


Verslo klasteris LT priemonės tikslas



Verslo klasteris LT remiamos veiklos 

įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos, nukreiptos į naujų

eksporto rinkų paiešką (verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose

(platformose) mokestis, verslo klasterio narių ekspertų DU ir komandiruočių

išlaidos, tyrimų/analizių pirkimas, rinkodaros priemonių išlaidos, projektą

vykdančio personalo DU ir komandiruočių išlaidos ir kt.).



Verslo klasteris LT Kvietimas Nr.1

2.977.857,0 €

7.506.574,0 €

3.600.000,00 €
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Verslo klasteris LT Kvietimas Nr.1

12.218.142,00 €

5.021.991,00 €
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TI nurodytos paraiškoje TI nustatytos po atlikto vertinimo

2 pav. Tinkamos finansuoti išlaidos projektuose prieš ir po 
atlikto vertinimo



Kvietimo Nr. 1 vertinimas

 Kvietimo pabaiga – 2016-07-22

 Vertinimo pabaiga – 2016-10-19

 Gauta paraiškų – 25 vnt.:

- MVĮ – 14 vnt., 

- verslo asociacijos – 9 vnt. , 

- prekybos, pramonės ir amatų rūmai – 2 vnt.

 Partneriai-verslo klasterio nariai MVĮ – 178 įmonės

 Partnerių skaičius paraiškoje – nuo 4 iki 14

 Kvietimo biudžetas – 3.600.000,00 Eur 

 Tinkamos finansuoti išlaidos – 12.218.141,37 Eur

 Prašoma finansavimo suma – 7.506.574,03 Eur



Projektų pridėtinės vertės grandinių 
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Pareiškėjų ir partnerių vykdomų arba įvykdytų projektų 

atitikimas SMART 

Sumanios specializacijos kryptis Paraiškų

skaičius 

(pirminė 

informacija)

Paraiškų 

skaičius (po 

įvertinimo)

Finansavimo 

suma, Eur

Energetika ir tvari aplinka 2 - -

Sveikatos technologijos ir 

biotechnologijos

1 1 274.002,00

Agroinovacijos ir maisto

technologijos

1 1 276.240,82

Nauji gamybos procesai, medžiagos

ir technologijos

3 3 806.320,49

Transportas, logistika ir IRT 3 2 560.646,83

Kūrybinga ir įtrauki visuomenė 5 1 319.833,80

Tokių projektų nenurodė 10 3 740.813,14

Iš viso: 25 11 2.977.857,08



Vertinimo įžvalgos

1. Didelė administracinė našta pareiškėjams:

 Informacijos kiekis dėl 11 specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų;

 Informacijos kiekis dėl partnerių skaičiaus.

2. Klasterio narių/partnerių gebėjimas atskleisti pridėtinės vertės kūrimo 

grandinę (pvz. teikiama tik partnerių pagrindinės veiklos informacija, 

neįvardijama galutinė klasterio pridėtinės vertės grandinėje sukuriama 

produkcija ir pan.).

3. 3 kategorijų DU išlaidos su skirtingu intensyvumu trukdė pareiškėjams 

įvardinti atitikimą faktiškai planuojamoms atlikti veikloms.

4. Naujai susikūrusių klasterių minimalios galimybės konkuruoti naudos ir 

kokybės vertinimo etape.



Esminiai pasiūlymai

1. Specialiųjų (4) ir prioritetinių (7) kriterijų 

peržiūra/koregavimas/mažinimas;

2. Fiksuoti įkainiai DU ir komandiruočių išlaidoms;

3. Pareiškėjo ir partnerių pateikiamos informacijos bei dokumentų 

peržiūra/koregavimas/mažinimas.



Patvirtinti MP

8 1



Išlaidų kategorijos pavadinimas ir finansavimo intensyvumas Tinkamų išlaidų

suma po vertinimo

5.2. verslo klasterio narių ekspertų DU ir komandiruočių išlaidos (50 proc.) 3,8 mln. Eur

5.5. projektą vykdančio personalo DU ir komandiruočių išlaidos  (100 proc.) 595 tūkst. Eur

5.4. rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems 

nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių (50 proc.)

160 tūkst. Eur

5.1. verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis (tik projekto 

įgyvendinimo metu) (50 proc.)

22 tūkst. Eur

Netiesioginės išlaidos (7.1. projektą administruojančių asmenų DU ir 7.2. su projekto 

administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos) (100 proc.)

339 tūkst. Eur

5.3. išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu 110 tūkst. Eur

6. Informavimas apie projektą (išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams) 436 Eur



•

•

•



Inoklaster LT 

priemonės tikslas

Skatinti privačių

juridinių asmenų ir

(ar) kitų subjektų

bendradarbiavimą

vykdant mokslinių

tyrimų,

eksperimentinės

plėtros (toliau –

MTEP) ir inovacijų

(toliau – MTEPI)

veiklas.



