
Nr. Klausimas Atsakymas

1 Ar galima sertifikuoti įmonę, pavyzdžiui GMP (ISO 22716:2007)?

Pagal priemonę „Expo sertifikatas LT“ tinkamos finansuoti išlaidos yra tik produktų sertifikavimas. 
Gamybos, kokybės valdymo, kitų procesų diegimo ir sertifikavimo išlaidos pagal priemonę „Expo 
sertifikatas LT” nėra finansuojamos, todėl sertifikavimas pagal Jūsų nurodytą ISO 22716:2007 
standartą nėra tinkamas finansuoti.

2 Kokiais kriterijais parodoma, kad įmonė neturi sunkumų?

Vertinama pagal Finansinės atskaitomybės duomenis, tiek pareiškėjo tiek ūkio subjekto. Jei įmonės 
finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, bus vertinama pagal 2021 m. finansinių 
askaitomybių duomenis. Vienas iš pagrindinių kriterijų yra susijęs su kapitalo praradimu. Jei yra 
prarasta daugiau kaip pusę kapitalo įmonė bus laikoma sunkumus patiriančia įmone.

3

Ar tinkamos produkto resertifikavimo išlaidos (jau sertifikuoto 
produkto naujas sertifikavimas)? Kitaip sakant produktas šiuo 
metu yra sertifikuotas, bet jį būtina sertifikuoti iš naujo pagal 
naujus reikalavimus, apimtys, standartus ir kt.?

Resertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) išlaidos pagal Aprašą nėra tinkamos finansuoti. Jau 
sertifikuotas produktas gali būti sertifikuojamas tik kitu (nauju) sertifikatu.

4
Ar yra numatoma padidinti skirtą 1 mln. EUR priemonės kvietimo 
sumą? Kvietimo biudžeto didinti nenumatyta.

5
Ar finansuojama įrangos keitimas iš neatitinkančios į atitinkančios 
sertifikavimo reikalavimus?

Pagal Aprašą įrangos keitimo išlaidos nėra finansuojamos. Remiantis Aprašo 36 p. tinkamos finansuoti 
išlaidos yra:
- Produkcijos sertifikavimas;
- Sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidos;
- Sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos (jei to neapima sudaryta sertifikavimo paslaugų 
sutartis).

8

Eksporto pažymoje turi atsispindėti tik sertifikuojamos produkcijos 
eksportas? O rodiklis stebėsenos skaičiuojamas pagal visą 
eksportą? Ką reiškia kiekis - čia suma eurais?

Taip, eksporto pažymoje turi atsispindėti tik planuojamos sertifikuoti produkcijos eksportas. Visais 
atvejais, t. y. tiek skaičiuojant rezultato stebėsenos rodiklį „Investicijas gavusios įmonės lietuviškos 
kilmės sertifikuotos produkcijos eksporto padidėjimas“, tiek naudos ir kokybės vertinimo kriterijus, bus 
vertinamas tik pareiškėjo pagamintos ir projekto metu sertifikuotos produkcijos eksportas. Aprašo 4 
priede nurodoma vertinė išraiška eurais.

9

Gal galite patikslinti dėl tarptautinių sankcijų, atsižvelgiant į 
dabartinę situaciją. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje įsteigta įmonė ir 
jo akcininkai yra Lietuvos įmonės, tačiau pareiškėjas turi susijusių 
įmonių kitose šalyse, tokiose kaip Baltarusijoje ar Rusijoje. Kaip 
tokiu atveju būtų vertinama?

Pareiškėjas vertinamas kartu su susijusiomis įmonėmis. Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
svarsto ir artimiausiu metu priims sprendimus dėl Lietuvos įmonių sąsajų su Baltarusijos ir Rusijos 
įmonėmis. Kai sprendimas bus aiškus, LVPA informuos pareiškėjus ir projekto vykdytojus.

