Ritai Armonienei
Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorei
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija
PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS „INOKLASTERIAI“ TUBULINIMO
2017 m. rugpjūčio 28 d.
Vilnius
SIŪLOME:
1. Priemonėje turėtų būti galimybė į vieną projektą integruoti „minkštąją veiklą“ ir „kietąją veiklas.“
Siekiant neiškreipti konkurencijos, siūlome numatyti, kad pagal priemonę bus finansuojami dviejų
tipų projektai:
a. Klasterių veiklos projektai, su infrastruktūros kūrimu, numatant, kas tokiose projektuose:
i. turi būti vykdoma „minkštoji veikla“;
ii. gali būti vykdoma „kietoji veikla“, bet nedaugiau kaip 50 proc. tinkamų projekto
išlaidų
b. Klasterių infrastruktūros projektai, su veiklos plėtojimu, numatant, kas tokiose projektuose:
i. turi būti vykdoma „kietoji veikla“;
ii. gali būti vykdoma „minkštoji veikla“, bet nedaugiau kaip 20 proc. tinkamų projekto
išlaidų ir nedaugiau 300 000,00 Eur.
2. Abiejų tipų projektai turėtų atitikti tuos pačius specialiuosius projektų atrankos kriterijus,
patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos
komiteto 2015 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 44P-10.1(12), tačiau dalis jų turėtų būti
pakoreguoti pagal naujai rengiamos Klasterių plėtros koncepcijos nuostatas.
3. Siūlytume papildyti specialiuosius projektų atrankos kriterijus kriterijumi, kad:
a. Klasterių veiklos projektus, su infrastruktūros kūrimu, (1 projektų tipas) įgyvendinantys
klasteriai turi būti pasiekę „Susiformavusio klasterio lygį (2 lygis pagal naujai rengiamos
Klasterių plėtros koncepcijos nuostatas):
b. Klasterių infrastruktūros projektus, su veiklos plėtojimu, įgyvendinantys klasteriai turi būti
pasiekę „Besivystančio klasterio lygį“ (3 lygis pagal naujai rengiamos Klasterių plėtros
koncepcijos nuostatas )
4. Abiejų tipų projektų kokybės ir naudos vertinimas turėtų būti vykdomas pagal tuos pačius
kriterijus (o konkurencija turėtų vykti tik tarp to pačio tipo projektų): žr.lentelę
PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Prioritetinis
Kriterijaus vertinimo aspektai
projektų atrankos
ir paaiškinimai
kriterijaus (toliau –
kriterijus)
pavadinimas
1. Visų klasterio Siekiama skatinti į MTEPI veiklų plėtojimą
narių
patirtų orientuotus klasterius, turinčius didesnes

Didžiausias
galimas
kriterijaus
balas

Kriterijaus
svoris
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Vertinimo
metu
suteiktų
balų
skaičius

išlaidų
moksliniams
tyrimams
ir
eksperimentinei
plėtrai (toliau –
MTEP)
per
3
metus nuo projekto
įgyvendinimo
ir
projekto vykdymo
metu skirtumo su
visų klasterio narių
patirtomis
išlaidomis MTEP
paraiškos
pateikimo metais,
santykis
su
projektui
skirta
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų suma.

