VP2-1.4-ŪM-01-K priemonės „Inoklaster LT“
projektų finansavimo sąlygų aprašo
4 priedas
NAUJA REDAKCIJA nuo 2013 03 31
(Žin., 2013, Nr. 34-1671)

VP2-1.4-ŪM-01-K PRIEMONĖS „INOKLASTER LT“ PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO
SPECIALIOSIOS (B) DALIES FORMA IR JOS PILDYMO INSTRUKCIJA
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1. Projekto veiklų pagrindimas
Detalizuokite projekto veiklas (tarp jų pasirengimo projektui veiklas). Projekto veiklos kodas (numeris)
turi sutapti su Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861) (toliau –
paraiškos (A) dalis), tai pačiai veiklai nurodytu kodu (numeriu), išskyrus pasirengimo projektui veiklas.
Projekto veikla
Projekto veiklos
Kaip veikla leis pasiekti projekto
Projekto veiklos trukmė
aprašymas
rezultatus
1.
2.
2. Projekto biudžete nurodytų išlaidų pagrindimas
Pateikite trumpą išlaidų, kurios susijusios su viešųjų pirkimų pagrindu sudarytų sutarčių ir (ar) darbo
sutarčių vykdymu įgyvendinant projekto veiklas, pagrindimą.
Projekto biudžeto
eilutės Nr. (paraiškos
(A) dalies 8 punktas)

Išlaidų
pavadinimas

Veiklos Nr.
(paraiškos (A)
dalies 8 punktas)

Suma, Lt

Išlaidų pagrįstumo duomenys
(paaiškinimas, skaičiavimai,
detalizavimas, nurodomi
preliminarūs fiziniai kiekiai ir
sumos)

Iš viso:
3. Pareiškėjo administraciniai gebėjimai ir patirtis
3.1. Nurodykite žmogiškuosius išteklius, kuriuos planuojama naudoti projektui įgyvendinti.
Projektui priskirti numatomų darbuotojų skaičius
Turimas darbuotojų skaičius
Papildomas
pareiškėjo
darbuotojų
darbuotojai

Funkcijos, kurios būtų
priskirtos

Darbuotojų patirtis
(kompetencija)

poreikis

ekspertai,
konsultantai
Iš viso darbuotojų
3.2. Pagrįskite klasterio koordinatoriaus komandos patirtį atliekant funkcijas, susijusias su klasterio
veiklos organizavimu, atstovavimu interesams, vidinių ir išorinių ryšių plėtojimu, metodiniu ir
informaciniu aprūpinimu.
Pateikite informaciją apie turimą patirtį, atliekant funkcijas, susijusias su klasterių veiklos organizavimu, interesų
atstovavimu, vidinių ir išorinių ryšių plėtojimu, metodiniu ir informaciniu aprūpinimu. Pateikite informaciją, ar
klasterio veiklai organizuoti bus pritrauktas šioje srityje patirties turintis ekspertas iš užsienio valstybės.
Metai
Vykdytos ar vykdomos inovacijų paramos veiklos (pateikite pirmiau prašomą informaciją)
N – paraiškos
pateikimo metai
N-1
N-2
N-3
4. Informacija apie projektą
4.1. Pagrįskite klasterio numatomas įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau –
MTTP) veiklas, skirtas naujiems ar patobulintiems produktams sukurti. Aprašykite bendrus klasterio
produktus, nurodykite, kuo jie bus pranašesni už esančius rinkoje analogus ar pakaitalus. Nurodykite,
kokias MTTP veiklas numatoma atlikti, siekiant sukurti numatytus klasterio produktus.

4.2. Pagrįskite, kad 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“ sektoriaus.
Pateikite informaciją, kokiose pirmiau išvardintose srityse veikia klasterio nariai. Pagrįskite, kad projektas
tiesiogiai susijęs su pirmiau išvardintų sričių klasterizacija.

