Priemonės „Expo sertifikatas LT“ kvietimo Nr. 02
klausimai ir atsakymai
1. Ar alaus gamintojai gali kreiptis dėl produktų sertifikavimo pagal priemonę „Expo
sertifikatas LT“?
Alaus ar kitų alkoholinių gėrimų gamintojas nebūtų tinkamu pareiškėju, kadangi neatitiktų
priemonės „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo
4.1.2 punkto reikalavimų, susijusių visuomenės sveikatos principais.
2. Kokiais atvejais bus traktuojama, jog projekto veiklos yra vykdomos už Lietuvos
Respublikos arba Europos Sąjungos ribų?
Visais atvejais, kai bus įsigyjamos sertifikavimo paslaugos ar Lietuvoje, ar užsienyje, bus
laikoma, kad projektas vykdomas Lietuvoje.
Projekto veiklos vykdymo vieta yra laikoma fizinių investicijų vieta (pavyzdžiui, geografinė
teritorija, kurioje įrengiama infrastruktūra, pastatomas pastatas ar pastatoma /
sumontuojama įranga). Nesant fizinių investicijų, projekto veiklos vykdymo vieta laikoma vieta,
kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas arba veiklos, kurioje dalyvauja
projekto dalyviai, vykdymo vieta. Paslaugų įsigijimo iš užsienio tiekėjų, kurie su paslauga
susijusias procedūras ar veiksmus atliks ne Lietuvos Respublikoje, išlaidoms, kurias patiria
Lietuvos Respublikoje įregistruotas projekto vykdytojas, nėra taikomi Aprašo 24 punkte
nustatyti apribojimai.
Detaliau apie projekto veiklos vykdymo vietos vertinimą ir pavyzdžius - Rekomendacijų dėl
projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 9.4 punkte
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaiduatitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams
3. Ar tinkamas institucijos „Underwriters Laboratories“ sertifikatas, atitinkantis
„Consumer safey act“? Šiuo ženklu paženklinta produkcija garantuoja naudojimo
saugumą, standartų atitikimą.
Šis sertifikatas atitiktų Aprašo reikalavimus.
4. Ar tinkamas finansuoti sertifikatas „FSC“?
„FSC“ sertifikatas nėra tinkamas finansuoti, kadangi tai gamybos grandinės (proceso)
sertifikavimas.
5. Ar „EU Ecolabel“, „Nordic Swan“ sertifikatai būtų tinkami finansuoti?
„Nordic Swan“ tai „Ecolabel“ atitikmuo Šiaurės šalyse. „Ecolabel“ (ES ekologinis ženklas)
sertifikavimas apima ne tik paties produkto vertinimą, bet ir gamybos proceso vertinimą, todėl
produkcijos ženklinimas „Ecolabel“ ir „Nordic Swan“ nepriskirtinas tinkamoms finansuoti
išlaidoms.

6. Ar gali būti finansuojamas geoterminių šilumos siurblių sertifikavimas CE sertifikatu?
CE sertifikatas yra tinkamas finansuoti.
7. Ar šie sertifikatai būtų tinkami finansuoti: 1) „Norwegian door and window control
certificate“ (NDVK); 2) „Dancert“?
1) „NDVK“ sertifikatas galėtų būti tinkamas finansuoti.
2) „Dancert“ sertifikuoja tiek produktus, tiek procesus. Svarbu, kad projektu būtų sertifikuojami
produktai.
8. Ar galima teikti paraišką, jeigu prašymas sertifikuoti gaminius buvo pateiktas 2017 m.
balandžio mėn., tačiau gaminiai sertifikuoti buvo paimti tik 2017 m. spalio mėn.?
Aprašo 23 punkte nurodyta, kad projektas gali būti pradėtas ne anksčiau nei 3 mėnesiai iki
paraiškos pateikimo dienos. Kadangi pagal pateiktą informaciją, paraiška sertifikavimui buvo
pateikta balandžio mėnesį, laikysime, kad projektas pradėtas anksčiau nei numatyta ir leistina
priemonės Apraše.
9. Ar tinkamas gaminių sertifikavimas pagal ES standartų serijos EN 5052 ES ir EN 50575
reikalavimus?
Sertifikatas EN 5052 ES būtų tinkamas finansuoti (jeigu tai aliuminio gaminių sertifikavimas),
tačiau jis turi atitikti Aprašo 4.6 punktą, t. y. turi atitikti konkretaus norminio teisės akto,
kuriame įvardintas šis standartas, reikalavimus.
Sertifikatas EN 50575 tinkamas, tačiau primename, kad sertifikavimas turi būti privalomas
ketinant produkciją eksportuoti į tam tikras rinkas, ne pardavimams Lietuvoje.
10. Ar naujomis rinkomis būtų laikomos tokios rinkos, į kurias įmonė parduoda gaminius
per bendrą visos grupės distribucijos centrą?
Rinkos vertinamos pagal tai, kam yra išrašomos sąskaitos. Jei pareiškėjas sąskaitas išrašo
distributoriui, tokiu atveju būtų užskaitoma tik distributoriaus rinka (šalis).
11. Ar tinkami finansuoti sertifikatai ISO 17021, ISO 17020, ISO/TS 16949:2009?
Šie sertifikatai skirti įmonės veiklos, procesų akreditavimui/sertifikavimui, dėl to netinkami
finansuoti.
12. Planuojama sertifikuoti gaminį pagal standartą LST EN 12101-2:2003, ar išlaidos būtų
tinkamos?
Gaminių sertifikavimas pagal EN 12101-2:2003 standartą būtų tinkamas, tačiau atkreipiame
dėmesį, jog pagal Aprašą sertifikavimas turi būti privalomas ketinant produkciją eksportuoti į
tam tikras rinkas, neturėtų būti skirtas pardavimams Lietuvoje.

13. Ar šie sertifikatai finansuojami: ISO 9001, ISO14001, EMAS, BS OHSAS 18001, EN 15593,
„BRC“?
Paminėti sertifikatai pilnai arba iš dalies apima ir įmonės procesų sertifikavimą dėl to negali
būti finansuojami.
Dalis jų (ISO, FCS, „BRC“, kt.) buvo finansuojami pagal priemonę „Procesas LT“, kuri jau
pasibaigusi, o, pavyzdžiui, EMAS galėtų būti finansuojama pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“
(artimiausias kvietimas – 2018 m. II ketv.).
14. Ar tinkamas baldams skirtas sertifikatas EN16139 L2? Ar tinkamas šviestuvams skirtas
sertifikatas Švedijoje „Intertek CB certification“ ir „ELT certification“?
Taip, šių sertifikatų įgijimas būtų galimas finansuoti.
15. Ar tinkami sertifikuoti šie sertifikatai: „Ecocert/Cosmos“, „Vegan – Vegan Society“,
„Halal“, „Allergie free sertifikatas“, „SYNTEF“, „EC Certificate of Comformity“, „Pmark“, ST EN 1888:2012, EN 16430-1:2014, ISO 9614-2:1996?
Taip, šių sertifikatų įgijimas būtų galimas finansuoti.
16. Patikslinkite, kokias valstybes reikia įrašyti į Aprašo 4 priedo 3 lentelę, jeigu sertifikatas
apima daug valstybių, pavyzdžiui, kaip CE.
Aprašo 4 priedo 3 lentelėje turėtų būti įrašytos tik tos valstybės, kurioms skirtas sertifikatas, t.
y. į kurias pareiškėjas, gavęs sertifikatą, faktiškai planuoja eksportuoti.

