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Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην
επίσημη εθνική δημοσίευση)

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario
13 d. Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842. Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.
3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
administravimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų
gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu
Nr. 3D-632 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės
ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Pasikeitus Lietuvos
Respublikos teisės aktų skelbimo tvarkai, pagalbos priemonės tekstas
skelbiamas ne nacionaliniame oficialiajame leidinyje, bet Teisės aktų registre
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/245480b0402a11e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/629e83902cf611e4a83cb4f588d2ac1a 

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου
ενίσχυσης
Διάρκεια 13.08.2015 - 31.12.2020

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας
(-είς)

Παραγωγή; μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή φυσικού αερίου· διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς
Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση
αποβλήτων
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών; υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών
εγκαταστάσεων

Κατηγορία δικαιούχου Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ετήσιο συνολικό ποσό του
προϋπολογισμού που προγραμματίζεται
στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 35 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 



Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της
Επιτροπής 

-

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από
κοινοτικά ταμεία

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai - EUR 38,40 (σε εκατ.)

 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση
ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του
περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων (άρθρο 36)

60 % 20 %

Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41)

60 % 20 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/245480b0402a11e58568ed613eb39a73 


