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Priemonės tikslas

Skatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą

planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, siekiant

tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad

Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius

standartus atitinkančius produktus



Finansuojama

Planuojamos eksportuoti, paties pareiškėjo pagamintos 

produkcijos sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus 

ir tyrimus



Produkcijos sertifikavimas

Sertifikavimo įstaigos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos 

atitikties įvertinimo įstatyme, arba analogiškos užsienio 

sertifikavimo įstaigos atliekama procedūra, įrodanti, kad 

produkcija atitinka standarto arba kito norminio akto 

reikalavimus, ir privaloma ketinant produkciją eksportuoti.



Tinkamas pareiškėjas (1)

• Privatusis juridinis asmuo.

• Atitinka labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės 

statusą.

• Neturi ekonominių sunkumų.



• Vykdantis gamybą ar teikiantis paslaugas.

• Neišnaudojęs de minimis pagalbos sumos.

• Atitinkantis kitas priemonės projektų finansavimo 

sąlygų aprašo 1 priedo 5.1 – 5.4 punktuose

išvardytas sąlygas ir reikalavimus. 

Tinkamas pareiškėjas (2)



De minimis pagalba

Skaičiuojama įmonės ir jos susijusių įmonių sukaupta pagalba

Per 3 m. įmonė (kartu su susijusiomis)  negali viršyti daugiau kaip 

200 000 Eur arba 100 000 Eur transporto sektoriaus įmonei

Galima pasitikrinti LR Konkurencijos taryboje

LVPA tikrins pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de 

minimis pagalbos sumą



Reikalavimai projektams

• Gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos

registravimo LVPA dienos.

• Projekto trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai.

• Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6

mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo.

• Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairių

nuostatas.

• Projektu siekiama projektų finansavimo sąlygų apraše numatytų

stebėsenos rodiklių.

• Projektas atitinka dvigubo finansavimo reikalavimus.



Lietuvos eksporto plėtros gairės

• Projektai turi apimti paties pareiškėjo pagamintų produktų

sertifikavimo, reikalingo eksportuoti produkciją į Gairių

21 punkte nurodytas šalis, veiklas.

• Pagal šią priemonę yra netinkamas sertifikavimas

produkcijos, kuriai konkreti užsienio valstybė taiko

embargą.

• Informacija apie kitų šalių Lietuvos Respublikos

produktams taikomą embargą talpinama LR Ūkio

ministerijos tinklapyje www.ukmin.lt.



Stebėsenos rodikliai

Produkto:

• Subsidijas gaunančių įmonių skaičius. (Privalomas).

• Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms

(subsidijos). (Pasirenkamas).

• Investicijas gavusių įmonių sertifikuoti produktai. (Privalomas).

Rezultato:

• Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės sertifikuotos

produkcijos eksporto padidėjimas. (Privalomas).

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių

reikšmių, gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)



5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ – produkcijos

sertifikavimo išlaidos:

• Sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidos.

• Sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos.

• Sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos.

• Eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir

su tuo susijusios išlaidos.

Tinkamos išlaidos

! Kartu su paraiška turi būti pateikti projekto biudžetą pagrindžiantys

dokumentai: komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir

kt.



• Nuo 1.500 Eur iki 144.810 Eur.

• Finansavimo intensyvumas – iki 50 proc.

• Kvietimo biudžetas – 600 tūkst. Eur.

Finansavimas

50 proc.50 proc.

Finansavimo intensyvumas

Finansuojama ES lėšomis

Finansuojama projekto

vykdytojo lėšomis



Finansavimo šaltiniai

Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus ir

pakankamas:

• Turimos piniginės lėšos (patvirtintos finansinės

atskaitomybės dokumentai).

• Banko paskola (banko raštas dėl sprendimo suteikti paskolą

konkrečiam projektui).

• Prognozuojami piniginiai srautai (ilgalaikiai kontraktai,

užsakymai ir kt.).



• Vertinama balais pagal projektų finansavimo sąlygų 

aprašo 2 priede pateiktą metodiką.

• Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir kokybės 

vertinimo metu projektui suteikiama mažiau nei  40 

balų.

• Projektai atrenkami konkurso būdu, t.y. 

finansuojami surinkusieji daugiausiai balų.

Projekto nauda ir kokybė



• Vertinamas pareiškėjo planuojamo sertifikuoti produkto

eksporto pajamų augimas po 3 metų įgyvendinus projektą

santykyje su planuojamo sertifikuoti produkto eksportu

paraiškos pateikimo metais.

• Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių

pareiškėjai turės didesnį eksporto augimo potencialą

(skaičiuojamas procentais).

Pareiškėjo eksporto augimo potencialas



• Vertinamas įmonės gaminamos produkcijos pardavimas

naujose rinkose arba naujai gaminamų produktų pardavimas

įsisavintose arba naujose rinkose projekto įgyvendinimo

metu ir 3 metus po projekto įgyvendinimo.

• Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuose bus

numatytas didesnis naujų rinkų skaičius.

Eksporto rinkų ir (ar) produktų diversifikavimas



• Vertinamas planuojamo sertifikuoti produkto eksporto

suminis augimas nuo projekto pabaigos iki 3 metų po

projekto pabaigos santykyje su projekto verte.

• Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių

eksportą skatinančių projekto veiklų efektyvumas yra

didesnis.

Eksportą skatinančių veiklų efektyvumas



Dokumentai (1)

• Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės

mokesčio tinkamumo finansuoti ES fondų ir

(arba) LR biudžeto lėšomis klausimynas.

• 2014 m. ir 2015 m. tarpinės finansinės

atskaitomybės dokumentai.

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.

• SVV subjekto statuso deklaracija.



Dokumentai (2)

• „Vienos įmonės“ deklaracija.

• Dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas turi teisinį

pagrindą užsiimti ta veikla, kuriai pradėti, vykdyti ir

(ar) plėtoti skirtas projektas.

• Dokumentai pagrindžiantys projekto biudžetą.

• Pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopija.

• Projektų finansavimo sąlygų 4 priede nurodyta

informacija.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


