MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvoje ir
nepriskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.
• Galimi partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys
registruoti Lietuvoje arba Norvegijoje.

1. Projekto įtaka gamtos išteklių naudojimui (max 35 balai).
Aukštesni balai bus skiriami tiems projektams, kurių
apčiuopiamo
poveikio
gamtos
išteklių
naudojimui
(vertinamas energijos, žaliavų, vandens ir/ar kuro
sunaudojimas) lygis, pasiektas kaip tiesioginis projekto
veiklų įgyvendinimo rezultatas, yra reikšmingesnis.
2. Projekto įtaka aplinkos taršai (max 35 balai). Balai skiriami
atsižvelgiant į tai, kiek projekto rezultatai prisidės prie
teršalų, išmetamų į aplinką (atmosferą, vandens telkinius,
žemės paviršių ir jos gelmes), koncentracijos ir/arba kiekio
mažinimo.
3. Dvišalė partnerystė (max 30 balų). Balai bus suteikiami
projektams, kuriuose numatyta projekto vykdytojo ir
partnerio iš Norvegijos partnerystė. Aukštesnis įvertinimas
bus suteikiamas atsižvelgiant į dvišalės partnerystės tipą.

Terminai

• Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18
mėnesių nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo
dienos.
• Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip
per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties
pasirašymo dienos.
• Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei
priimtas Programos operatoriaus sprendimas skirti projektui
finansavimą.
• Paraiškos turi būti pateiktos iki 2022 m. birželio 8 d.
Kitos svarbios sąlygos

Minimali privaloma surinkti balų suma yra 40.

• Projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos
teritorijoje. Jei konsultacijas teikia partneris iš Norvegijos,
projekto veiklos gali būti vykdomos Lietuvoje ir Norvegijoje.
Projekto veiklų vykdymo vieta nustatoma atsižvelgiant į tai,
kur šias veiklas vykdo šių veiklų vykdymui priskirti projekto
darbuotojai.
• Pagal Kvietimą vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau
kaip vieną paraišką.
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Kaip nustatomas įmonės dydis
• Įmonės dydis yra vertinamas pagal šių trijų rodiklių reikšmes – darbuotojų skaičius, metinė apyvarta ir balansinė turto vertė.
• Vertinant konkrečios įmonės dydį pagal nurodytus rodiklius, reikia atsižvelgti ir į susijusių įmonių (motininių, dukterinių,
akcininkų ryšių ir t.t.) rodiklius.

Darbuotojų skaičius:
virš 250
Darbuotojų skaičius:
iki 250
Darbuotojų skaičius:
iki 50
Darbuotojų skaičius:
iki 10

ir

ir

Metinė apyvarta:
iki 10 M €

Metinė apyvarta:
iki 2 M €

LABAI MAŽA ĮMONĖ

ir
Metinė apyvarta:
iki 50 M €

Metinė apyvarta:
virš 50 M €

ir
arba

arba

arba
Turto vertė:
iki 2 M €

arba

Turto vertė:
iki 10 M €

MAŽA ĮMONĖ

Turto vertė:
iki 43 M €

VIDUTINĖ ĮMONĖ

Turto vertė:
virš 43 M €

DIDELĖ ĮMONĖ
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Kaip padedame įdarbinti subsidiją
• Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs –
biurokratiniams subsidijų reikalavimams.
• Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas – kuriame vertę visose Kliento projekto gyvavimo ciklo stadijose nuo
idėjos įvertinimo iki paskutinio subsidijos cento įskaitymo į Kliento sąskaitą.

PARAIŠKOS RENGIMAS

PASIRENGIMAS PARAIŠKOS TEIKIMUI

Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka
visus vertinimo kriterijus ir reikalavimus
bei turi didelius šansus gauti subsidiją
1. Kliento
projekto
inicijavimas

PO-PROJEKTINIS APTARNAVIMAS
Rengsime ataskaitas po projekto
pabaigos ir, jei teks, padėsime
užtikrinti, kad nebūtų taikomos baudos
už rodiklių nepasiekimą

4. Kliento
projekto
uždarymas

2. Kliento
projekto
planavimas

Parengsime konkurencingą paraišką ir
lydėsime ją vertinimo procese iki
teigiamo sprendimo dėl prašytos
subsidijos skyrimo

3. Kliento
projekto
įgyvendinimas

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS
a

Padėsime įgyvendinti projektą pagal
donoro reikalavimus, kad subsidija būtų
Išmokėta Jums laiku ir iki paskutinio cento
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Kai kurie iš mūsų Klientų

WESTERN UNION® is a federally registered service mark of Western Union Holdings, Inc. and is used with permission
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Susisiekite su mumis
Atvykite į mūsų biurą Gedimino pr. 3A, Vilnius, Lietuva
Apsilankykite mūsų svetainėje http://www.responsum.co
Susisiekite su:
• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230
• Rūta Gumbelevičiūtė │ ruta.gumbeleviciute@responsum.co │ +370 648 02884
• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028
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„Pasaulis yra nuostabus, tačiau jame
visada yra ką tobulinti.
Galią pasauliui keisti suteikia puikios
idėjos.
Mes dirbame tam, kad Jūsų idėjos neliktų
tik mintyse ar planuose.
Žinome, kaip pritraukti finansavimą ir
įdarbinti jį, kad idėjos atsitiktų.
Visas savo žinias, patirtį ir jėgas skiriame
tam, kad puikios idėjos apsigyventų tarp
mūsų.
Ir keistų pasaulį į gerą.“
Iš RESPONSUM manifesto
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