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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Skatinti taršių transporto priemonių pakeitimą į netaršias transporto priemones.

• Iš viso projektams numatoma paskirstyti 4,3 M €.

Subsidijuojama veikla

• Privačių elektromobilių (EV) įkrovimo prieigų įrengimas

darbovietėse (įmonėse, įstaigose, organizacijose ir t.t.),

siekiantis stotelę su prieiga įrengti savo darbuotojų

reikmėms.

Techniniai reikalavimai EV įkrovimo stotelės įrengimui

• Įrengiama EV įkrovimo stotelė negali būti mažesnės nei 7 ir

didesnės kaip 22 kW galios;

• Įrengiama stotelė turi turėti ne žemesnį kaip OCPP 1.6

komunikacijos protokolą ir apskaitos/atsiskaitymo

funkcionalumą;

• Finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga;

• Įrengta stotelė su prieiga (priedai ar papildoma įranga) turi

užtikrinti dinaminio galios valdymo funkciją;

• Ant žemės statoma stotelė su prieiga turi atitikti ne

žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;

• Lauke įrengiama stotelė su prieiga turi atitikti ne žemesnę

kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę ir ne žemesnę kaip

IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;

• Viduje įrengiama stotelė su prieiga turi atitikti ne žemesnę

kaip IP-44 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;

• Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir

susiję komponentai.

Subsidijos dydis ir fiksuotieji įkainiai:

• Finansavimas pareiškėjams, vykdantiems ūkinę veiklą,

skiriamas kaip nereikšminga (de minimis) pagalba. Bendra

de minimis pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3

mokestinius metus, suma negali viršyti 200 000 €.

• Projektui taikomi fiksuotieji įkainiai:

– Įkainis už ant sienos įrengtą EV įkrovimo stotelę su

prieiga (7-22 kW galios) ir papildomus būtinuosius

priedus ir įrengimo darbus – 1 985,93 € (be PVM);

– Įkainis už ant žemės įrengtą EV įkrovimo stotelę su

prieiga (7-22 kW galios) ir papildomus būtinuosius

priedus ir įrengimo darbus – 3 323,82 € (be PVM).

Subsidijos intensyvumas

• Iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų,

apskaičiuotų pagal fiksuotuosius įkainius.

Subsidijuojamos išlaidos

• EV įkrovimo stotelės su prieiga įsigijimo išlaidos;

• Dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje išlaidos;

• Priedų (krovimo laidas, kabelis, nuotėkio relė ir kt.) išlaidos;

• Montavimo darbų išlaidos;

• Papildomos išlaidos, jeigu prieiga turi komunikacijos su

išore protokolą ir atsiskaitymo bankine kortele galimybę;

• Ženklinimo darbų išlaidos.
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Reikalavimai pareiškėjams

• Pareiškėjas viešasis ar privatus juridinis asmuo.

• Partneriai negalimi.

• Vienas pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali

pateikti tik vieną projekto paraišką, tačiau vienoje

paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamo turto objektų,

kuriuose siekiama įrengti EV stotelę su prieiga, skaičius.

Kitos svarbios sąlygos

• Pareiškėjas teikdamas projekto paraišką turi patvirtinti, kad

projekto pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organas,

turintis teisę priimti sprendimus, yra priėmęs sprendimą

pritarti pareiškėjo teikiamai projekto paraiškai ir projekto

įgyvendinimui.

• Mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas projekto išlaidas

galima teikti tik gavus teisės aktuose nustatytus (jei

taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros

tinklo stotelę su prieiga atitinkamame nekilnojamojo turto

objekte.

Terminai ir projektų atrankos tvarka

• Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. vasario 28 d. arba

kol pakaks priemonei skirtų lėšų.

• Projektų atranka vykdoma kaip tęstinė projektų atranka.

• Projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau 6 mėn. su

galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn.

Su paraiška teikiami dokumentai

• Projekto pareiškėjo nuosavybės teisę į nekilnojamo turto

objektą įrodantis dokumentas – VĮ Registrų centro

Nekilnojamojo turto registro išrašas arba nekilnojamo turto

objekto valdymą (ne trumpiau, nei galima projekto trukmė

su galimu pratęsimu) kitais teisėtais pagrindais įrodantys

dokumentai ir (arba) panaudos davėjo ar nuomotojo

raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas nekilnojamojo

turto objekte, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas

pagal panaudos ar nuomos sutartį ir jei toks sutikimas nėra

suteikiamas nuomos ar panaudos sutartyje;

• „Viena įmonė“ deklaracija (jei pareiškėjas vykdo ūkinę

veiklą);

• Pareiškėjo deklaracija, kuri patvirtina paraiškoje teikiamų

duomenų teisingumą.
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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


