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Inovacijų ekspresas

Tikslas:
Ø pritraukti daugiau įmonių į tarptautines inovacines veiklas
Ø Sustiprinti klasterių organizacijų pajėgumus
Ø Geriau derinti politiką ir finansavimą

Trys veiklos:
Ø Tarptautinis kvietimas
Ø Klasterių kontaktų mugė
Ø Gebėjimų stiprinimų/mokymosi veiklos

Finansavimas:
Ø Nacionalinis/regioninis finansavimas
Ø Šiaurės ministrų tarybos finansavimas (kontaktų mugėms, 

mokymosi veikloms ir koordinavimui



Inovacijų ekspresas

Ø Bendras požiūris skatinant MVĮ 
tarptautiškumą per klasterių iniciatyvas

Ø Bendras kvietimas, kurį koordinuoja 
BSR Stars (bendradarbiaujant su 
Šiaurės ministrų taryba)

Ø Klasteris / įmonių grupė finansuojama 
nacionalinės agentūros 

Ø Finansavimo suma priklauso nuo 
schemos taikomos regioninės / 
nacionalinės programos (gali būti nuo 
10,000-60,000 EUR dotacija vienam 
projektui)

Ø Projekto trukmė iki 18 mėnesių



Finansuojantys	partneriai Asocijuoti	partneriai

Dalyvaujančios	šalys



BSR	Inovacijų	ekspresas	skaičiais

2016	m.	4	–ajame kvietime	klasterių	ar	įmonių	tinklai	
pateikė	59	paraiška	su	partneriais	iš	8	valstybių.	Patvirtinti	
39	projektai,	kurie	į	tarptautiškumoveiklas	įtrauks	675	
mažas	ir	vidutines	įmones

Lietuvos	klasteriai/įmonių	tinklai	pateikė	6	paraiškas,	iš	
kurių	4	yra	patvirtintos.	
Projektuose	bendradarbiaujama	su	Danijos,	Latvijos,	
Švedijos,	Ispanijos	klasteriais	
Į	tiesiogines	veiklas	įtraukta	76	(22	iš	Lietuvos)	įmonės



Lietuvos	klasterių	atstovai

Priemonės	nauda	(1)

BSR	„Inovacijų	ekspresas“	
priemonėje		dalyvaujančių	šalių

http://www.bsr-stars.eu/documents/



Priemonės	nauda	(2)

http://www.bsr-stars.eu/documents/



Pagrindiniai	įmonių	tarptautiškumo barjerai

http://www.bsr-stars.eu/documents/



Tarptautiškumo galimybės
Figure	1:	SMEs’	view	on	most	helpful	 internationalization	 support	 activities	

		

http://www.bsr-stars.eu/documents/
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Lietuvos įmonėsInovacijų eksprese dalyvaujančių šalių



Remiamos veiklos

A. Projekto	dalyvių	susitikimai	ir	pažintiniai	
vizitai	

B. Kontaktų	užmezgimas	 ir	partnerių	
paieška

C. Rinkos	tyrimų	veiklos

D. Technologijų/žinių	 perdavimas	

E. Seminarai	ir	mokomieji	 vizitai	

F. Tarpsektorinės klasterių	veiklos	

G. Veiklos,	 skirtos	paraiškų	rengimui	
tarptautinėms	programoms	

H. Tarpklasterinės strategijos	vystymo	
veiklos

A. Workshops	and	study	trips

B. Networking	and	speed-dating	
activities

C. Market	research	activities

D. Technology/knowledge	 transfer

E. Recruitment/training/	education

F. Cross-sectorial	inter-cluster	
activities

G. Feasibility	studies	and	piloting	prior	
to	RDI	projects

H. Inter-cluster	strategy	development	
activities



Remiamos veiklos kiekvienoje valstybėje



Danija: Šalys	dalyvaujančios	 be	finansavimo
– Bendras	biudžetas	800.000	EUR
– Tikimasi	finansuoti	15-25	projektus

Islandija:	
– Bendras	biudžetas	30.000	EUR
– Tikimasi	finansuoti	3	projektus

Lietuva:
– Bendras	biudžetas	50.000	EUR
– Tikimasi	finansuoti	3-6 projektus

Norvegija:
– Bendras	biudžetas	125.000	EUR
– Tikimasi	finansuoti	5-10	projektus

Švedija:
– Bendras	biudžetas	500.000	EUR	
– Tikimasi	finansuoti	10-12 projektus

Baden-Wurttemberg (Vokietija):
– Bendras	biudžetas	400000.00 EUR	(intensyvumas	50	proc.	projekto	vertė	turi	būti	100000	eurų)
– Tikimasi	finansuoti	4-5	projektus

