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KONCEPCIJOS TIKSLAS IR 
UŽDAVINIAI

Tikslas - didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą skatinant ir 
efektyvinant klasterizacijos plėtrą. 

Uždaviniai:
q Plėtoti klasterių inovacinį potencialą;

q Skatinti klasterio narių sukurtų produktų eksportą bei jungimąsi į       
tarptautines vertės grandines;

q Didinti klasterių narių veiklos našumą;
q Suformuoti klasterių steigimuisi, veiklai ir plėtrai palankią aplinką 
(ekosistemą);
q Skatinti tarpsektorinį, tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą;

q Propaguoti klasterizacijos naudą ir potencialą.



KLASTERIO SĄVOKA

Klasteris – tai įmonių ir (arba) mokslo ir studijų institucijų bei kitų
subjektų laisvanoriška santalka, funkcionuojanti partnerystės
principu, kurios nariai, veikdami kartu siekia padidinti sukuriamą
pridėtinę vertę.



KLASTERIŲ PLĖTROS TIKSLAI

q Didinti konkurencingumą, efektyvinant vertės kūrimo 
grandinę, nukreipiant veiklas į bendrų produktų kūrimą, 
eksporto didinimą;

q Didinti konkurencingumą, kuriant aukštesnės pridėtinės 
vertės produktus bei įsijungiant į tarptautinius MTEPI 
tinklus.



KLASTERIO NARIAI 

o Klasterio kūrimosi pradžioje turėtų būti ne mažiau kaip 5 
nepriklausomos įmonės;

o Siekiant didesnio produktyvumo Lietuvoje, užsienio rinkose, šis 
skaičius turėtų augti;

o Kuriant naujas technologijas ir diegiant inovacijas, siekiama, kad 
klasterio veikloje dalyvautų mokslo ir studijų institucijų 
atstovai;

Klasterio nariai gali veikti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutartį arba kitais sutartiniais pagrindais



KLASTERIŲ IŠSIVYSTYMO LYGĮ 
APSPRENDŽIANTYS VEIKSNIAI

Klasterio vadybos 
lygmuo



KLASTERIŲ IŠSIVYSTYMO LYGIAI 

Besiformuojantys

Susiformavę

Besivystantys

Brandūs



KLASTERIZACIJOS SKATINIMAS

Klasteriai kuriami ir plėtojami gali būti:

qklasterio lėšomis;

qLietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų;

qEuropos Sąjungos ir kitomis tarptautinės finansinės
paramos lėšomis.



KLASTERIZACIJOS STEBĖSENA IR 
VERTINIMAS

q Klasterizacijos stebėsenos tikslas - sudaryti sąlygas priimti 
įrodymais pagrįstus sprendimus, siekiant didinti Lietuvos ūkio 
konkurencingumą, skatinant ir efektyvinant klasterizaciją.

q Klasterizacijos stebėseną ir vertinimą organizuoja Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agentūra ( MITA).

q MITA parengia ir suderinusi su Ūkio ministerija patvirtina 
klasterizacijos stebėsenos ir vertinimo tvarką.

o Klasteriai turi būti registruojami klasterių duomenų bazėje
(klaster.lt), kurią administruoja MITA.



Dėkoju už dėmesį!


