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PRIEMONĖS TIKSLAS

▪ Iš dalies kompensuoti Lietuvos apdirbamosios pramonės (EVRK 2 red.,

C sekcijos), išskyrus maisto, sektoriuje veiklą vykdančių įmonių išlaidas,

susijusias su gaminio, kuris gaminamas Lietuvos Respublikoje arba, kai

gaminio gamyboje dalyvauja daugiau negu viena valstybė, oficialiame gaminio

kilmės sertifikate Lietuvos Respublika nurodyta kaip pirmoji kilmės,

persertifikavimu, kurio poreikis atsirado dėl Rusijos Federacijos karinių

veiksmų Ukrainoje, kurie lėmė pasaulinių tiekimo grandinių sutrūkinėjimą ir

poreikį keisti gamyboje naudojamas žaliavas ir (arba) komponentus.



BENDRIEJI 
NUOSTATAI

▪ Priemonei skiriama iki 
1 500 000 eurų;

▪ Kvietimas galioja iki 2022 m. 
rugsėjo 23 d. 23.59 val. 
imtinai;

▪ Skiriamas finansavimas de 
minimis pagalba;

▪ Detalesnė informacija -
www.inovacijuagentura.lt.

http://www.inovacijuagentura.lt/


FINANSUOJAMA
VEIKLA

▪ Gaminio persertifikavimo 

veikla įskaitant:

▪ gaminio persertifikavimo 

paslaugų teikimą; 

▪ persertifikavimui reikalingų 

bandymų ir tyrimų atlikimą; 

▪ persertifikuojamo gaminio 

transportavimo išlaidas, 

būtinas gaminiui 

persertifikuoti, jei tai 

nebuvo įtraukta į gaminio 

persertifikavimo veiklą.



TINKAMI 
PAREIŠKĖJAI

▪ Vykdantys ekonominę veiklą 
apdirbamosios pramonės, 
išskyrus maisto, sektoriuje 
(ERVK 2 red. C sekcija);

▪ Galintys gauti de minimis 
pagalba;

▪ Veiklą Lietuvos Respublikoje 
pradėję vykdyti iki 2022 m. 
vasario 24 d.;

▪ Įvykdę įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčiais ir jų 
deklaravimu;

▪ Neturi iškeltų bylų dėl 
nemokumo.

Juridiniai asmenys ir fiziniai 
asmenys, turintys indv. 
veiklos pažymėjimą



REIKALAVIMAI
PROJEKTAMS 

▪ Projekte veiklos įgyvendinimo 
laikotarpis:

2022-02-24 iki 2023-10-01; 

▪ Įgyvendinamas be partnerių;

▪ Projekte numatomų 
persertifikuoti gaminių skaičius 
nėra ribojamas;



TINKAMOS 
FINANSUOTI 
IŠLAIDOS

▪ Patirtos ir apmokėtos 
laikotarpiu 
2022-02-24 d. iki 2022 -12-31;

▪ Įgyvendinant persertifikavimo 
veiklą;

▪ Persertifikuojamo gaminio 
transportavimo išlaidos negali 
viršyti 10 proc. tinkamų 
finansuoti išlaidų.



FINANSAVIMAS

▪ Iki 50 procentų tinkamų 
finansuoti išlaidų ir ne 
daugiau kaip 15 000 Eur 
vienam persertifikuojamam 
gaminiui;

▪ Paraiškoje prašome 
persertifikuoti gaminių 
skaičius nėra ribojamas;

▪ Išlaidos apmokamos dviem 
būdais:
1. Kompensavimo su avansu,
2. Kompensavimo būdu.



PARAIŠKŲ 
TEIKIMAS

Papildomi dokumentai:

1. išlaidas, kurios pagrįstos mažiausios 

kainos pasiūlymu, patvirtinančius 

dokumentus;

2. dokumentai, įrodantys prašomo (-ų) 

persertifikuoti gaminio (-ių) 2021 m. 

pardavimo pajamų dalį 2021 m. 

pardavimo pajamose (buhalterinė 

pažyma apie persertifikuojamo (-ų) 

gaminio (-ių) dalį įmonės 2021 m. 

pardavimo pajamose);

3. žaliavų, naudotų ir planuojamų 

naudoti ar jau naudojamų gaminant 

gaminį (-ius), kilmę įrodantys 

dokumentai (sutartys, sąskaitos 

faktūros);

4. „Vienos įmonės“ deklaracija 

Paraiškos teikiamos el. paštu -
persertifikavimas@inovacijuagentura.lt



PARAIŠKŲ 
VERTINIMAS

Paraiškas vertinant 
atliekamas:

▪ pirminis paraiškos 
vertinimas;

• tinkamumo finansuoti 
vertinimas.  

Paraiškos įvertinamos per 
30 kalendorinių dienų



VEIKLOS TINKAMUMO FINANSUOTI 
VERTINIMO KRITERIJAI

▪ Keičiamų žaliavų ir (arba) komponentų kilmės šalis;

▪ Persertifikuojamų gaminių 2021 m. pardavimo pajamų

dalis bendrose įmonės 2021 m. pardavimo pajamose;

▪ Pareiškėjo nuosavų lėšų dalis, įgyvendinant gaminio 
persertifikavimo veiklą.

