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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Skatinti investicijas į atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamybą ir naudojimą, įskaitant investicijas į materialųjį turtą, kurį

įdiegus mažėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

• Iš viso projektams bus paskirstyti 10M €.

Subsidijuojama veikla

• Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių

gamybos ir/ar panaudojimo technologijų (saulės ir vėjo

elektrinių), mažinančių priklausomybę nuo aplinkai taršių

elektros energijos šaltinių ir ŠESD emisijų kiekį, diegimas.

Subsidijos dydis

• Maksimalus subsidijos dydis saulės elektrinei įsigyti ir

įsirengti yra 369 €/kW.

• Maksimalus subsidijos dydis vėjo elektrinei įsigyti ir įsirengti

yra 614,7 €/kW.

• Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 2,5M €,

vertinant ir susijusias įmones.

Subsidijos intensyvumas

• Iki 45% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Subsidijuojamos išlaidos

• Išlaidos saulės elektrinei ir su jos veikimu susijusiai įrangai

(įskaitant įrangos transportavimą, projektavimą, montavimą,

montavimo vietos paruošimą, įrengimą, pradėjimą naudoti,

bandymus, saugos ir naudojimo mokymus, techninę

priežiūrą diegimo ir bandymų metu), taikant fiksuotą 820

€/kW be PVM kainą.

• Išlaidos vėjo elektrinei ir su jos veikimu susijusiai įrangai

(įskaitant įrangos transportavimą, projektavimą, montavimą,

montavimo vietos paruošimą, įrengimą, pradėjimą naudoti,

bandymus, saugos ir naudojimo mokymus, techninę

priežiūrą diegimo ir bandymų metu), taikant fiksuotą 1366

€/kW be PVM kainą.
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Reikalavimai pareiškėjams

• Įmonės vykdoma pagrindinė ekonominė veikla pagal EVRK

2 red. priskiriama C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“

(vertinama pagal duomenis pateiktus Lietuvos statistikos

departamento statistiniame ūkio subjektų registre).

• Įmonė turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą

išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

• Įmonė nėra priskiriama sunkumų patiriančių įmonių

kategorijai.

Kitos svarbios sąlygos

• Projekto metu įsigyjama įranga ir/ar įrenginiai turi būti nauji

(nenaudoti).

• Su skirta subsidija įsigytą įrangą pareiškėjas įsipareigoja

nuosavybės teise turėti ne trumpiau kaip 5 metus nuo

subsidijos gavimo dienos ir be APVA sutikimo neparduoti ir

neperleisti įrangos kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Terminai

• Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. sausio 2 d. 12:00.

• Projektų įgyvendinimo pradžia laikoma paraiškos pateikimo

diena. Projekto įgyvendinimo pabaiga laikoma data, iki

kurios baigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su

projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, tačiau ne vėlesnė

nei 2025 m. rugsėjo 30 d.

Projektų atrankos kriterijai

• Prašomos subsidijos dalis. Vertinama, kokios subsidijos

dalies (proc.) nuo bendros projekto vertės prašo pareiškėjas

(max 60 balų):

– nuo 0,01 proc. iki 5 proc. – skiriama 60 balų;

– nuo 5,01 proc. iki 10 proc. – skiriama 55 balai;

– nuo 10,01 proc. iki 15 proc. – skiriama 50 balų;

– nuo 15,01 proc. iki 20 proc. – skiriama 45 balai;

– nuo 20,01 proc. iki 25 proc. – skiriama 40 balų;

– nuo 25,01 proc. iki 30 proc. – skiriama 30 balų;

– nuo 30,01 proc. iki 35 proc. – skiriama 20 balų;

– nuo 35,01 proc. iki 40 proc. – skiriama 10 balų;

– nuo 40,01 proc. iki 45 proc. – skiriama 0 balų.

• Atsinaujinančių išteklių rūšis. Vertinama, į kokios rūšies

atsinaujinančius energijos išteklius numatoma investuoti,

įgyvendinant projektą (max 40 balų):

– numatoma investuoti tik į saulės elektrines – skiriama

40 balų;

– numatoma investuoti į saulės ir vėjo elektrines –

skiriama 30 balų;

– numatoma investuoti tik į vėjo elektrines – skiriama 20

balų.

Mažiausia privaloma surinkti balų suma nenustatoma.
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• 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.

Kaip padedame įdarbinti subsidiją

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS
a

Padėsime įgyvendinti projektą pagal 

donoro reikalavimus, kad subsidija būtų 

Išmokėta Jums laiku ir iki paskutinio cento

PO-PROJEKTINIS APTARNAVIMAS

Rengsime ataskaitas po projekto 

pabaigos ir, jei teks, padėsime 

užtikrinti, kad nebūtų taikomos baudos 

už rodiklių nepasiekimą

PARAIŠKOS RENGIMAS

Parengsime konkurencingą paraišką ir 

lydėsime ją vertinimo procese iki 

teigiamo sprendimo dėl prašytos 

subsidijos skyrimo

PASIRENGIMAS PARAIŠKOS TEIKIMUI

Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka 

visus vertinimo kriterijus ir reikalavimus 

bei turi didelius šansus gauti subsidiją

1. Kliento 

projekto 

inicijavimas

4. Kliento 

projekto 

uždarymas

3. Kliento 

projekto 

įgyvendinimas

2. Kliento 

projekto 

planavimas
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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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Atvykite į mūsų biurą Olimpiečių g. 5-9, Vilnius, Lietuva

Apsilankykite mūsų svetainėje http://www.responsum.co

Susisiekite su:

• Saulius Dekaminavičius │ saulius.dekaminavicius@responsum.co │ +370 602 25230

• Vaidotas Levickis │ vaidotas.levickis@responsum.co │ +370 614 83028

Susisiekite su mumis

http://www.responsum.co/
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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