10

Minimali paraiškos suma yra 5000 Eur. Ar tai yra 100% procentų ir 
2500 Eur yra finansuojama? Ar 5000 Eur yra 50% finansuojama 
dalis? 5000 Eur yra 50% finansuojama dalis. Tinkamos išlaidos, šiuo atveju, būtų 10 000 Eur.

11
Ar įmonės sunkumų patyrimo faktas bus vertinamas pagal 2021 m. 
ar pagal 2020 m. finansinės atskaitomybės dokumentus?

Jei finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais, vertinsime pagal 2021 m.  finansinės 
atskaitomybės dokumentus.

12

Ar bus pripažintos išlaidos tinkamomis pateikus tik vienos 
specializuotos sertifikavimo įstaigos, komercinį pasiūlymą, pvz. 
produkto sertifikavimas  pagal Amerikos  UL standartų 
reikalavimus?

Pagal Aprašo 49. 6 punktą numatyta, kad biudžetui pagrįsti gali būti pateikti ne mažiau kaip 3 
komerciniai pasiūlymai arba pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis. Jei paraiškos pateikimo metu 
pareiškėjas dar nėra pradėjęs projekto veiklų, turėtų būti teikiami 3 komerciniai pasiūlymai.

13

Kai kurios produkcijos sertifikavimo paslaugas teikia vienintelė 
sertifikavimo įstaiga Vokietijoje. Komercinių pasiūlymų 
negausime, nes tokio sertifikavimo daugiau niekas neatlieka. Kaip 
tada pagrįsti išlaidas?

Pagal Aprašo 49. 6 punktą numatyta, kad biudžetui pagrįsti gali būti pateikti ne mažiau kaip 3 
komerciniai pasiūlymai arba pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis. Jei paraiškos pateikimo metu 
pareiškėjas dar nėra pradėjęs projekto veiklų, turėtų būti teikiami 3 komerciniai pasiūlymai. Tik 
išskirtiniu bei pagrįstu atveju fiksuotoji suma galėtų būti nustatoma iš mažiau nei trijų komercinių. 
Tokiu atveju pareiškėjas turėtų pateikti dokumentus, įrodančius, jog pasiūlymą pateikusiam tiekėjui (2 
tiekėjams) suteikta išskirtinė teisė ar įgaliojimai veikti tam tikroje srityje ir nėra galimybės pateikti 3 
komercinių pasiūlymų.

14

Numatome eksportuoti savo gaminius į Amerikos ir Kanados 
rinkas. Tam tikslui gaminiai turi būti sertifikuoti konkrečioje 
sertifikavimo įstaigoje, t.y. UL laboratorijose. Šiuo atveju nėra 
galimybės gauti trijų komercinių pasiūlymų.

Tik išskirtiniu bei pagrįstu atveju fiksuotoji suma galėtų būti nustatoma iš mažiau nei trijų komercinių. 
Tokiu atveju pareiškėjas turėtų pateikti dokumentus, įrodančius, jog pasiūlymą pateikusiam tiekėjui (2 
tiekėjams) suteikta išskirtinė teisė ar įgaliojimai veikti tam tikroje srityje ir nėra galimybės pateikti 3 
komercinių pasiūlymų.

15

Kokie dokumentai galėtų pagrįsti, kad pasiūlymą pateikusiam 
tiekėjui suteikta išskirtinė teisė ar įgaliojimai veikti tam tikroje 
srityje ir nėra galimybės pateikti 3 komercinių pasiūlymų?

Gali būti viešai skelbiami notifikuotų institucijų sąrašai (pateikti nuorodą), tiekėjo (sertifikuojančios 
institucijos) turimi valstybės suteikti įgaliojimo dokumentai ir pan. dokumentai.

6
Ar įmanoma sertifikuoti degintos medienos produktą ir gauti CE 
sertifikatą?

Ribojimai medienos produktams nenumatyti, neremtini sektoriai nurodyti Aprašo 13 p. Produkcijos 
tyrimai ir bandymai siekiant gauti CE sertifikatą yra tinkami finansuoti.