Katalonija:
– Bendras	biudžetas	50.000	EUR	
– Tikimasi	finansuoti	3-4	projektus

Planuojami biudžetai



Kvietimas 

2017 m. birželio 2 d. iki 2017 m. spalio 31 d.

http://www.bsr-stars.eu/innovation-express/

Kvietimas



ü Pareiškėjas yra juridinis asmuo, atstovaujantis klasterį ar 
mažų ir vidutinių įmonių tinklą (ne mažiau kaip 3 įmonės)

ü Pareiškėjas yra geografinėje teritorijoje, kurioje finansinė 
priemonė „Inovacijų ekspresas“ yra finansuojama ar yra 
valstybėje, kuri yra finansinės priemonės „Inovacijų 
ekspresas“ partneris/asocijuotas partneris (Ispanijos 
Katalonijos ir Vokietijos regionai)

ü Projektą kartu vykdys ne mažiau kaip po vieną klasterį ar 
mažų ir vidutinių įmonių tinklą iš Lietuvos bei kitos užsienio 
valstybės

ü Projekto trukmė 12 - 18 mėnesių

ü Projekto veiklose turi dalyvauti ne mažiau kaip trys mažos ir 
vidutinės įmonės iš Lietuvos

Dalyvavimo taisyklės



Paraiškos teikimas

Paraiškos forma (word formatu) galite atsisiųsti iš BSR Stars 
tinklalapio (http://www.bsr-stars.eu/innovation-express//)

Paraiškos forma pildoma anglų kalba tiesiogiai elektroniniu būdu per 
BSR Stars tinklalapį (http://http://www.bsr-stars.eu/innovation-
express/)

Norint pildyti paraišką pirmiausiai reikia užsiregistruoti ir susikurti savo 
paskyrą

Gavus slaptažodį paraiška pildoma individualiai. Kiekvienos šalies 
projekto vykdytojas pildo atskirą paraiškos formą

Paraiška turi būti pateikti iki 2017 m. spalio 31 d.



Paraiškos forma

Sudaro 5 dalys:

1. Bendra informacija (projekto pavadinimas, klasteris, projekto 
aprašymas iki 3-4 sakiniais, sektorius)

2. Projekto partneris (aprašomas verslo sektorius, pasirinkto 
partnerio tikslinis pasirinkimas)

3. Projekto veiklos (trumpai aprašomos veiklos ir kalendorinis 
planas)

4. Biudžetas

5. Siekiami rezultatai ir tikėtina nauda



Lietuvos remiamos veiklos

Ø Projekto	dalyvių	susitikimai	ir	pažintiniai	vizitai	(A);

Ø Kontaktų	užmezgimas	ir	partnerių	paieška	(B);

Ø Technologijų/žinių	perdavimas	(D);

Ø Seminarai	ir	mokomieji	vizitai	(E);

Ø Tarpsektorinės klasterių	veiklos	(F);

Ø Veiklos,	skirtos	paraiškų	rengimui	tarptautinėms	programoms(G)



Finansavimas

Ø Finansuojami	tik	Tarptautinėje	koordinavimo	taryboje	
patvirtinti	projektai

Ø Projekto	finansuojamoji	dalis	gali	siekti	iki	60	proc.	

Tinkamos	išlaidos:
Personalui	(ne	daugiau	50	proc.	viso	projekto	išlaidų)
Išlaidos	pagal	sutartis
Netiesioginės	išlaidos	(5	proc.)



Finansines paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje 
registruoti juridiniai asmenys, kurie yra klasterio arba mažų 
ir vidutinių įmonių tinklo nariai/atstovai ir kurių projektai 
yra patvirtinti Koordinavimo grupėje. 

Išlaidų paslaugoms kainos nustatomos atsižvelgiant į 
patvirtintus išlaidų apmokėjimo tyrimus (esinvesticijos.lt)

Visa projekto metu gauta parama yra de minimis pagalba

Komandiruotės vyksta į partnerių šalis arba į renginius, kurių 
metu vyks susitikimas su partneriais

Netiesioginės išlaidos fiksuotas dydis, išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų teikti nereikia

Finansinė paraiška



Kontaktų mugė

5-oji Klasterių kontaktų mugė,  
Štutgartas, Vokietija 2017 m. rugsėjo 21-22 d.

https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2017

2016 metais

Dalyvavo 150 klasterių
30 valstybių

Suorganizuota 492 susitikimai
Inicijuota 30 projektų



BSR STARS programa

Baltijos lyderystės programa (Baltic Leadership 
Programme for Cluster Manager)

- Finansuojama Švedų instituto

- Numatoma pradžia 2017 m. spalio 24-26 d.

Kompetencijos ugdymas



Kontaktai:	daiva.kersiene@mita.lt,	tel.	8	5	2127435
Sekite	mūsų	naujienas	www.mita.lt!


