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Galimybių studijos rengimas

Pirmas objekto plėtros žingsnis yra techninio ir ekonominio pagrįstumo
analizės rengimas. Dažniausiai užsakovas turi tik viziją ir idėją. Mūsų
komanda padeda jums suvokti ir suprasti, ko jums iš tikrųjų reikia. Šis
etapas yra reikalingas finansavimui gauti.

Kam yra reikalingas techninis ir ekonominis pagrįstumas

� Tinkamiausios statybos vietos parinkimas.

� Galimybės prijungti prie inžinerinių tinklų įvertinimas ir prijungimo 
taškų nustatymas.

� Privažiavimo kelių įvertinimas.

� Numatomo statyti objekto produktyvumo analizė ir jo technologinių 
parametrų nustatymas. 

� Technologinio proceso pasirinkimas ir jo veikimo principo aprašymas. 

� Technologinės įrangos, kuri yra reikalinga technologiniam procesui 
užtikrinti,  pasirinkimas bei jos techninių parametrų nustatymas. 

� Technologinio proceso veiklos sąnaudų skaičiavimas. 

� Reikiamo personalo atranka, pareigybinių instrukcijų parengimas ir 
darbo užmokesčio apskaičiavimas. 

� Socialinių aspektų įvertinimas. 

� Aplinkosaugos reikalavimų įvertinimas.

� Statybos objekto investicinių išlaidų apskaičiavimas. 

� Statybos objekto potencialių finansų įstaigų pasirinkimas. 

Tinkamai parengus techninį ir ekonominį pagrįstumą, užsakovas gaus pilną
ir išsamią analizę, kuri padės išvengti galimų klaidų objekto statybos metu.
Tai leis užsakovui taupyti lėšas ir laiką įgyvendinat projektą.



Finansavimo pritraukimas objektui vystyti

Daugelis objektų nėra vystomi, nes neturi lėšų jų vystymui. Dažniausiai
užsakovas dėl nežinojimo nesikreipia į visas finansų įstaigas. Esant
dabartinei ekonominei situacijai, atsiranda daug galimybių gauti
finansavimą ne iš vieno, o iš kelių įvairių šaltinių. Dažnai užsakovas
nemoka parengti paraiškos finansavimui gauti, o taip pat nesugeba
surinkti ir pateikti visų reikiamų dokumentų. Palikite tą darbą mums, ir
mes gausime jums finansavimą.

Galimi projekto finansavimo šaltiniai

� Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)

� Pasaulio bankas

� Pagal Europos Sąjungos investicinę programą

� Įvairių šalių komerciniai bankai

� Biudžeto lėšos

� Įvairūs (aplinkos, verslo paskatos) fondai

� Privačių investuotojų lėšos

Mes atliekame šiuos darbus

� Rengiame paraišką finansavimui gauti ir pateikiame visą reikalingą 
dokumentaciją finansų įstaigai.

� Konsultuojame užsakovą jį dominančiais klausimais.

� Atlikus darbus, teikiame reikalingas ataskaitas piniginėms 
išmokoms už atliktus darbus gauti. 

� Teikiame pagal sutartį reikalingas ataskaitas užtikrinančias 
finansavimą įstaigai. 

� Atstovaujame užsakovo interesus finansų įstaigoje. 

� Teikiame juridines paslaugas. 



Projektavimo darbai

Bendrovė “Ecoranga group” yra sukaupusi didelę patirtį projektavimo
srityje. Mūsų profesionali projektuotojų komanda galės įgyvendinti netgi
paties reikliausio užsakovo pageidavimus. Mes tiksliai, kruopščiai, aiškiai
ir optimaliausiai ekonominiu ir technologiniu požiūriu pasirenkame
technologinius sprendimus, tai suteiks galimybę užsakovui sumažinti
investicijų apimtis, leis užsakovui naudoti objektą su mažiausiomis
sąnaudomis. Todėl renkantis projektuotojus, būtina įvertinti ne tik
paslaugų kainą, bet ir projektuotojų profesionalumą, o taip pat jų
sukauptą analogiškų projektų projektavimo patirtį. Projektuotojo darbas
neapsiriboja vien tik projektavimu. Statybos proceso metu jis privalo
įgyvendinti “statybos autorinę priežiūrą”, nes statybos metu kyla labai
daug techninių klausimų, kuriuos reikia išspręsti čia ir dabar. Mūsų
komanda yra pasirengusi įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Mes įgyvendiname šiuos projektus

� Įranga vandens kokybei pagerinti

� Nuotekų valymo įrenginiai 

� Atliekų rūšiavimo įrenginiai

� Biodujų įrenginiai ir fermentacijos talpyklos

� Kompostavimo įrenginiai

� Dumblo nusausinimo įrenginiai

Mes užtikriname, kad

� Tinkami įvykdysime prisiimtus įsipareigojimus kliento atžvilgiu.

� Skubiai ir neatidėliotinai reaguosime į užsakovo išsakytas pastabas
ir pageidavimus.

� Laiku ir tinkamai, profesionaliai atliksime savo darbus.



Projekto administravimo paslauga

Bendrovė “Ecoranga group” yra sukaupusi didelę projektų
administravimo patirtį. Įgyvendinant projektus, reikia turėti komandą,
kuri konsultuoja ir administruoja projektą, teiks užsakovui konsultacijas ir
patarimus. Tai būtina projekto vykdymo grandis, kuriai finansavimą
suteikia tarptautinės finansų institucijos. Jeigu nevykdomi šių institucijų
iškelti reikalavimai, iškyla rimta grėsmė netekti projektui suteikto
finansavimo.

Gavęs finansavimą, Užsakovas privalo 

� Pagal finansų institucijos reikalavimus tinkamai parengti pirkimų
dokumentus, skelbiant atvirą rangovo pasirinkimo pirkimą.

� Pagal finansų institucijos reikalavimus tinkamai organizuoti rangovo
pasirinkimo pirkimą.

� Suderinti su finansų įstaiga pirkimų apimtis ir finansavimo sąlygas.

� Pateikti darbų atlikimo grafikus.

� Pateikti piniginių lėšų įsisavinimo grafikus.

� Pagal finansų institucijos reikalavimus kartu su kiekvienu aktavimu
pateikti ataskaitų lenteles, formas ir kitus reikalingus dokumentus.

� Baigus objekto darbus, pateikti galutinę ataskaitą pagal finansų
institucijos reikalavimus.

� Priklausomai nuo finansavimo tipo, pateikti pastatyto objekto
kiekvienų metų ataskaitas.

“Ecoranga group” vykdo visas paslaugas, kurios yra reikalingos tinkamam
projekto administravimui. Patikėkite tuos klausimus mums, ir mes
užtikriname, kad išspręsime juos tinkamai ir kokybiškai.