*surinko vienodą balų skaičių, paraiškos reitinguojamos pagal 1 p. nurodytą vertinimo 

kriterijų. Jeigu balas 1 p. nurodytą vertinimo kriterijų taip pat sutampa – vienodą balų 
skaičių surinkusios paraiškos reitinguojamos pagal anksčiausią paraiškų pateikimo datą ir 
laiką



KEIČIAMŲ 
ŽALIAVŲ IR (ARBA) 
KOMPONENTŲ 
KILMĖS ŠALIS

Žaliavų ir (arba) 
komponentų trūkumas iš:

▪ Ukrainos, Baltarusijos 
Respublikos ar Rusijos 
Federacijos – 10 balų;

▪ kitų šalių – 0 balų.



PERSERTIFIKUO-
JAMŲ GAMINIŲ 
2021 M. 
PARDAVIMO 
PAJAMŲ DALIS 
BENDROSE ĮMONĖS 
2021 M.
PARDAVIMO 
PAJAMOSE

Maksimalus balų skaičius (5
balai) suteikiamas, jeigu 
2021 m. pajamų dalis 
bendrose 2021 m. pardavimo 
pajamose sudaro:

▪ 81 proc. ir daugiau – 5 
balai;

▪ 61–80 proc. – 4 balai;
▪ 41–60 proc. – 3 balai;
▪ 21–40 proc. – 2 balai;
▪ iki 20 proc. – 1 balas.



PAREIŠKĖJO 
NUOSAVŲ LĖŠŲ 
DALIS, 
ĮGYVENDINANT 
GAMINIO 
PERSERTIFIKAVIMO 
VEIKLĄ

Maksimalus balų skaičius (5) 
suteikiamas pareiškėjui, prie 
projekto prisidedančiam 
90 proc. ir daugiau visų 
tinkamų finansuoti išlaidų. 
Atitinkamai už pareiškėjo 
prisidėjimą prie visų tinkamų 
finansuoti išlaidų suteikiamos 
balų vertės:

▪ 81–89 proc. – 4 balai;
▪ 71–80 proc. – 3 balai;
▪ 61–70 proc. – 2 balai;
▪ 51–60 proc. – 1 balas;
▪ 50 proc. – 0 balų.



PARAIŠKOS TEIKIMAS



DOKUMENTAI



PARAIŠKA
Gaminys Nr. 1 

(gaminio pavadinimas)

Poreikio aprašymas 

Aprašomas ir pagrindžiamas konkretaus gaminio 

persertifikavimo poreikis ir numatoma vykdyti veikla. Būtina paminėti 

valstybės (-ių), iš kurios (-ių) žaliavų ir (arba) komponentų importą 

yra poreikis keisti, pavadinimą (-us) ir valstybės (-ių), iš kurios (-ių) 

planuojama vykdyti žaliavų ir (arba) komponentų importą, 

pavadinimą (-us)

Keičiamų žaliavų ir (ar) 

komponentų kilmė

☐ Rusijos Federacija

☐ Ukraina

☐ Baltarusijos Respublika

☐ Kita

Gaminio persertifikavimo 

veiklos įgyvendinimo laikotarpis

Nurodoma data, kada pateiktas prašymas dėl gaminio 

persertifikavimo, ir data, kada planuojama gauti sertifikatą (-us)

Numatomas gauti sertifikatas

Nurodomas planuojamo gauti sertifikato (-ų) pavadinimas

Gaminio 2021 m. pardavimo 

pajamos



PARAIŠKA (1)

Gaminio persertifikavimo veiklos įgyvendinimo biudžetas

Gaminio Nr. 1 tinkamų finansuoti išlaidų 

pavadinimas

Kaina, Eur, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau

– PVM)

1.

Bendra gaminių persertifikavimo išlaidų 

suma, Eur (be PVM)

Pareiškėjo prašomo finansavimo suma, 

Eur

Pareiškėjo nuosavų lėšų suma, Eur



PARAIŠKA (2)

Finansavimo būdas 

(pasirenkamas tik vienas būdas)

1. Kompensavimas avansu – kai prašoma 

avansu apmokėti iki 30 procentų tinkamų finansuoti 

išlaidų, skirtų gaminio persertifikavimo veiklai 

įgyvendinti, o likusi tinkamų išlaidų suma 

kompensuojama pateikus dokumentus, 

patvirtinančius patvirtintas ir (ar) apmokėtas 

tinkamas finansuoti išlaidas. 

☐

Nurodomas prašomas avanso dydis

(Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

sprendimu gali būti skirtas iki 30 procentų avansas 

nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

2. Kompensavimas – kai prašoma kompensuoti 

patirtas ir (ar) apmokėtas tinkamas finansuoti 

išlaidas, skirtas gaminio persertifikavimo veiklai 

įgyvendinti.

☐



PARAIŠKA (3)

Sąskaitos faktūros už gaminio (-ių) persertifikavimo veiklos įgyvendinimą (toliau –

sąskaita faktūra) duomenys 

Sąskaitos faktūros numeris

Sąskaitos faktūros išrašymo data

Ar pateikta sąskaita faktūra apmokėta?

Taip, apmokėta ☐

Ne, neapmokėta / apmokėta iš dalies ☐

Kartu su paraiška teikiami dokumentai arba šių dokumentų kopijos, nuorašai ar 

išrašai:



ADOC dokumento pasirašymas ne DVS 
sistemoje

persertifikavimas@inovacijuagentura.lt

https://lvpa.lt/upload/files/ADOC%20dokumento%20pasira%C5%A1ymas%20ne%20DVS-20220407_135853-Meeting%20Recording%20(2).mp4
mailto:persertifikavimas@inovacijuagentura.lt




Lietuvos verslo 

konkurencingumo partneris


