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Priemonės tikslas 

   Skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės 

šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti 

Lietuvos pramonės tarptautinį 

konkurencingumą.  

 



Inoklaster LT kvietimas Nr. 02 

• Paramos tipas: konkursinis 

• Paramos intensyvumas : iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų 

• Numatoma paskirstyti: 16,7 mln. Lt. 

• Terminas: 2013.06.03 

• Paraiškos pateikimo vieta: Savanorių pr. 28, Vilnius 

• Tinkamas pareiškėjas: Privatus juridinis asmuo, atitinkantis Priemonės 

sąlygas ir reikalavimus. 



Klasterio sąvoka 

    Klasteris – tai ne mažesnė kaip 5 

nepriklausomų privačių juridinių asmenų 

grupė, kurią sieja bendri ekonominiai 

interesai dalyvaujant konkretaus produkto 

(-ų) vertės kūrimo grandinėje.  

 



Apie klasterį plačiau 

     LR ūkio ministerijos tinklapyje: 

http://www.ukmin.lt/web/lt/inovacijos/klasteriai2 

     

    www. klaster.lt 

http://www.ukmin.lt/web/lt/inovacijos/klasteriai2


Klasterio sąvoka 

   Konkretus produktas (-ai) – tai grupė (aibė) 

gaminių, paslaugų ar technologijų, kurių 

sukūrimui reikia klasterio narių bendrų 

pastangų vykdant  MTTP veiklas, kuriomis 

klasteris pozicionuos save rinkoje  



Tinkamas pareiškėjas  

• Viešoji įstaiga, asociacija ar privatus juridinis asmuo 

• Turi  (gali įgyti) teisinį pagrindą atitinkamai veiklai  

• Neturi ekonominių sunkumų 

• Turi (užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti 

projektą (komanda)  

• Neturintis mokestinės nepriemokos valstybės ir (ar) savivaldybės 

biudžetui arba kitiems valstybės fondams 

 



Jungtinės veiklos sutartis 

• Įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu 

• Šalių atsakomybė 

• Įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės 

praktikos taisyklių 

• Klasterio koordinatoriaus teisės ir įsipareigojimai 



       Paramos apimtis ir intensyvumas 

• Minimali parama: 100 000 Lt 

• Maksimali parama: 1 500 000 Lt 

• Paramos intensyvumas iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų 

 



Reikalavimai projektui 

• Trukmė – iki 24 mėn.  

• Įgyvendinamas Lietuvoje (didžioji dalis veiklų) 

• Vertė neviršija 172,64 mln. Lt  

• Nepradėtas įgyvendinti (gali būti pradėtas - tik po paraiškos 

užregistravimo)  

• Pagrįstas (plėtros strategija, galimybių studija) 

 



Projekto pagrindimas 

 

 Galimybių 
studija 

Strategija Projektas 



        Galimybių studijos struktūros 

pvz.: 

1. Įvadas 

2. Klasterio tikslai, uždaviniai, veikla 

3. MTTP :  Infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, MTTP veiklų planas 

4. Klasterio plėtros perspektyvos 

5. Alternatyvų analizė 

6. Finansinis alternatyvų vertinimas 

 



Strategijos struktūros pvz.: 

1. Santrauka 

2. Sektoriaus dabartinė situacija 

3. Klasterio vizija, tikslai, uždaviniai 

4. Klasterio veiklos modelis 

5. SSGG analizė 

6. Trumpojo ir vidutinio laikotarpio planai, lėšų poreikis 



Remiamos veiklos 

Klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi su:  

• Tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu;  

• Klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, 

organizavimu;  

• Mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu siekiant skatinti 

klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio 

vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.  

 



Tinkamas klasteris (1) 

Klasterio veikloje (vertės grandinė) kuriamas produktas (gaminys/ 

paslauga/ procesas) turi būti priskirtinas  vienam ar keliems iš šių 

sektorių: 

 Ekologijos 

pramonė 

Sveikatingumo 

sektorius 

Kūrybinės 

industrijos 

Poligrafijos 

pramonė 

Maisto/gėrimų 

pramonė 
Tekstilės ir aprangos 

pramonė 

Medienos  apdirbimo 

ir baldų pramonė 
Biotechnologijų 

sektorius 
Chemijos 

pramonė 



Tinkamas klasteris (2) 

Klasterio veikloje (vertės grandinė) kuriamas produktas (gaminys/ 

paslauga/ procesas) turi būti priskirtinas  vienam ar keliems iš šių 

sektorių: 

 

Lazerių ir jų 

komponentų sektorius 

Informacinių ir 

komunikacinių 

technologijų sektorius 

Mašinų ir prietaisų 

gamybos pramonė 



Finansuojamos išlaidos (1)  

• Nekilnojamojo/ilgalaikio materialiojo turto nuoma 

• Baldų nuoma 

• Kompiuterinės įrangos nuoma 

• Išlaidos, trumpalaikio turto pirkimui 

• Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai 

vykdyti reikalingų paslaugų pirkimu; 

 



Finansuojamos išlaidos (2)  

• Darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims ir 

komandiruočių išlaidos. darbo užmokestis mokamas 

ne daugiau kaip 4 etatų ekvivalentui.  Komandiruotėms 

iki 25 procentus projekto tinkamų projekto išlaidų 

• Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 

• Pridėtinės išlaidos iki 10 % tinkamų finansuoti išlaidų 



Stebėsenos rodikliai 

Produkto rodikliai Bent du 

MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai  privalomas 

Rinkodaros veikla (priemonių skaičius) +/- 

Rinkos tyrimai +/- 

Dalijimosi patirtimi ir pan. renginiai +/- 

Rezultato rodikliai Bent vienas 

Nauji klasterio nariai (skaičius ) +/- 

Klasterio nariai pasinaudoję tyrimų informaciją (%) +/- 

Klasterio įmonių konsoliduotos apyvartos didėjimas per 3 metus 

po projekto (%)* 

+/-, balai 

Klasterio įmonių konsoliduotų MTTP veiklos išlaidų didėjimas per 

3 metus po projekto (%)* 

+/-, balai 

Klasterio įmonių konsoliduoto eksporto augimas per 3 metus po 

projekto (%)* 

+/-, balai 



Inoklaster LT projektai 

Fotoelektros technologijų klasteris (http://pv.protechnology.lt/) 

Nacionalinis gėrimų pramonės klasteris (www.abbi.lt) 

Modernių namų kūrimo klasteris (www.monak.lt) 

Užupis Creative Cluster (www.ucc.lt) 

Vilniaus kino klasteris 

Banking cluster LT 

http://pv.protechnology.lt/
http://www.abbi.lt/
http://www.monak.lt/
http://www.ucc.lt/


Atmetimo priežastys 

• Produktui kurti nepagrįstas MTTP veiklų būtinumas 

• Susijusios įmonės vietoje nepriklausomų (5 nariai)  

• Nėra vertės kūrimo grandinės arba joje dalyvauja tik 

mažuma narių 

• Nėra bendrų produktų / interesų, nėra veiklos sinergijos 

 



Daugiau informacijos: 

www.lvpa.lt 

komunikacija@lvpa.lt 

(8 5) 268 7411 

http://www.lvpa.lt/
mailto:komunikacija@lvpa.lt
mailto:komunikacija@lvpa.lt
mailto:komunikacija@lvpa.lt

