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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį 40 proc. palyginti su 1990 m., Lietuvos transporto

priemonių valdytojai ir naudotojai kompensacijomis skatinami rinktis netaršias judumo priemones, atnaujinti savo turimų

transporto priemonių parką naujomis ir energetiškai efektyvesnėmis, nulinės taršos ir nekeliančiomis triukšmo transporto

priemonėmis, nes labiausiai teršiantis transporto sektorius yra lengvasis kelių transportas.

• Iš viso projektams bus paskirstyti 15 M €.

Subsidijuojama veikla

• M1 ar N1 klasės naujų* grynųjų** elektromobilių įsigijimas.
* Naujas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios

registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki

transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos

(registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau

kaip 6 mėnesiai. Pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos

liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m.

kovo 23 d.

** Grynasis elektromobilis – transporto priemonė be vidaus degimo

variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš

elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės.

Subsidijos dydis

• Pareiškėjui mokama 4 000 € kompensacija už kiekvieną

naują elektromobilį.

• Vienai įmonei (vienam ekonominiam vienetui) teikiamų

kompensacijų suma negali viršyti 200 000 € per bet kurį 3

finansinių metų laikotarpį, o vienai įmonei, vykdančiai

krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už

atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 €

per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį.

Reikalavimai pareiškėjams

• Kompensacijos teikiamos juridiniams asmenims, kurie

įsigijo naują elektromobilį ir jį įregistravo arba tapo

elektromobilio valdytoju ne anksčiau kaip 2022 m. kovo 23

d. ir kurio pirmoji registracijos data Lietuvos Respublikoje ne

ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d. Transporto priemonės

valdytojas suprantamas kaip juridinis asmuo, nurodytas

transporto priemonės registracijos liudijime.

Kitos svarbios sąlygos

• Pareiškėjas įsipareigoja be APVA sutikimo N1 klasės

elektromobilio nenaudoti veikloms, kurios yra tiesiogiai

susijusios su krovinių vežimu, neparduoti ar kitaip

neperleisti elektromobilio kitam fiziniam ar juridiniam

asmeniui mažiausiai 2 metus nuo kompensacijos gavimo.

Terminai

• Paraiškos gali būti teikiamos iki 2026 m. gruodžio 31 d.

arba kol pakaks priemonei skirtų lėšų.

Projektų atrankos kriterijai

• Paraiškų atrankos būdas – tęstinė projektų atranka.
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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