4.3. Pagrįskite, kad projektas yra orientuotas į klasterio ekonominę plėtrą ir tarptautinio
konkurencingumo didėjimą.
Pagrįskite, kad projektas yra orientuotas į klasterio ekonominę plėtrą ir tarptautinio konkurencingumo didėjimą.
Pagrįskite, kad pasirinktos tikslams ir uždaviniams pasiekti adekvačios veiklos, numatyti pamatuojami sėkmės
rodikliai. Rodikliai atspindi visų klasterių narių ekonominės plėtros ir tarptautinio konkurencingumo didėjimo rezultatus
(pasirinktas rezultato rodiklis – klasterio įmonių konsoliduotos eksporto apimties augimas per 3 metus po projekto
įgyvendinimo, klasterio įmonių konsoliduotos apyvartos augimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo).

4.4. Pagrįskite projekto svarbą Lietuvos aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų verslo plėtrai.

4.4.1. Projekto veiklos priskiriamos Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio

31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877)
(toliau – EVRK 2 red.) (jei projekto rezultatai tenka
kelioms veikloms, reikia nurodyti rezultatų padalijimą
procentais).
4.4.2. Pateikite informaciją, kokiu mastu projekto veiklos prisidės prie aukštųjų ar vidutiniškai aukštų
technologijų dalies Lietuvos pramonėje didinimo.

5. Pagalbos būtinumas
5.1. Įvertinkite pagalbos poveikį projekto įgyvendinimui.
□ Gavus finansavimą, padidėja projekto apimtis.
□ Gavus finansavimą, padidėja projekto mastas.
□ Gavus finansavimą, paspartėja projekto užbaigimas (įgyvendinimas). Nurodykite, kiek mėnesių projekto
įgyvendinimas paspartėtų (____ mėn.).
□ Gavus finansavimą, padidėja bendra projektui ir (arba) veiklai finansavimo gavėjo išleista suma.
□ Pagalba neturės įtakos projekto įgyvendinimui.
Aprašoma ir pagrindžiama suteiktos pagalbos įtaka projekto apimčiai, kokybei, sėkmei,
poveikiui, taip pat ar projektas ekonomiškai naudingas, parama yra būtina projektui
Paaiškinkite
ir įgyvendinti ir paramos dydis yra pagrįstas. Būtina nurodyti, kokia apimtimi projektas būtų
pagrįskite,
kokią
įgyvendinamas be paramos lėšų, kokie rezultatai būtų pasiekti, palyginti su rezultatais, jei
įtaką
suteikta
projektui būtų skirtas finansavimas.
pagalba
darytų
projektui

5.2. Pateikite alternatyvų analizę.
Aprašykite ir skaičiavimais pagrįskite du projekto įgyvendinimo scenarijus – jei gaunamas finansavimas ir jei jis
negaunamas. Aprašykite ir pagrįskite suteikto finansavimo įtaką projekto apimčiai, kokybei, sėkmei, poveikiui,
taip pat ar projektas ekonomiškai naudingas, finansavimas yra būtinas projektui įgyvendinti ir finansavimo dydis
yra pagrįstas. Būtina nurodyti, kokia apimtimi projektas būtų įgyvendinamas be finansavimo lėšų, kokie rezultatai
būtų pasiekti, palyginti su rezultatais, jei projektui būtų skirtas finansavimas. Būtina pagrįsti visus savo teiginius ir
analizes, pateikti skaičiavimus.

6. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba
6.1. Pateikite informaciją apie pareiškėjo gautą ar planuojamą gauti valstybės pagalbą ir kitą paramą,
susijusią su teikiamo projekto įgyvendinimu (skirtą teikiamam projektui įgyvendinti).
Planuojama
Gautos
Pagalbos
Informacija
Pagalbos
gauti pagalbos
pagalbos suma teikėjas
apie pagalbos
suteikimo data
suma (ne iš
(Informaciją
suteikimą,
Lietuvos
apie suteiktą de
teikimo
Respublikos
minimis
pagrindą
ūkio
pagalbą tikrina
ministerijos)
viešoji įstaiga
Lietuvos verslo
paramos
agentūra (toliau