perspektyvas, todėl aukštesnis įvertinimas
suteikiamas tiems projektams, kuriais projekto
įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto
veiklų įgyvendinimo pabaigos MTEP išlaidų
santykis su projektui skirta Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų suma bus didesnis.
Klasterio narių išlaidos moksliniams tyrimams
ir eksperimentinei plėtrai bus skaičiuojamos iš
visų klasterio narių per 3 metus po projekto ir
projekto vykdymo metu patirtų MTEP išlaidų
sumos atimant klasterio visų narių patirtas
MTEP išlaidas paraiškos pateikimo metais.
Apskaičiuojama pagal formulę:
X = (I(pb) - I(pr)*(n + 3)) / P , kur:
I(pb) – visų klasterio narių per 3 metus po
projekto ir projekto vykdymo metu patirtų
išlaidų MTEP suma;
I(pr) – visų klasterio narių patirtos išlaidos
MTEP paraiškos pateikimo metais;
n – projekto įgyvendinimo trukmė (metais);
P – projektui skirta Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų suma.
Siekiama paskatinti didinti išlaidas MTEP,
todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems
projektams, kuriais projekto įgyvendinimo
metu ir 3 metus po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos investavimo į MPEPI
didėjimo potencialo santykis su projektui
skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų suma bus didesnis.
5 balai suteikiami pirmiesiems 20
procentų projektų (jeigu gaunamas skaičius
nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines
taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši
taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems
20 procentų projektų ir t. t. 1 balas
suteikiamas paskutiniams 20 procentų
projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal
kuriuos
numatomas
vienodas
išlaidų
skirtumas, sudaro daugiau nei 20 procentų
projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5
balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami
pirmiesiems 20 procentų likusių projektų, 3
balai – kitiems 20 procentų 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. Klasterio narių
Vertinamas klasterio narių darbo
darbo
našumo našumo augimas akumuliuotai nuo paraiškos
augimas.
pateikimo metų iki 3 metų po projekto
įgyvendinimo pabaigos.
Aukštesnis įvertinimas suteikiamas
projektams, kurių klasterio nariai turės didesnį
darbo našumo augimo potencialą, vertinant
darbo našumo augimą.
Apskaičiuojama pagal formulę:
Akumuliuotas augimas = (M+1P)+(M+2-P)+(M+2-P)+(N+1-P)+(N+2P)+(N+3-P), kur:
P – darbo našumas finansiniais metais
prieš paraiškos pateikimo momentą;
M+1 – darbo našumas pirmaisiais
projekto įgyvendinimo finansiniais metais;
M+2 – darbo našumas pirmaisiais
projekto įgyvendinimo finansiniais metais;
M+3 – darbo našumas pirmaisiais
projekto įgyvendinimo finansiniais metais;
N+1 – darbo našumas pirmaisiais
finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – darbo našumas antraisiais
finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – darbo našumas trečiaisiais
finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.
Daugiau balų suteikiama didesnį
darbo našumo augimą numatantiems klasterių
projektams.
Akumuliuotas darbo našumo augimas
apvalinamas pagal aritmetines taisykles,
nurodant du skaičius po kablelio.
Projektai išdėstomi nuo didžiausią
akumuliuotą
darbo
našumo
augimą
numatančių projektų iki mažiausią darbo
našumo augimą numatančių projektų.
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.
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Jeigu pirmieji projektai, numatantys
vienodą darbo našumą, 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 proc. 4 balais vertinamų
projektų, surinkusių vienodą balų skaičių.
Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o
likusiems tuo pačiu principu skiriami žemesni
vertinimai.
3.
Klasterio Aukštesnis
balas
suteikiamas
labiau
išsivystymo lygis.
išsivysčiusiems klasteriams. Skiriami keturi
klasterių
išsivystymo
lygiai
(didesnio
išsivystymo tvarka):
- Besiformuojantys klasteriai;
- Susiformavę klasteriai;
- Besivystantys klasteriai;
- Brandūs klasteriai.
Klasterių brandos lygis nustatomas pagal
Klasterių plėtros koncepcijoje įvardintus
kriterijus.
Bendra veikla grindžiama iš įvairių teisėtų
finansavimo šaltinių vykdytomis/vykdomomis
projektinėmis (bendras tam tikro projekto
veiklos(-ų) įgyvendinimas) ir neprojektinėmis,
ekonominį
efektyvumą
didinančiomis,
veiklomis. Neprojektinių veiklų atveju turi
būti pateikti ekonominį veiklos efektyvumą
pagrindžiantys dokumentai.
Brandiems klasteriams suteikiami 5 balai,
besivystantiems klasteriams – 2 balai,
susiformavusiems klasteriams – 1 balas; o
besiformuojantiems klasteriams – 0 balas.

4. Klasterio narių Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos,
skaičius.
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu
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5.
Klasterio
bendradarbiavimas
su
užsienio
partneriais
ir
(arba) mokslo ir
studijų
institucijomis
bendroms

