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Verslo modeliai ir inovatyvios ŽT CŠT 
finansavimo struktūros 

1 Kas yra verslo modelis 

Nėra universalaus VM apibrėžimo, bet yra keletas bendrų bruožų: 

 Yra logika, kaip įmonė arba organizacija sukuria, pateikia arba užfiksuoja vertę 

 Atspindi kompanijos strategiją 

 Gali sukurti konkurencingą privalumą įmonei, kol ją pradeda kopijuoti (pirmojo judėjimo 

privalumai) 

 

Vienas būdas iliustruoti VM yra tai, kad jis sudarytas iš trijų dalių: 

 Vartotojai (vertė, ryšiai, segmentai) 

 Ištekliai (infrastruktūra, veiklos, partneriai, logistika) 

 Išlaidų/pajamų struktūra (tarifai, mokesčiai, kainų modeliai, pajamos, kaštai) 

 

Antras būdas iliustruoti VM yra ryšys tarp organizacijos ir rinkos: 

 Pagrindinė VM dalis nurodo minkštąsias vertes ir strategijas, ir tik maža dalis yra anksčiau 

paminėtas kainų modelis arba pajamų struktūra  

 Kainų modelis apima, kaip įmonė planuoja užsidirbti pinigų, t.y. Įvairūs tarifų, mokesčių tipai, 

kt.   

 Minkštosios vertės ir strategijos VM dalis galėtų apimti politikas, tokias kaip visų 

kompetencijų išlaikymą viduje, pasirinkti iškastinį kurą nemokamai, kur įmanoma, strategines 

partnerystes, kt. 

2 Verslo modelio pagrindo aprašymas  

Verslo modelio pagrindas pagrįstas strateginiu procesu, kuris naudodamas dokumento šabloną su 

egzistuojančiais verslo modeliais. Tai vaizdinė diagrama su elementais, apibūdinančiais devynių 

komponentų verslo modelį organizuotai, siekiant išdėstyti prielaidas apie pagrindinius jūsų vertės 

grandinės išteklius, pagrindinius partnerius ir pagrindines veiklas, taip pat vertės pasiūlymą, san-

tykius su klientais, kanalus, kliento segmentus. , sąnaudų struktūras ir pajamų srautus. 
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2.1 Verslo modelio pagrindas įprastam centralizuotam ši-
lumos tiekimui 

Naudojant verslo modelio pagrindo įrankį įprastam centralizuoto šilumos tiekimo klasikiniam verslo 

modeliui, tai yra įprasta gamyba ir verslo logika yra masto ekonomija. Verslo modelis yra gana tiesi-

oginis. CŠT verslo modelio klientų segmentai, didžiausias klientų segmentas yra profesionalūs klien-

tai, pvz., didelių pastatų savininkai. 

Pagrindiniai ištekliai yra gamybos padaliniai ir paskirstymo tinklai. Pagrindinės partnerystės yra kuro 

teikėjai. Pagrindinės veiklos yra gamyba, paskirstymas ir priežiūra. Įprasto centralizuoto šildymo 

vertės pasiūlymai yra šiluma ir karštas vanduo. Santykiai su klientu yra tai, kad įmonė teikia 

vartotojui šilumą. O komunikacijos kanalas yra sąskaitos faktūros ir kampanijos. Išlaidų struktūra yra 

didelės pastoviosios išlaidos, kita vertus, pajamų srautai taip pat yra gana pastovūs ir dideli.  

Pav:  Verslo modelio pagrindas (Based on Strategyzer.com) 
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2.2 Bendras verslo modelio pagrindas žemos 
temperatūros centralizuotam šilumos tiekimui  

Žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas daugeliu atvejų reikalauja skirting verslo 

modelio nei įprastas CŠT. Tikslus verslo modelis turi būti sudarytas atsižvelgiant į vietos sąlygas, ši-

lumos šaltinius ir vartotojus. 

Kai kurie rodikliai, kuriuos tikėtinai reikės keisti, apima: 

Pagrindinis ben-

dradarbiavimas 

Daugiau pagrindinių partnerysčių, tame tarpe ir trečiųjų šalių šilumos 

gamintojai. 