– LVPA)
naudodamasi
Suteiktos
valstybės
pagalbos
registro
duomenimis),
Lt
Kita pagalba
Numatoma
gauti
de
minimis pagalba projektui
įgyvendinti
(nurodyti
išlaidas,
kurioms
numatoma
gauti
de
minimis pagalbą)
6.2. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kokio kito Europos
Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio plėtros fondo (toliau –
ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės
programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas,
□ Taip
prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)
□ Ne
6.3. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus
finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar
savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas
□ Taip
sumas, gautas sumas ir kita)
□ Ne
6.4. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kokio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar
kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio,
valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio
projekto jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?
Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas,
□ Taip
prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)
□ Ne
7. Informacija apie klasterį.
7.1. Klasterio dydis ir ištekliai.
7.1.1. Klasterio dydis: pateikite informaciją apie klasterio vienijamų įmonių ir kitų organizacijų skaičių, klasterio
įmonių darbuotojų skaičių.
7.1.2. Klasterio ištekliai: pateikite informaciją apie Lietuvos teritoriniame vienete, kuriame veikia klasteris,
sukoncentruotus klasterio plėtrai aktualius išteklius (verslo potencialą, mokslo potencialą, kvalifikuotus
specialistus, regiono tradicijas ir panašiai).

7.2. Klasterio tarptautiškumo lygis.
Pateikite informaciją, ar klasteris integruotas į tarptautines pridėtinės vertės kūrimo grandines (tinklus). Pateikite

informaciją apie tarptautinio bendradarbiavimo mastą, klasterio narių dalyvavimą Europos Sąjungos iniciatyvose
kuriant žinių ir inovacijų erdvę.

7.3. Klasterio ekonominės ir technologinės plėtros potencialas.
7.3.1. Informacija apie klasterio ekonominės plėtros potencialą.
Pateikite informaciją apie klasterio produkcijos pardavimo rinkų plėtros tendencijas.
7.3.2. Informacija apie klasterio technologinės plėtros potencialą.
Pateikite informaciją apie klasterio įmonių bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis intensyvumą,
investicijas į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą apimtis, turimus išradimų patentus, licencijas ir panašiai.

7.4. Inovacijų veiklos aktyvumas.
7.4.1. Pateikite informaciją apie klasterio įmonių patirtį teikiant rinkai technologines inovacijas.

7.4.2. Pateikite informaciją apie klasterio įmonių patirtį diegiant netechnologines inovacijas.

7.4.3. Pateikite informaciją apie klasterio įmonių patirtį diegiant į rinką naujus verslo modelius.

8. Projekto poveikis klasterio konkurencingumo augimui
8.1. Informacija apie klasterio narių konsoliduoto pardavimo ir eksporto augimą (eksportas apima ir prekių
išvežimą į Europos Sąjungos valstybes)
Paraiškos pateikimo
N
N+1
N+2
N+3
metais (eksportas
(projekto
pagal su paraiška
įgyvendinimo
pateiktų paskutinių
pabaigos
finansinių metų
metai)
finansinės
atskaitomybės
dokumentų
duomenis. Jei
juridinis asmuo veikia
mažiau nei 1 metus,
tada eksportas pagal
tarpinės finansinės
atskaitomybės

dokumentų
duomenis)
Pardavimo pajamos
Eksportuojamas
produktas
Eksportas vertine
išraiška (litais)
Eksporto
procentinė
dalis,
palyginti
su
bendra
pardavimo
pajamų struktūra
Eksporto pajamų
padidėjimas
procentais
Eksporto dalies
padidėjimas
procentais
Šalys, į kurias
eksportuojama

(nepildoma)
(nepildoma)

8.2. Pateikite informaciją apie eksportuojančių įmonių dalį klasteryje.

9. Prielaidos ir rizika
Didžiausia projekto rizika (pavyzdžiui, finansinė, technologinė, aplinkosaugos, socialinė, institucinė,
politinė ir panašiai) ir rizikos mažinimo priemonės
Rizika, rizikos poveikis projektui
Rizikos mažinimo priemonės