Nr. 4-131 ,,Dėl Lietuvos klasterių plėtros
koncepcijos
patvirtinimo“,
21
punkte
nurodyta, kad klasterį turi sudaryti ne mažiau
kaip 5 nepriklausomos įmonės, tačiau plėtojant
veiklą ir siekiant didesnio produktyvumo tiek
Lietuvoje, tiek užsienio rinkose, šis skaičius
turėtų augti.
Atsižvelgiant į tai, aukštesnis balas bus
suteikiamas tiems klasteriams, kurie turės
didesnį narių skaičių.
Vertinant pagal šį kriterijų bus skaičiuojami
tik tie subjektai, kurių vidutinė metinė
apyvarta paskutiniais finansiniais metais bus
didesnė nei 145 000 Eur (šimtas
keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), arba
(ir) tie, kurių deklaruotos išlaidos MTEP
paskutiniaisiais finansiniais metais bus
didesnės nei
10 procentų nuo
apyvartos, siekiant skatinti potencialą MTEP
plėtoti turinčius subjektus burtis į klasterius.
5 balai suteikiami pirmiesiems 20 procentų
projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra
sveikasis, apvalinama pagal aritmetines
taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši
taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems
20 procentų projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas
paskutiniams 20 procentų projektų. Jeigu
pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas
vienodas klasterio narių skaičius, sudaro
daugiau nei 20 procentų projektų, tuomet
visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju
4 balai suteikiami pirmiesiems 20 procentų
likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 procentų
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.
Kriterijus vertinamas dviem aspektais
(pirmajam aspektui suteikiama didesnė
svarba):
- aukštesnis įvertinimas suteikiamas klasterių,
kurie yra įsijungę į tarptautinį tinklą arba yra
įsipareigoję (ketinimų protokolas ar kitos
formos rašytinis susitarimas) tai padaryti,
projektams;
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mokslinių tyrimų,
eksperimentinės
plėtros ir inovacijų
veikloms vykdyti.

6.
Projektas
prisideda prie bent
vieno
Europos
Sąjungos Baltijos
jūros
regiono
strategijos tikslo ir
veiksmų
plano
prioritetinės srities
„Inovacijos“

- balai suteikiami klasterių, kuriuose nario
teisėmis bent vienerius metus arba, jei
klasteris veikia trumpiau kaip metus, nuo
klasterio veiklos vykdymo pradžios dalyvauja
mokslo ir studijų institucija, projektams.
Mokslo ir studijų institucijos dalyvavimas
klasteryje turi būti pagrįstas konkrečiomis
veiklomis produkto (paslaugos) kūrimo
grandinėje.
Vertinant pirmąjį aspektą, klasterių, kurie yra
įsijungę į tarptautinį tinklą arba yra
įsipareigoję (ketinimų protokolas ar kitos
formos rašytinis susitarimas) tai padaryti,
projektams suteikiama 3 balai, klasterių, kurie
nėra įsijungę į tarptautinį tinklą ir nėra
įsipareigoję (ketinimų protokolas ar kitos
formos rašytinis susitarimas) tai padaryti,
projektams suteikiama 0 balų.
Vertinant antrąjį aspektą, klasterių, kuriuose
nario teisėmis bent vienerius metus arba, jei
klasteris veikia trumpiau kaip metus, nuo
klasterio veiklos vykdymo pradžios dalyvauja
mokslo ir studijų institucija (mokslo ir studijų
institucijos dalyvavimas klasteryje turi būti
pagrįstas konkrečiomis veiklomis produkto
(paslaugos) kūrimo grandinėje), projektams
suteikiami 2 balai, o klasterių, nario teisėmis
bent vienerius metus arba, jei klasteris veikia
trumpiau kaip metus, nuo klasterio veiklos
vykdymo pradžios nedalyvauja mokslo ir
studijų institucija arba mokslo ir studijų
institucijos dalyvavimas klasteryje nėra
pagrįstas konkrečiomis veiklomis produkto
(paslaugos) kūrimo grandinėje, projektams
suteikiama 0 balų.
Galutinis balas projektui yra apskaičiuojamas
susumuojant pagal pirmąjį ir antrąjį aspektus
suteiktus balus.
Papildomai skatinami tie projektai, kurie
prisideda prie bent vieno Europos Sąjungos
Baltijos jūros regiono strategijos tikslo ir
veiksmų
plano
prioritetinės
srities
„Inovacijos“ įgyvendinimo.
Jeigu projektas prisideda prie bent vieno
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos tikslo ir veiksmų plano prioritetinės
srities „Inovacijos“ įgyvendinimo, skiriami
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įgyvendinimo.

5 balai, priešingu atveju skiriama 0 balų.
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos veiksmų planas paskelbtas interneto
svetainėje
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/.
Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:

40
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