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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą.

• Iš viso projektams bus paskirstyti 5 M €.

Subsidijuojama veikla

• Aplinkai palankių produktų* įdiegimas SVV subjekte (1

poveiklė).

• Aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių 6 MTEP

etapą, kūrimas arba esminis patobulinimas (2 poveiklė).

• Aplinkai palankių produktų kūrimas arba esminis

patobulinimas ir įdiegimas SVV subjekte arba rinkoje

(projekto metu vykdant bent vieno MTEP etapo veiklą) (3

poveiklė).
* Aplinkai palankus produktas – produktas ar technologija, skirti

tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę gamybą, atliekų pakartotinį

naudojimą ir (ar) perdirbimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl

oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo arba kurių neigiamas

poveikis aplinkai yra mažesnis nei alternatyvių produktų ar

technologijų.

Subsidijos dydis**

• Didžiausia vienam projektui skiriama finansavimo lėšų

suma 50 000 €.
** Finansavimas skiriamas kaip nereikšminga (de minimis) pagalba.

Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui, suma

negali viršyti 200 000 € per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.

Subsidijos intensyvumas

• Iki 95% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Subsidijuojamos išlaidos

• Vykdant 1 poveiklę – aplinkai palankaus produkto įsigijimo ir

įdiegimo išlaidos (taikoma fiksuotoji suma, kuri nustatoma

pagal 3 komercinius pasiūlymus).

• Vykdant 2 ar 3 poveiklę:

– projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio

išlaidos;

– kitos projekto vykdymo išlaidos (taikoma 40% fiksuotoji

norma, skaičiuojama nuo tinkamų finansuoti darbo

užmokesčio išlaidų).
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Reikalavimai pareiškėjams

• Pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė.

• Pareiškėjas veiklą vykdo ne pramonės srityje (visi sektoriai,

išskyrus EVRK B sekciją „Kasyba ir karjerų

eksploatavimas“ ir C sekciją „Apdirbamoji gamyba“).

• Pareiškėjo pajamos iš ne pramonės veiklos sudaro ne

mažiau kaip 51% visų pajamų.

• Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo veikia ne trumpiau kaip

12 mėnesių.

• Pardavimo pajamos iš ne pramonės veiklos per paskutinius

finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 50 000 €, vykdant

1 poveiklę, arba 10 000 €, vykdant 2 ar 3 poveiklę.

• Pareiškėjas ar jo darbuotojai turi patirties MTEP srityje,

jeigu vykdoma 2 ar 3 poveiklė.

Kitos svarbios sąlygos

• Įgyvendinant projektą gali būti vykdoma ne daugiau kaip

viena poveiklė, kuriant ir/ar diegiant ne daugiau kaip vieną

aplinkai palankų produktą.

• Projektu numatomas kurti ir/ar diegti produktas turi atitikti

bent vieną iš šių kriterijų/savybių: (i) produktui pagaminti

mažės sunaudojamų žaliavų kiekis arba jo taikymas padės

sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį; (ii) produktas

sunaudos mažiau energijos arba jo taikymas padės

sunaudoti mažiau energijos; (iii) produktui pagaminti bus

naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba jo

taikymas padės sumažinti gamyboje naudojamų

kenksmingų medžiagų kiekį; (iv) produktą bus galima

perdirbti suėjus jo galiojimo terminui arba jo taikymas

padės perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui.

Terminai

• Kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti 2022 m.

lapkričio mėnesį.

• Planuojama, kad paraiškas bus galima teikti 2 mėnesius

skaičiuojant nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo

dienos.

• Projekto veiklos turi būti pabaigtos vykdyti per 12 mėnesių

nuo projekto sutarties sudarymo dienos.

Projektų atrankos kriterijai

• Projektu vykdoma poveiklė:

– 1 poveiklė – 6 balai;

– 2 poveiklė – 18 balų;

– 3 poveiklė – 30 balų.

• Produkto naujumo lygis:

– produktas naujas rinkos lygiu – 10 balų;

– produktas naujas pasaulio lygiu – 20 balų.

• Privačių investicijų dalis:

– 10-19,99% nuo projekto vertės – 5 balai;

– 20-29,99% nuo projekto vertės – 15 balų;

– 30 arba daugiau % nuo projekto vertės – 20 balų.

• Projekto poveikis aplinkai:

– keičiama dvi produkto savybės – 6 balai;

– keičiamos trys produkto savybės – 18 balų;

– keičiamos keturios produkto savybės – 30 balų.

Minimali privaloma surinkti balų suma yra 50.
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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   



Responsum.co

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


