Projekto dydis

Prašomos pagalbos
dydis
Didžiausias leistinas
pagalbos intensyvumas
Projekto trukmė
Projekto vieta
Pagalbos būtinumas /
proporcingumas
Išlaidos

1

Nėra
klasterio1 koordinatoriaus veikla susijusi su:
1. tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu;
2. klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams
pritraukti, organizavimu;
3. klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros
valdymu ar administravimu (II kvietime neremiama veikla);
4. mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu
siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir
įgūdžiais,
stiprinti
klasterio
vidinius
ir
išorinius
bendradarbiavimo ryšius.
Vadovaujantis Tarybos reglamento (EB) 1083/2006
nuostatomis, projektas negali būti didesnis kaip 172,64 mln.
litų.
Nuo 100 tūkst. Lt iki 1,5 mln. Lt (finansavimas vienam
klasteriui per visus kvietimus ne daugiau kaip 1,5 mln. Lt ne
ilgiau kaip 5 metus)
Iki 50 proc.
Iki 24 mėn., bet ne ilgiau kaip iki 2015-10-01
Lietuva
Gali būti pradėtas įgyvendinti po paraiškos registravimo dienos.
1. Projekto personalo išlaidos (darbo užmokestis, darbdavio
sumokamas socialinio draudimo mokestis ir kitos su atlygiu už
darbą susijusios išlaidos, neviršijant įprasto, pareiškėjo ar
rinkoje mokamo, atlygio už atitinkamos kvalifikacijos darbą),
tačiau ne daugiau kaip 4 etatų ekvivalentui;
2. Projekto personalo komandiruočių, susijusių su projekto
veikla, išlaidos (kelionių, nakvynės ir dienpinigių išlaidos),
apskaičiuotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka,
tačiau ne daugiau kaip 25 procentų tinkamų projekto išlaidų;
3. Projekto veiklai vykdyti naudojamo ilgalaikio materialiojo
turto nuoma ar nusidėvėjimas per projekto įgyvendinimo
laikotarpį, apskaičiuotas remiantis gera apskaitos praktika;
4. Projekto veikloms naudojamo ir šių veiklų tęstinumui
užtikrinti būtino trumpalaikio turto pirkimas;

VP priedas patvirtinta 2008-0723 nutarimu Nr. 788

Partneris(-iai)
Remiamos veiklos

Projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2009 06 8, įsakymo Nr. 4-276
(pakeitimas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-03-27 įsakymu Nr. 4-236)

Numatomi reikalavimai pareiškėjams ir projektams
Pareiškėjai
Viešosios įstaigos, asociacijos ir privatieji juridiniai asmenys,
atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos
nustatytas paramos teikimo sąlygas.

VP priedas
patvirtintas
2008-07-23
nutarimu Nr.
788

Priemonė: Inoklaster LT

Klasteris – tai ne mažesnė kaip 5 nepriklausomų privačių juridinių asmenų grupė, kurią sieja bendri ekonominiai
interesai dalyvaujant konkretaus produkto (-ų) vertės kūrimo grandinėje. Klasteryje, siekiant jo ekonominių interesų,
gali dalyvauti ir mokslinių tyrimų įstaigos arba aukštosios mokyklos, taip pat profesinio lavinimo mokyklos, asociacijos
ir kiti viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų dalyvavimas klasteryje turi būti įformintas jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartimi. Konkretus produktas (-ai) – tai grupė (aibė) gaminių, paslaugų ar technologijų, kurių sukūrimui
reikia klasterio narių bendrų pastangų vykdant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) veiklas,
kuriomis klasteris pozicionuos save rinkoje. Keli susiję privatūs juridiniai asmenys yra laikomi vienu klasterio dalyviu.

Patvirtinti Stebėsenos komitete
VP priedas patvirtintas 2008-07-23
nutarimu Nr. 788

5. Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su projektu, tačiau ne
daugiau kaip 10 proc. tinkamų projekto išlaidų (komunalinės,
ryšių paslaugos, viešinimas, auditas);
6. Projekto veiklai vykdyti naudojamų baldų nuoma;
7. Projekto veiklai vykdyti naudojamos kompiuterinės įrangos
nuoma;
8. Projekto veiklai vykdyti naudojamo ilgalaikio materialiojo
turto nuoma;
9. Projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų pirkimo
išlaidos.
Specialieji vertinimo kriterijai
Atitikties kriterijai:
1. Pareiškėjas yra klasterio, atitinkančio priemonės finansavimo
sąlygų apraše nustatytus reikalavimus, koordinatorius;
2. Projektas tiesiogiai susijęs su bent vienos iš toliau išvardintų
sričių klasterizacija: mašinų ir prietaisų gamybos pramonės,
medienos apdirbimo ir baldų pramonės, tekstilės ir aprangos
pramonės, maisto ir gėrimų pramonės, chemijos pramonės,
informacinių ir komunikacinių technologijų sektoriaus,
biotechnologijų sektoriaus, lazerių ir jų komponentų sektoriaus,
poligrafijos, kūrybinių industrijų (angl. creative art industries),
sveikatinimo (angl. wellness), „Eko dimensijos“ sektorius;
3. Projektas yra orientuotas į klasterio ekonominę plėtrą ir
tarptautinio konkurencingumo didėjimą;
4. Pateikta plėtros strategija ir klasterio plėtros galimybių
studija;
5. Projektas turi atitikti Lietuvos inovacijų 2010-2020 metų
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163, nuostatas.
Prioritetiniai kriterijai: 1. Klasterio dydis ir ištekliai;
2. Klasterio tarptautiškumo lygis;
3. Klasterio ekonominės ir technologinės plėtros potencialas;
4. Klasterio įmonių eksporto potencialas, vertinant pagal
paskutinių finansinių ataskaitų faktinius duomenis ir prognozes;
5. Inovacijų veiklos aktyvumas;
6. Projekto svarba Lietuvos aukštųjų ar vidutiniškai aukštų
technologijų verslo plėtrai;
7. Klasterio koordinatoriaus komandos patirtis atliekant
funkcijas, susijusias su klasterių veiklos organizavimu, interesų
atstovavimu, vidinių ir išorinių ryšių plėtojimu, metodiniu ir
informaciniu aprūpinimu.
Priemonės įgyvendinimo rodikliai
Rezultato
1. nauji klasterio nariai (skaičius).
2. klasterio nariai, panaudoję savo versle projekto įgyvendinimo
metu atliktus tyrimus ir informaciją, – iš visų projekto
įgyvendinimo metu gavusių tokią informaciją klasterio narių
(procentai).
3. klasterio įmonių konsoliduotos apyvartos didėjimas per
3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl
jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų
vykdytojų) (procentai).
4. klasterio įmonių konsoliduotų MTTP veiklos išlaidų
didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia

paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu
stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama
iš projektų vykdytojų) (procentai).
5. klasterio įmonių konsoliduotos eksporto apimties augimas per
3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos
veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl
jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų
vykdytojų) (procentai).
Produkto
1. MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai (skaičius).
2. klasterio nariams skirtos rinkodaros veikla (skaičius).
3. klasterio plėtrai skirti rinkos tyrimai (skaičius).
4. klasterio nariams skirti dalijimosi patirtimi ir panašūs
renginiai (skaičius).
Projektų atranka - konkursas