Remiamos veiklos

*mokymo programų organizavimas 



Inoklaster LT Kvietimas Nr.1

541.272,0 €

1.258.864,0 €

2.896.200,0 €
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Inoklaster LT Kvietimas Nr.1

1.620.275,63

1.082.543,17
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2 pav. Tinkamos finansuoti išlaidos projektuose prieš ir po 
atlikto vertinimo



Kvietimo Nr. 1 vertinimas

 Kvietimo pabaiga – 2016-08-24

 Vertinimo pabaiga – 2016-11-24

 Gauta paraiškų – 11 vnt.:

- MVĮ – 4 vnt., 

- verslo asociacijos – 4 vnt. , 

- Viešosios įstaigos – 2 vnt.

- Valstybės įmonė – 1 vnt.

 Kvietimo biudžetas – 2 896 200 Eur

 Tinkamos finansuoti išlaidos – 2 517 728 Eur

 Prašoma finansavimo suma – 1 258 864 Eur



Paraiškos pagal sumanią specializaciją

Sumanios specializacijos kryptis Paraiškų 

skaičius

Projektų vertė, 

mln. Eur

Energetika ir tvari aplinka 1 0,17

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos 1 0,10

Agroinovacijos ir biotechnologijos 1 0,20

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos 2 0,40

Transportas, logistika ir IRT 2 0,40

Kūrybinga ir įtrauki visuomenė 4 1,26

Iš viso: 11 2,51



Inoklaster LT Kvietimas Nr.1

Rekomendacijos/įžvalgos Siūlomi sprendimai

1. Vertinimui pateikiamos informacijos 

detalumas

Klasterio veiklos plane siūloma aiškiai ir 

detaliai nurodyti pagal rekomendacijas 

prašomą užpildyti informaciją 

2. Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas Susieti prašomas finansuoti išlaidas su 

planuojamu įgyvendinti projektu ir jo 

siekiamais rezultatais

3. Veiklų detalizavimas Tinkamai detalizuoti norimas vykdyti 

veiklas, kad būtų galimybė įsitikinti jų 

tinkamumu

4. Nepriklausomi klasterio nariai Detalizuokite ir įvardinkite pagrindinius 

nepriklausomus klasterio narius



Rekomendacijos, įžvalgos po praėjusių kvietimų

Priemonės sudėtingumas ir pozicionavimas (ne MTEP veiklų projektai 
tame pačiame prioritete su MTEP veiklų projektų priemonėmis, ir 
reikalavimas būti MTEP klasteriu): reikalingos platesnės konsultacijos 
potencialiems pareiškėjams;

MTEP vertinimas sudėtingiems dariniams (klasteriams);

Vertinimui pateikiamos informacijos detalumas – sprendimas: 
papildyti klasterio veiklos plano formą, kad nesikartotų vertinimo 
klausimas „detalizuokite veiklas“

Apraše Nr. 1 nepateiktas vertės grandinės apibrėžimas (Apraše Nr. 2 –
pateiktas)

Reikalingas aiškesnis, išsamesnis tinkamų finansuoti veiklų 
detalizavimas;



2014-2020 m. finansavimą gavusių klasterių projektų 
įgyvendinimo specifika

 2014-2020 laikotarpio finansavimas skirtas 7 klasteriams (1 kvietimo): 6 sutartys pasirašytos
2017 m. 1 ketv., 1 – 2017 m. 2 ketv.

 Projektų (bendra tinkamų išlaidų suma - 1.082.543,17 eur, finansavimo suma - 541.271,57
eur) įgyvendinimas tik pradedamas, pagal LVPA turimą informaciją - vykdomas pagal
numatytus planus.

 Finansuojama veikla - MTEP klasterio eksploatavimas: strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos
tyrimų ir kt.) atlikimas, mokymai, rinkodaros veiklos, klasterių narių bendradarbiavimo
veiklos, naujų narių pritraukimo veiklos, įsitraukimo į tarptautinius tinklus veiklos ir kitos
veiklos.

 Specifiniai rodikliai: „Investicijas gavusio klasterio nauji nariai“ (7 projektai - 37 nauji nariai)
pasiekta iki 2017-05-23 d. – 1; „Investicijas gavusio klasterio sukurti gaminių, paslaugų ar
procesų prototipai (koncepcijos)“ (3 projektai/ 16 prototipų).

 Klasterio MTEP veiklų rezultatas stebimas netiesiogiai, per stebėsenos rodiklių pasiekimą.

 Kadangi projektų vykdytojai paprastai įdarbina daug funkcijų atliekančius darbuotojus,
atkreiptinas dėmesys į bendro principo laikymąsi, kad projektą vykdantis asmuo nebūtų
atsakingas už savo darbo rezultatų kontrolę/tvirtinimą.







Inoklaster LT Kvietimas Nr.2

n/d

5.800.000,0

23.169.602,0
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1 pav. Finansavimo poreikis ir aktyvumas pagal priemonę



VŠĮ LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA
www.lvpa.lt 

Verslo plėtros ir inovacijų departamentas
Aušra Liubinienė


