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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
4 priedas
INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Pareiškėjų vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Lietuvos statistikos departamento generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.).
1.1. Pareiškėjo vykdoma veikla (-os) pagal
EVRK 2 red.
1.2. Pareiškėjo veikla (-os) pagal EVRK 2
red., kuriai (-ioms) vykdyti bus naudojami
projekto rezultatai.
2. Sertifikuojama įmonės gaminama produkcija.
Eil. Projekto įgyvendinimo metu numatomi
Numatomas gauti sertifikatas
Nr. sertifikuoti įmonės gaminami produktai
1.
2.
3.
...
Aprašomas ir pagrindžiamas konkretaus įmonės gaminamo produkto sertifikavimo poreikis.
3. Informacija apie pareiškėjo planuojamos sertifikuoti produkcijos eksporto pajamų augimą.

2014 m.

3.1.
Planuojama
sertifikuoti
produkcija
3.2.
Planuojamos
sertifikuoti
produkcijos
eksportas

Projekto
Pirmieji
Antrieji
metai po
įgyvendinimo
metai po
pabaigos
projekto
projekto
metai
įgyvendinimo įgyvendinimo
(20.... m.)
(20.... m.)
(20.... m.)

Tretieji metai
po projekto
įgyvendinimo
(20.... m.)
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vertine
išraiška, Eur
nepildoma
3.3.
Planuojamos
sertifikuoti
produkcijos
eksporto
pajamų
padidėjimas
procentais
nepildoma
nepildoma
3.4.
Akumuliuotas
eksporto
pajamų
augimas
Aprašomas ir pagrindžiamas projekto poveikis pareiškėjo eksporto augimui (veiksniai, prielaidos,
skaičiavimai ir panašiai).
4. Informacija apie įmonės gaminamos produkcijos pardavimą naujose rinkose arba naujai
gaminamų produktų pardavimą įsisavintose arba naujose rinkose.
Projekto
Projekto
Pirmieji
Antrieji
Tretieji metai
įgyvendinimo įgyvendinimo
metai po
metai po
po projekto
metai
pabaigos
projekto
projekto
įgyvendinimo
(20... m.)
metai
įgyvendinimo įgyvendinimo
(20.... m.)
(nurodoma
(20.... m.)
(20.... m.)
(20.... m.)
tiek metų, kiek
bus
įgyvendinamos
projekto
veiklos,
išskyrus
projekto
įgyvendinimo
pabaigos
metus)
4.1.
Planuojama
eksportuoti
šiuo metu
gaminama
įmonės
produkcija
(nurodoma
produkcija)
4.1.1. Į
naujas šalis
(nurodomas
baigtinis šalių
sąrašas)
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4.2.
Planuojama
eksportuoti
naujai
gaminama
įmonės
produkcija
(nurodoma
produkcija)
4.2.1. Į šalis, į
kurias įmonė
eksportuoja
kitus savo
produktus
(įsisavintos
rinkos)
(nurodomas
baigtinis šalių
sąrašas)
4.2.2. Į
naujas šalis
(nurodomas
baigtinis šalių
sąrašas)
Aprašomas ir pagrindžiamas projekto poveikis numatomiems pareiškėjo gaminamos produkcijos
pardavimams naujose rinkose arba naujai gaminamos produkcijos pardavimams įsisavintose ir
naujose rinkose (veiksniai, prielaidos ir panašiai).

______________________
(vadovo pareigos)

_________________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

