Priemonės „Expo sertifikatas LT“ pastabų derinimo lentelė
Eil.
Nr.
1.

Juridinis arba fizinis
asmuo
Lietuvos pramonininkų
konfederacija;
VšĮ Lietuvos inovacijų
centras;
Asociacija „Žinių
ekonomikos forumas“

Pastabos

ŪM pozicija

1)
Aprašo „Expo“ 1 priedo 4.1.1. punkte įvardintas Neatsižvelgta
kriterijus laikytinas pertekliniu. Siūlome šio kriterijaus
netaikyti vertinant projekto tinkamumą finansuoti.

2)
Projektų kokybės ir naudos vertinimui taikomas Neatsižvelgta
paraiškų tarpusavio lyginimo metodas, kai paraiškos pagal
atitinkamus kriterijus surikiuojamos nuo didžiausio kriterijaus
mato rodiklio ir mažiausio pagal absoliučius rodiklius:
eksporto augimas patirties (1-asis Projektų kokybės ir naudos
vertinimo kriterijus) ir naujų rinkų skaičiaus (2-asis Projektų
kokybės ir naudos vertinimo kriterijus), jas suskirstant į
grupes, taikant 20 proc. grupavimo taisyklę bei suteikiant
atitinkamą balų kiekį, neįvertina skirtingų ūkio sektoriaus

ŪM argumentai
Šiuo programavimo laikotarpiu
Europos
Komisija
kelia
reikalavimus, kad įgyvendinant
priemones
būtų
aktyviai
prisidedama prie horizontaliųjų
principų (lyčių lygybės ir
nediskriminavimo,
darnaus
vystymosi
ir
jaunimo)
įgyvendinimo.
Todėl
nėra
galimybės netaikyti šio kriterijaus.
Tačiau projektų finansavimo
sąlygų apraše numatyta, kad
atsižvelgiant
į
priemonės
specifiką, nėra galimybių aktyviai
prisidėti
prie
horizontaliųjų
principų
įgyvendinimo.
Apribojimų, kurie turėtų neigiamą
poveikį
lyčių
lygybės
ir
nediskriminavimo
principų
įgyvendinimui,
pagal
šią
priemonę nenumatoma.
2.1) ES struktūrinių fondų
investicija yra skirta konkrečiai
įmonei, įmonė už ją turės
atsiskaityti. Eksporto augimo
pokyčiai vertinami ne konkrečioje
šakoje (sektoriuje), o įmonėje, nes
ES struktūrinių fondų investicijos
tikslas – pamatyti apčiuopimą
naudą įmonės atžvilgiu.

įmonių eksporto specifikos bei projekto įtakos įmonės
eksporto didėjimui. Siūlome patikslintą vertinimo metodiką:
2.1) 1-asis kriterijus: Projektai surikiuojami nuo didžiausią
sertifikuojamo produkto (paslaugos) gamybos ir eksporto
augimo potencialą, lyginant su kitų produktų (paslaugų)
eksportu, vertinant eksporto apimties augimo prognozes ir
dinamiką, turinčių pareiškėjų projektų iki mažiausią. 5 balai
suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20
proc. projektų ir t.t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc.
projektų;
2.2) 2-asis kriterijus: Projektai surikiuojami nuo daugiausiai
naujų rinkų numatančių projektų iki mažiausiai (sumuojamos
tik tos naujos rinkos, į kurias eksportas sudarys ne mažiau 10
proc.). 5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4
balai – kitiems 20 proc. projektų ir t.t. 1 balas suteikiamas
paskutiniams 20 proc. projektų.

3)
Manome, kad naujų rinkų skaičiaus (2-ojo Projektų Neatsižvelgta
kokybės ir naudos vertinimo kriterijus) svarba (40 iš 100)
naudos ir kokybiniame vertinime yra per didelė lyginant su
kitais vertinimo kriterijais. Siūlome pagal pirmą kriterijų
suteikti iki 40 balų, pagal antrą – iki 20 balų, pagal trečią iki –
40 balų.

Taigi, eksporto augimo potencialą
tikslinga vertinti įmonės mastu, t.
y. lyginti eksporto apimtis
ataskaitiniais
prieš
projekto
pateikimą metais ir jų dinamiką
(prognozes), vertinant rodiklio
kasmetinius
prognozuojamus
duomenis
nuo
projekto
įgyvendinimo pabaigos iki 3
metai po projekto įgyvendinimo.
Taip pat siūlomas įmonės
sertifikuojamo
produkto
(paslaugos) eksporto augimo
lyginimas su kitų produktų
(paslaugų) eksportu yra sunkiai
įgyvendinamas dėl statistinių
duomenų prieinamumo.
2.2)
Šis
kriterijus
ir
jo
paaiškinimas patvirtintas 2014 m.
gruodžio 11 d. Stebėsenos
komiteto posėdyje, todėl jokie
taisymai nėra galimi.
Pastaruoju
metu
paaštrėjus
geopolitinei padėčiai su Rusija ir
dėl pradėto taikyti prekybos
embargo sumažėjus eksporto,
ypatingai reeksporto apimtims,
Lietuvos
verslui
ypatingai
reikalinga pagalba tarptautiškumo
skatinimo srityje.
Taigi
siekiant
įgyvendinti
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės pateiktose Lietuvos

eksporto įvairinimo, reaguojant į
Rusijos Federacijos paskelbtą
žemės ūkio produkcijos importo
embargą,
rekomendacijose
nurodytas priemones ir padėti
verslui, labai svarbu skatinti naujų
rinkų paiešką bei eksporto rinkų
diversifikavimą.
2.

Žemės ūkio ministerija

Prašytume į galimus pareiškėjus įtraukti ir asociacijas, taip pat Neatsižvelgta
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo
agentūrą, užsiimančią išskirtinės kokybės produktų
sertifikavimu, ir Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, per
kurią vyksta eksporto procedūrų derinimas.
Prašytume pateikti visą informaciją apie priemone numatomų
išlaidų kompensavimo sąlygas ir reikalavimus, kai tik
priemonė bus patvirtinta.

Pagal šią priemonę remiama
veikla – planuojamų eksportuoti
produktų sertifikavimas, įskaitant
reikalingus bandymus ir tyrimus,
t. y. į tinkamas finansuoti išlaidas
yra
įtraukiamos
produkcijos
sertifikavimo išlaidos, įskaitant
reikalingų bandymų ir tyrimų
išlaidas, sertifikuojamo gaminio
transportavimo išlaidos, eksperto
iš užsienio atvykimo ir su tuo
susijusios
išlaidos.
Tačiau
pabrėžtina, kad pareiškėjais šioje
priemonėje galės būti tik labai
mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Nei
Valstybinė
maisto
ir
veterinarijos
tarnyba,
nei
valstybės įmonė Lietuvos žemės
ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra pareiškėjais
būti negalės, nes Veiksmų
programos 3 prioritetas yra skirtas
tik labai mažoms, mažoms ir
vidutinėms įmonėms.
Visa informacija apie numatomų

išlaidų kompensavimo sąlygas ir
reikalavimus
projektams
ir
pareiškėjams bus numatyta Nr.
03.2.1-LVPA-K-802 priemonės
„Expo sertifikatas LT“ projektų
finansavimo sąlygų apraše, kuris
šiuo metu derinamas su Finansų
ministerija ir po patvirtinimo bus
paskelbtas Europos Sąjungos
struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt

