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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) diegimą pramonės įmonėse.

• Iš viso projektams bus paskirstyti 10 M €.

Subsidijuojama veikla

• AEI* naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas,

naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir

diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją

pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant

galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės

įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

*Atsinaujinantys energijos ištekliai suprantami kaip ištekliai,

generuojami iš saulės šviesos.

Subsidijos dydis

• Didžiausia vienam projektui skiriama finansavimo lėšų

suma 300 000 €.

• Mažiausia vienam projektui skiriama finansavimo lėšų

suma 20 000 €.

Subsidijos intensyvumas

• Iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra

labai maža arba maža įmonė.

• Iki 70% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra

vidutinė įmonė.

• Iki 60% visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra

didelė įmonė.

Subsidijuojamos išlaidos

• Papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos,

būtinos AEI gamybai skatinti, kurios apskaičiuojamos taip:

– jeigu investicijų į AEI gamybą išlaidų dalį visose

investicinėse išlaidose galima lengvai nustatyti kaip

atskirą investiciją, pvz., kaip jau esamų įrenginių

papildomą dalį, ši su AEI susijusių išlaidų dalis yra

tinkamos finansuoti išlaidos;

– jeigu investicijų į AEI gamybą išlaidų dalį galima

nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai

naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų

įvykdytos be pagalbos, šis abiejų investicijų išlaidų

skirtumas sudaro tinkamas finansuoti išlaidas.
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Reikalavimai pareiškėjams

• Pareiškėjas yra pramonės įmonė, vykdanti pramonės

ekonominę veiklą pagal EVRK priskirtiną:

– B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus

06 skyrių „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, 08.92

klasę „Durpių gavyba“ ir 09.1 grupę „Naftos ir gamtinių

dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“);

– C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus 19 skyrių

„Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).

• Pareiškėjo pajamos iš pramonės ekonominės veiklos

sudaro ne mažiau nei 51% visų įmonės pajamų.

• Pareiškėjas vykdo veiklą ne trumpiau kaip 3 metus.

• Pareiškėjo vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos

produkcijos per pastaruosius 2 metus yra ne mažesnės nei

300 000 €, jeigu pareiškėjas yra didelė įmonė, ir 145 000 €,

jeigu pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė.

Kitos svarbios sąlygos

• Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška

pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje

ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo,

rekomenduojamas priemones.

• Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir Vakarų

Lietuvos regione (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės,

Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ar Utenos apskrityje).

• Kartu su paraiška turi būti pateiktos saulės elektrinės

išankstinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygos arba

leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai

jis yra privalomas.

Terminai

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

• Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių.

Projektų atrankos kriterijai

• Energijos, kurią numatoma gauti iš planuojamų įdiegti

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos

gamybos pajėgumų, dalis bendrame pareiškėjo energijos

sąnaudų balanse (max 60 balų).

• Projekto efektyvumas – vertinamas santykis tarp pareiškėjo

planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos

pajėgumų ir prašomos finansavimo sumos (max 30 balų).

• Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kuri dar neturi įdiegtų

atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų (max 10 balų).

Minimali privaloma surinkti balų suma yra 40.
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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