Pagrindinės veiklos Posūkis nuo būvimo “tik” CŠT gamintoju link daugiau paslaugų siūlymo 

vartotojams. 

Kaštų struktūra  Didelė kaštų įvairovė, įvairių galių šilumos įrenginiai ir išaugęs šilumos 

pirkimas iš trečiųjų šalių, tame tarpe ir perteklinės šilumos. 

Pajamų srautai Daugiau vartotojų tipų, bet mažesni parduodami kiekiai. Savininkai pas-

tatų, beveik nevartojančių energijos, taip pat galėtų būti potencialiais 

pirkėjais. 

Vartotojų santykiai Dažnesni ryšiai, ŽT CŠT įvedimas gali pareikalauti projektuoti kitus 

įrenginius, ir čia ribos paklaidoms yra mažesnės. 

 

3 Verslo modelių įrenkių pavyzdžiai  

LoWTEMP projekte, kiti verslo modelių įrenkiai aprašyti studijoje apie Verslo modelius ir inovatyvias 

finansavimo struktūras, kurias galima atsisiųsti iš lowtemp.eu. Jie apima: 

 Sraigtasparnio modelį (išvystytas LowTEMP), modelis, padedantis ištirti sąlygas regioniniame 

kraštovaizdyje ir apylinkėse. 

 Vertės kopėčių modelį (išvystytas LowTEMP), įrankis, kuris padeda apibrėžti įmonės vertės 

pasiūlymus šiandien ir ateityje. 

 Tilto modelį, kuris nustato kiekvienos suinteresuotos šalies interesus ir motyvaciją veikloje, 

taip pat ir žemos temperatūros CŠT. 

4 Inovatyvios finansavimo struktūros 

4.1 Įvadas į  finansavimo struktūras  

Egzistuoja keletas faktorių, kuriuos reikia turėti omeny nustatant tinkamą struktūra ŽT CŠT investi-

cijoms: 
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 Įvairių šalių charakteristikos, tame tarpe ir įprastai jų naudojamos finansavimo struktūros.  

 CŠT sistemų ir įmonių dydis bei nuosavybės forma. 

 Sąlygos ir apribojimai finansavimui 

o Nuosavybės struktūros (Viešosios - Privačios) 

o Teisinė bazė 

o Naujos sistemos – senų sistemų modernizavimas 

 Inovatyvūs aspektai 

o Kokie skirtumai tarp siūlomo ŽT CŠT ir CŠT?  

o Dažnai didesnė naujesnių technologijų rizika. 

o Jei jos inovacinės, tai gali suteikti galimybę prieiti prie išorinio/ES finansavimo. 

Nacionalinės sąlygos turės tiesioginį poveikį finansavimo gavimui. Įprastos šiuo metu finansavimo 

struktūros yra: 

 Paskolos iš nacionalinių bankų ar finansinių institucijų 

 Tarptautinės finansinės institucijos (kapitalo fondai, tarptautiniai bankai) 

 Nacionalinės subsidijos (ryšium su CO2 ir NOx emisijomis) 

 Miesto lygio subsidijos (tiekti pigią šilumą socialiniam būstui) 

 Paskolų garantijos iš nacionalinių bankų ar viešųjų institucijų  

 Europos investicijų bankas 

 ES fondai/programos (ES Struktūriniai ir Sanglaudos fondai arba Europos Regioninės Plėtros 

fondas)  

4.2 Alternatyvių finansavimo struktūrų pavyzdžiai  

Tyrinėjant inovatyvias finansavimo struktūras, gali būti neblogai ieškoti už nacionalinių ribų. Kai ku-

rios šalys naudojasi seniai įprastomis finansavimo formomis, kurios yra retos kitose šalyse kaip nu-

osavybės CŠT įmonės formos rezultatas. Naujų inovatyvių finansavimo formų pavyzdžiai” 

 Sutelktinis finansavimas. 

 Kooperatinis finansavimas. 

 Energetinių paslaugų kontraktai (ESCo). 

4.3 Daugiau skaitykite 

Norėdami rasti gilesnių duomenų šia tema skaitykite Studiją apie verslo modelius ir inovatyvias fi-

nansavimo struktūras, kurią galima atsisųsti iš lowtemp.eu. 

 