10. Su pareiškėju nebuvo nutraukta projekto finansavimo ir administravimo sutartis dėl sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo.
□ Taip (atsakęs „taip“, pareiškėjas turi pažymėti, ar su juo nebuvo nutraukta projekto finansavimo ir
administravimo sutartis dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo):
□ Taip (sutartis nebuvo nutraukta) □ Ne (sutartis buvo nutraukta)
□ Ne
11. Pateikiami dokumentai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Pateikiami dokumentai
Paraiškos (A) dalis (popierinis ir elektroninis variantas, įrašytas į elektroninę laikmeną).
VP2-1.4-ŪM-01-K priemonės „Inoklaster LT“ paraiškos dėl projekto finansavimo
specialiosios (B) dalies forma ir jos pildymo instrukcija (toliau – paraiškos (B) dalis)
(popierinis ir elektroninis variantas, įrašytas į elektroninę laikmeną).
Pateiktas pareiškėjo (klasterio koordinatoriaus) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) nuorašas
(nuorašas – suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-

Lapų
skaičius

11.

118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230) ar kopija.
Pateikti už projekto administravimą atsakingų asmenų įgaliojimus patvirtinantys
dokumentai ir (arba) klasterio koordinatoriaus vadovo pasirašytas raštas, kad bus perkama
projekto administravimo paslauga.
Pateikti pareiškėjo (klasterio koordinatoriaus) ir klasterio narių, kurie planuoja prisidėti prie
projekto finansavimo, paskutinių metų patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės
dokumentų nuorašai ar kopijos (pateikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, nurodyti
1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“, patvirtinto viešosios įstaigos
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. VAS-12 (Žin.,
2010, Nr. 57-2828), IV skyriuje). Jei paskutinių finansinių metų atskaitomybė dar nėra
patvirtinta, būtina pateikti klasterio koordinatoriaus vadovo pasirašytą finansinę
atskaitomybę. Pareiškėjas ir (arba) klasterio nariai taip pat gali pateikti vadovo pasirašytus
tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, jeigu jo (jų) manymu, jie gali būti svarbūs
vertinant projektą.
Pateikti finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai, kaip nurodyta Tinkamumo
finansuoti vertinimo metodikos (Aprašo 2 priedas) 8.1.1 ir 8.1.2 punktuose.
Pateikta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
ūkio
ministro
2008
m.
kovo
26
d.
įsakymu
Nr. 4-119 (Žin., 2008, Nr. 36-1298) (jei taikoma).
Pateikti dokumentai, įrodantys projekto biudžeto pagrįstumą (tiekėjų komerciniai
pasiūlymai, nuorodos į rinkoje galiojančias kainas ir kita).
Pateiktas dokumentas, pagrindžiantis pridėtinių išlaidų priskyrimą projektui pro rata
principu (jei taikoma).
Pateikta klasterio plėtros strategija ir klasterio plėtros galimybių studija (popierinis ir
elektroninis variantai).
Pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija.

12.

Pateikiamų dokumentų lapų skaičius, iš viso.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje
pateiktą informaciją.
12. Pareiškėjo deklaracija
Aš, toliau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:
paraiškoje arba jos prieduose nepateikta klaidinančios informacijos;
nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;
pareiškėjas nebandė (nebandys) gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai
institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu;
pareiškėjo vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei,
turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai;
pareiškėjas
nėra
priskiriamas
sunkumų
turinčios
įmonės
kategorijai,
kaip
nustatyta
2004 m. spalio 1 d. Komisijos Komunikate „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms
įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (OL 2004 C 244, p. 2);
pareiškėjas pateiks informaciją, kad yra (nėra) perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 12-102) arba gavęs projekto finansavimo lėšų ja taps;
pareiškėjui, perkėlusiam gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo
taikoma išieškojimo procedūra.
Projekto pareiškėjo ________________________________________________________ vardu
Vardas, pavardė

Parašas

Pareigos
Atstovavimo pagrindas
Data
____________________
(pareigos)

Vieta
_________________
___________________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)
______________

