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2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“
priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
2 priedas
PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Eil.
Nr.
1
1.

Vertinimo
Vertinimo aspektai
Vertinimo
kriterijai
skalė
2
3
4
Iš viso:
100
Pareiškėjo eksporto Vertinamos pareiškėjo planuojamo sertifikuoti produkto eksporto 1–5
augimo potencialas. 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 metų po projekto įgyvendinimo. Jei
pareiškėjas yra iki tol neeksportavusi įmonė, vertinami nurodyti
gamybos/teikiamos paslaugos numatomi eksporto apimčių augimo
rodikliai.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės
didesnį gamybos ir eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto
apimties augimo prognozes ir dinamiką. Projektai surikiuojami nuo
didžiausią gamybos ir eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto
apimties augimo prognozes ir dinamiką, turinčių pareiškėjų projektų
iki mažiausią. 5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu
gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines
taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir
toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas
paskutiniams 20 proc. projektų. Jeigu pirmieji projektai, kurių
eksporto augimo potencialas vienodas, sudaro daugiau nei 20 proc.
projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai

Vertintojo balas
5

2

suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20
proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu
susidaro daugiau negu 20 procentų 4 balais vertinamų projektų,
surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4
balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

2.

Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant
atvykstamąjį turizmą) išvežimą ir į Europos Sąjungos (toliau – ES)
šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.
Eksporto rinkų ir Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant 1–5
(ar)
produktų numatytas įmonės gaminamos produkcijos pardavimas naujose rinkose
diversifikavimas.
(naujas rinkas apima šalys, į kurias iki tol pareiškėjas nėra vykdęs
eksporto, kuris neapima reeksporto ir tranzito) arba kuriuos
įgyvendindama įmonė į įsisavintas ar naujas rinkas numato parduoti
naujai gaminamus savo produktus.
Planuojamas įmonės gaminamos produkcijos pardavimas naujose
rinkose arba naujai gaminamų savo produktų pardavimas įsisavintose
arba naujose rinkose skaičiuojamas projekto įgyvendinimo metu ir
trejus metus po projekto įgyvendinimo.
Projektai surikiuojami nuo daugiausiai naujų rinkų, kuriose
numatomas įmonės gaminamos produkcijos pardavimas, ir įsisavintų
arba naujų rinkų, kuriose numatomas naujai gaminamų įmonės
produktų pardavimas, numatančių projektų iki mažiausiai. 5 balai
suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius
nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo
skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems
20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc.
projektų.
Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatoma vienodai naujų ir
įsisavintų rinkų, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems
jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems
20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.
Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu
20 procentų 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų
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skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo
pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.
3.
Eksportą
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių efektyvumas, 1–5
skatinančių projekto vertinant santykį tarp planuojamo sertifikuoti produkto eksporto
veiklų efektyvumas. apimties skaitine išraiška (sumuojant nuo projekto pabaigos iki 3 metų
po projekto įgyvendinimo) ir projekto vertės, yra didesnis. Eksportas
apima pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį
turizmą) išvežimą ir į ES šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.
Projekto vertė suprantama kaip tinkamos finansuoti projekto išlaidos.
Projektai surikiuojami nuo efektyviausio iki mažiausiai efektyvaus
projekto. 5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu
gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines
taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir
toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas
paskutiniams 20 proc. projektų.
Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomos vienodai efektyvios
veiklos, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems
suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20
proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.
Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu
20 procentų 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų
skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo
pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.
Balai skaičiuojami pagal formulę (balai pagal konkretų kriterijų dauginami iš daugiklio ir sudedami): 1*8+2*8+3*4

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Vertintojo suteiktų balų pagrindimas

______________

