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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus.

• Iš viso projektams bus paskirstyti 63,74 M €.

Subsidijuojama veikla

• Mažos galios (iki 500 kW) saulės elektrinių įsigijimas ir

įrengimas.

Fiksuotieji įkainiai ir subsidijos dydis

• Projektams taikomi fiksuotieji įkainiai:

– fiksuotasis įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios

saulės elektrinei įrengti, yra 869,27 Eur (be PVM).

• Maksimalus finansavimas vienam projektui, atsižvelgiant į

maksimalią leistiną elektrinės galią, fiksuotąjį įkainį ir

maksimalų finansavimo intensyvumą, yra 195 000 Eur.

Subsidijos intensyvumas

• Iki 45% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra

atsinaujinančių išteklių energijos bendrija (AIEB) arba

piliečių energetikos bendrija (PEB).

• Iki 35% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra

AEIB ar PEB, kurios bent vienas dalininkas yra labai maža,

maža ar vidutinė įmonė.

• Iki 35% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra

labai maža arba maža įmonė (LMMĮ).

Subsidijuojamos išlaidos

• Mažos galios saulės modulių įsigijimo išlaidos;

• Įtampos keitiklio įsigijimo išlaidos;

• Mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos;

• Kitų mažos galios saulės elektrinės įrengimui reikalingų

komponentų įsigijimo išlaidos:

– laikančiosios konstrukcijos (montavimui ant stogo arba

ant žemės);

– viršįtampių apsauga;

– kabeliai;

– kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi

komponentai).
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Tinkami pareiškėjai

• Labai mažos ir mažos įmonės (LMMĮ), išskyrus pramonės

įmones* registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione,

šilumos tiekėjus ir nepriklausomus šilumos gamintojus.

• Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą.

• Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB).

• Piliečių energetikos bendrijos (PEB).
* Įmonės, vykdančios pramonės ekonominę veiklą pagal EVRK 2

red. priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir/arba C

sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.

Kitos svarbios sąlygos

• LMMĮ ir ūkininkai įsipareigoja projekto metu įrengtoje

elektrinėje 5 metus nuo projekto finansavimo pabaiga ne

mažiau kaip 50% pagamintos energijos vartoti savo

reikmėms ir/ar ūkio poreikiams (nesinaudojant elektros

energiją gaminančio vartotojo schema), išskyrus atvejus,

kai tiek energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių,

teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių

negalima buvo numatyti teikiant paraišką.

Terminai

• Kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti 2022 m. IV

ketvirtį.

• Planuojama, kad paraiškas bus galima teikti 3 mėnesius

skaičiuojant nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo

dienos.

• Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 18 mėnesių.

Projektų atrankos kriterijai

• Prašomo finansavimo dydis. Vertinamas prašomo

finansavimo dydis, palyginti su didžiausiu galimu

finansavimo dydžiu (max 50 balų):

– iki 31% (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo

dydžio – skiriama 50 balų;

– nuo 31% iki 61% (imtinai) didžiausio galimo skirti

finansavimo dydžio – skiriama 30 balų;

– nuo 61% iki 91% (imtinai) didžiausio galimo skirti

finansavimo dydžio – skiriama 10 balų;

– daugiau kaip 91% didžiausio galimo skirti finansavimo

dydžio – skiriama 0 balų.

• Projektą įgyvendinantis subjektas (max 40 balų):

– jeigu projektą įgyvendina AIEB ar PEB, skiriama 2 balų;

– jeigu projektą įgyvendina labai maža įmonė ar

ūkininkas, atitinkantis labai mažos įmonės statusą,

skiriama 20 balų;

– jeigu projektą įgyvendina kitas subjektas, skiriama 0

balų.

• Pasiruošimo projekto įgyvendinimui etapas (max 10 balų):

– kai elektrinei paraiškos teikimo momentu yra išduotas

leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų

prijungimo sąlygos – skiriama 10 balų;

– kai leidimas ar prijungimo sąlygos nėra išduotos –

skiriama 0 balų.

Minimali privaloma surinkti balų suma yra 1.
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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.

DIDELĖ ĮMONĖ

arba

ir

Darbuotojų skaičius: 

virš 250

Turto vertė:

virš 43 M €

Metinė apyvarta:

virš 50 M €

VIDUTINĖ ĮMONĖ

ir

arba

Darbuotojų skaičius: 

iki 250

Turto vertė:

iki 43 M €

Metinė apyvarta:

iki 50 M €

MAŽA ĮMONĖ

ir

arba

Darbuotojų skaičius: 

iki 50

Turto vertė:

iki 10 M €

Metinė apyvarta:

iki 10 M €

LABAI MAŽA ĮMONĖ

ir

arba

Darbuotojų skaičius: 

iki 10

Turto vertė:

iki 2 M €

Metinė apyvarta:

iki 2 M €
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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


