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Kokios yra subsidijos sąlygos

Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas

• Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio

efektą sukeliančių dujų kiekį ir negyvenamosios paskirties pastatų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas.

• Iš viso projektams bus paskirstyti 2 M €.

Subsidijuojama veikla

• Negyvenamosios paskirties pastato atnaujinimas

(modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato

energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės

energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40%,

palyginti su šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo

(modernizavimo).

Subsidijos dydis

• Subsidijos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų

pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti reikalavimus, keliamus

tinkamoms finansuoti išlaidoms.

Subsidijos intensyvumas

• Iki 30% visų tinkamų finansuoti išlaidų

Subsidijuojamos išlaidos

• Šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas,

talpyklų surinkti perteklinę energiją ar akumuliacinės

katilinės įrengimas;

• Atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto)

šiltinimas;

• Išorės durų pakeitimas, panduso įrengimas, vartų

pakeitimas energiškai efektyvesniais vartais, langų

keitimas, perkėlimas ar naikinimas;

• Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą;

• Vidinių pertvarų šiltinimas;

• Vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas,

sujungimas su šildymo sistemomis, rekuperacijos

įrengimas.

Netinkamos finansuoti išlaidos

• Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su negyvenamosios

paskirties pastato modernizavimu;

• Projektavimo, projekto vykdymo ir (ar) techninės priežiūros,

dokumentacijos atidavimo kitoms institucijoms išlaidos;

• Žemės, nekilnojamojo turto, transporto priemonių pirkimo

(nuomos, lizingo) išlaidos;

• Naudoto turto įsigijimo išlaidos.
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Kas ir kaip gali gauti subsidiją

Reikalavimai pareiškėjams

• Pareiškėjas yra negyvenamosios paskirties pastato, kuris

nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, savininkas,

valdytojas arba jų pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas

asmuo, įgyvendinantis pastato atnaujinimo projektą.

• Pareiškėjas nėra priskiriamas sunkumų patiriančių įmonių

kategorijai.

Kitos svarbios sąlygos

• Negyvenamosios paskirties pastato bendrasavininku negali

būti fizinis asmuo, valstybės ir/ar savivaldybės institucija/

įmonė.

• Galima gauti tik vieną subsidiją ir tik vienam

negyvenamosios paskirties pastatui atnaujinti

(modernizuoti).

• Modernizuojant pastatą turi būti pasiekta ne mažesnė kaip

B energinio naudingumo klasė ir ne mažiau kaip 40%

sumažintos energijos suvartojimo sąnaudos.

• Modernizuojamo pastato statyba turi būti užbaigta, pastatas

įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

• Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi turėti pastato

esamos būklės energinio naudingumo sertifikatą.

• Duomenys apie pastato energijos sąnaudas iki atnaujinimo

(modernizavimo) ir po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti

registruoti Pastatų energinio naudingumo sertifikatų

registre.

• Parama neteikiama, kai negyvenamosios paskirties

pastatui išduotas B ar aukštesnės klasės energinio

naudingumo sertifikatas.

Terminai

• Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. gruodžio 15 d.

arba kol pakaks kvietimui skirtų lėšų.

• Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip

36 mėnesiai. Esant objektyvioms aplinkybėms, terminas

gali būti pratęstas, bet maksimalus terminas negali viršyti 54

mėnesių.

• Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo 2022-2025

m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo

dienos t. y. 2022 m. balandžio 20 d.

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
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