Ką reikia žinoti prieš teikiant paraišką
paramos gavimui?
1 žingsnis

Paramą gauti gali objekto savininkas.
Jeigu yra bendrasavininko, reikalingas
jų paprastos formos (doc, pdf, jpg, kt.)
sutikimas.

Atkreipiame dėmesį, jog prieš teikiant
paraiškas gyventojai turi įsivertinti ne
tik savo elektros vartojimo poreikius,
bet ir technines elektrinės prijungimo
galimybes: prieš įsirengiant elektrinę,
primygtinai rekomenduojame pasikonsultuoti su ESO dėl vartotojo elektros tinklo
pajėgumo. ESO fiksuoja jau ne vieną atvejį,
kai elektrinė įrengta, bet ji negali būti
prijungta prie skirstomojo elektros tinklo,
nes paaiškėja, kad neužtenka tinklo
pajėgumo priimti generuojamą elektros
energiją, o tam reikalinga tinklo
rekonstrukcija. Tai galima padaryti
užpildant prašymą ESO sąlygoms gauti.
Sąlygų gavimas kainuoja 32 eur,
tačiau būsite tikri, ar galėsite prisijungti
elektrinę prie tinklo ar ne.
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Jei atsinaujinančių išteklių energiją
naudojančiomis technologijomis, skirtomis
elektros energijos gamybai namų ūkio
reikmėms, pagaminta elektra naudojama
ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas
neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti
įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla
nėra vykdoma ar atsinaujinančių išteklių
energiją naudojančiomis technologijomis,
skirtomis elektros energijos gamybai namų
ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra
naudojama ūkinei – komercinei veiklai,
finansavimas skiriamas.

Kaip tai padaryti?
Prisijungti www.eso.lt/savitarna ir atlikti visus žingsnius pagal laiške
prikabintą failą „ESO salygu gavimas“. Beje, turėkite omenyje, kad
pildant su savimi šalia turėtumėte žemės sklypo unikalų numerį
(formatas 1234-1234-1234) iš žemės sklypo Registrų centro išrašo.
SVARBU! Kai gausite ESO sąlygas, jų kol kas netvirtinti ir nepasirašyti,
o atsiųsti jas mums (arba įvertinkite savarankiškai). Tai svarbu dėl to,
kad nuo pasirašymo momento sąlygų galiojimo trukmė yra 20 dienų.
Jeigu per tą laiką nėra sumontuojama elektrinė ir pateikiami dokumentai,
sąlygų reikės prašyti iš naujo. Na, o nepatvirtintos sąlygos galioja
90 dienų (tikėtina, jog per šį laikotarpį pasirinksite rangovą ir galėsite
sąlygas pasitvirtinti). Gavus ESO sąlygas, jei viskas tvarkoje, registruojame
objekto vizitui.
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Prieš teikiant paraišką dėl paramos gavimo, nėra būtina turėti sutarties su
saulės elektrinės montavimo įmone. Užtenka žinoti specialistų apskaičiuotą
rekomenduotą įsirengti saulės elektrinės dydį (kW).

Kaip pildyti paraišką?
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APVA internetiniame puslapyje www.apva.lt/kvietimai-teikti-paraiskas surasti šią
finansuojamą priemonę ir ją paspausti:
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Susipažinus su pateikta informacija, paspausti „Pildyti formą“
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Užpildyti žaliai pažymėtus laukus:

Šie pilki laukai
užsipildys
automatiškai

Paspauskite trikampėlį ir pasirinkite
įrengimo būdą: ant žemės ar ant pastato

Numerį galite rasti registro centro
dokumentuose, kuriuos gavote
perkant objektą ar žemės sklypą.
Paspaudus „tikrinti“, sistema patikrins,
ar kodas teisingas.
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Pridėkite papildomą adresą, jeigu ketinate saulės
elektrinės gaminamą energiją paskirstyti keliems
jums nuosavybės teise priklausomiems objektams

Jeigu prašysite 10 kW, bet
įsirengsite 6 kW – kompensacija
bus suteikta už 6 kW. O jeigu
prašysite 5 kW, bet įsirengsite
8 kW – kompensaciją gausite
už 5 kW. Kompensacija negali
viršyti 10 kW, tačiau įsirengti
galima ir galingesnes elektrines.
Reikalingą galingumą padės
įvertinti įrangą montuojanti įmonė.

Rekomenduojame neprašyti
paramos didesnės negu yra
Jūsų elektros įvadas. Priešingu
atveju, įsirengiant didesnę
elektrinę, bus reikalingas
galios didinimas per AB ESO.

Jeigu esate vienintelis objekto
savininkas, nieko kelti nereikia.
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Kas toliau?
Kol laukiate atsakymo iš APVA,
ar gausite paramą (paprastai gaunama
po mėnesio), pasirenkate įmonę,
kuri įrengs elektrinę. Atliekamas vizitas.
Sudaroma sutartis.
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Pateikiate reikalingus dokumentus
APVA ir gaunate kompensaciją
už įrengtą saulės elektrinę.

Įrengiama saulės elektrinė.
Jums perduodami visi reikalingi
dokumentai, kuriuos turėsite pateikti
APVA dėl kompensacijos gavimo.
Pasirašius sutartį su AB ESO,
tampate gaminančiu vartotoju.
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