
 

 

  

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2017 m. rugsėjo 7 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) 

keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 

prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

3.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

2,540 mln. eurų  

Pagal priemonę remiamos veiklos: Planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas, įskaitant reikalingus 

bandymus ir tyrimus.  

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas...  

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

X ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, 

finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

(Siekiant įgyvendinti priemonės tikslą – paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant 

paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, dalis veiklų bus 

vykdomos ne Lietuvoje, o kitose ES šalyse. Tokiu atveju, kai nebus galimybės 

įsigyti kompleksinę sertifikavimo paslaugą, pareiškėjas privalės pats vykti į kitą 

ES šalį ir vežti sertifikuojamus gaminius sertifikuoti į kitose ES šalyse veikiančias 

sertifikavimo įstaigas.)  

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

 vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio 

fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 
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Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

X Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

 

Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2014-12-11 posėdyje. 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metu gairių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl 

Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės), 

nuostatas. 

 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Gairių 4 punkto nuostatos įgyvendinimo – 

„Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 

pagrindinis tikslas – skatinti ekonomikos konkurencingumą, apimantį ir į eksportą 

orientuotos ekonominės veiklos, sukuriančios didesnę pridėtinę vertę ir naudojančios 

pažangiąsias technologijas, plėtrą. Prekių ir paslaugų eksportas padeda didinti 

bendrąjį vidaus produktą, užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą.“. 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Gairių 30 punkto „Gairių 27 punkte nurodytos 

veiklos yra netaikomos į rinkas valstybių, taikančių embargą, bet tik tiems 

eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams ir paslaugoms, kuriems jos 

taiko šią priemonę“ nuostatos įgyvendinimo. 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų 

gairių 17 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros 

tikslai: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač 

trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto 

plėtrą“.  

Vertinama, ar ketinamo eksportuoti gaminio ar paslaugos sertifikavimas prisidės bent 

prie vieno prioritetinio Lietuvos eksporto plėtros tikslo: išlaikyti turimas eksporto 

pozicijas užsienio rinkose; skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas; skatinti 

http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/AR_2017-09-15.pdf
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/AR_2017-09-15.pdf
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/AR_2017-09-15.pdf
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didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas prisidės prie Lietuvos eksporto 

plėtros tikslų įgyvendinimo ir atitiks Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo 

ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkrečiu uždaviniu 

„Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ siektinus tikslus. 

Kriterijaus vertinimo aspektas papildytas nuoroda į Gairių 4 punktą, nes šia 

priemone siekiama paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio 

rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Norima paskatinti ekonomikos 

konkurencingumą, paremiant būtent į eksportą orientuotų ekonominių veiklų, 

plėtrą. 

Siekiant neremti planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimo 

valstybėse, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, taikančiose embargą 

eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams, įtrauktas Gairių 30 

punktas.  

Apribojimas taikomas tik tiems planuojamiems eksportuoti iš Lietuvos 

Respublikos produktams ir paslaugoms, kuriems taikomas embargas (pvz., maisto 

produktų eksportui į X šalį taikomas embargas, todėl negali būti remiamas 

planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas, įskaitant reikalingus 

bandymus ir tyrimus X šalyje maisto sektoriui.) 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje. 

 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 2. Sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija. 

Produkcija – pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos (neapima 

ateityje planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų, išskyrus 

atvejus, jei pareiškėjas yra pasiekęs paskutinį pasiruošimo gaminti gaminius ir (arba) 

teikti paslaugas etapą (parengti produktų, paslaugų projektiniai dokumentai (eskizai, 

brėžiniai, planai ir panašiai), pagamintas prototipas, beta versija ar bandomasis 

pavyzdys, gauti leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, ar kita) ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos 

pradės gaminti ir (arba) teikti paslaugas). 

Duomenys tikrinami pagal pateiktus paskutinių finansinių metų metinės finansinės 
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atskaitomybės dokumentus (jei įmonė veikia mažiau nei 1 metus, tuomet duomenys 

tikrinami pagal tarpinės finansinės atskaitomybės nuo įmonės įsteigimo iki paraiškos 

pateikimo datos dokumentus). 
 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti 

MVĮ tarptautiškumą“ tikslų įgyvendinimo. Šis atrankos kriterijus padės išskirti 

efektyviausiai ES investicinių fondų lėšas naudosiančias MVĮ. 

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje. 

 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 3. Pareiškėjo eksporto augimo potencialas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinamos pareiškėjo planuojamo sertifikuoti produkto  eksporto apimtys vertine 

išraiška (faktiniai duomenys) ataskaitiniais prieš projekto pateikimą metais ir jų 

dinamika (prognozė), vertinant šių rodiklių kasmetinius prognozuojamus duomenis nuo 

projekto įgyvendinimo pabaigos iki 3 metai po projekto įgyvendinimo. Jei pareiškėjas 

yra iki tol neeksportavusi įmonė, vertinami nurodyti gamybos/teikiamos paslaugos 

eksporto apimčių augimo  rodikliai. 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį gamybos 

ir eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto apimties augimo prognozes ir 

dinamiką. 

Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį turizmą) 

išvežimą į Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti 

MVĮ tarptautiškumą“ tikslų įgyvendinimo.  

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdyje. 

 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 4. Eksporto rinkų ir (ar) produktų diversifikavimas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant numatytas įmonės 
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paaiškinimai: gaminamos produkcijos pardavimas naujose rinkose (naujas rinkas apima šalys, į 

kurias iki tol pareiškėjas nėra vykdęs eksporto, kuris neapima reeksporto ir tranzito) 

arba kuriuos įgyvendinant įmonė į įsisavintas ar naujas rinkas numato parduoti naujai 

gaminamus savo produktus. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti 

MVĮ tarptautiškumą“ tikslų įgyvendinimo.  

Išanalizavus 1-ojo kvietimo teikti paraiškas pagal priemonę rezultatus, buvo 

nustatyta, kad šio kriterijaus apskaičiavimas ir vertinimas yra labai sudėtingas, 

atsižvelgiant  į priemone remiamą nesudėtingą veiklą (planuojamų eksportuoti 

produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus). Taigi 

siekiant supaprastinti priemonės kriterijų vertinimą, sumažinti administracinę 

naštą ir klaidų tikimybę pareiškėjams bei įgyvendinančiajai institucijai, nutarta 

atsisakyti šio kriterijaus.  

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

X Keitimas 

 

Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2014-12-11 posėdyje. 

 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas:  4.5. Eksportą skatinančių projekto veiklų efektyvumas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių efektyvumas, vertinant santykį 

tarp planuojamo sertifikuoti produkto eksporto apimties skaitine išraiška (sumuojant 

nuo projekto pabaigos iki 3 metai po projekto įgyvendinimo) ir projekto vertės, yra 

didesnis. Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos ( įskaitant atvykstamąjį 

turizmą) išvežimą į ES šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.    

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas kriterijus prisideda prie Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti 

MVĮ tarptautiškumą“ tikslų įgyvendinimo. Šis atrankos kriterijus padės išskirti 

efektyviausiai ES investicinių fondų lėšas naudosiančias MVĮ.  

 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas 
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Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas:  5. Pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas, įskaitant 

reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas didžiausią eksporto potencialą turinčiai (-

ioms) Lietuvos Respublikos eksporto rinkai (-oms). 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, į kurią (-as) eksporto rinką (-as) pareiškėjas sertifikuos planuojamus 

eksportuoti gaminius ir paslaugas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus. 

Aukščiausias balas suteikiamas, kai pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir 

paslaugų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas vienai iš 

šalių, nurodytų Gairių 21
1
 punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus 

valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos 

Respublikos tikslinės eksporto rinkos: Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, 

Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina, Jungtiniai 

Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika.“ 

Žemesnis balas suteikiamas, kai pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų 

sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas vienai iš šalių iš trijų 

prioritetinių eksporto rinkų grupių, nurodytų Gairių 21 punkte, išskyrus šalis, nurodytas 

Gairių 21
1
 punkte. 

Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir 

paslaugų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas šaliai, 

nenurodytai Gairėse. 

Jeigu įgyvendinant projektą pareiškėjo planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų 

sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, skirtas šalims, nurodytoms 

Gairių 21
1
 punkte, bei šalims, nurodytoms 21 punkte, arba šalims, nenurodytoms 

Gairėse, bus skaičiuojamas balų aritmetinis vidurkis. 

Projekto įgyvendinimo metu negalimas numatomo atlikti planuojamų eksportuoti 

gaminių ir paslaugų sertifikavimo (įskaitant bandymus ir tyrimus) keitimas į 

sertifikavimą pagal standartą, galiojantį kitoje šalyje, už kurią būtų suteiktas mažesnis 

balas paraiškos vertinimo metu. Sertifikavimo keitimas į sertifikavimą pagal standartą, 

galiojantį šalyje, už kurią būtų suteikiamas aukštesnis balas, galimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatytas prioritetinis projektų atrankos kriterijus leis paskatinti pareiškėją sertifikuoti 

planuojamus eksportuoti gaminius ir paslaugas, įskaitant reikalingus bandymus ir 

tyrimus, į didžiausią eksporto potencialą turinčias Lietuvos Respublikos tikslines 

eksporto rinkas. Pažymėtina, kad prioritetinės valstybės buvo nustatytos, atsižvelgiant į 

rinkos dydį ir augimo potencialą, aktyvų Lietuvos verslo interesą, Lietuvos 

eksportuotojams palankias sąlygas, geografinį aspektą, rinkos paklausos atitiktį 

Lietuvos eksporto galimybėms ir eksporto tendencijas. Gairių pakeitimas buvo aptartas 
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su socialiniais ekonominiais partneriais, svarstytas Ekonominės diplomatijos tarybos 

darbo grupėje.  
 

 

     Ūkio ministerijos viceministrė        Lina Sabaitienė  


