PRIEMONĖS „VERSLO KLASTERIS LT“ (KVIETIMAS NR. 2)
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Į kokias šalis yra galimos verslo klasterio narių ir projektą vykdančio personalo
komandiruotės pagal priemonės „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų
aprašą (toliau – Aprašas)?

1.

Vadovaujantis Aprašo 21.1 punktu, visos su projektu susijusios veiklos, įskaitant komandiruotes, turi
būti vykdomos didžiausią eksporto potencialą turinčiose Lietuvos Respublikos tikslinėse rinkose,
nurodytose Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 211 punkte, (14): Švedija, Norvegija,
Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija,
Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika.
Ar projekto įgyvendinimo metu bus galimas komandiruočių šalių keitimas?

2.

Projekto įgyvendinimo metu bus galima keisti komandiruočių šalis – galimos šalys išvardintos
Aprašo 21.1 punkte.
3.

Ar klasteryje gali dalyvauti tik įmonės, visai neturinčios jokių partnerinių ar susijusių
įmonių, ar tiesiog klasteryje esančios įmonės neturi būti tarpusavyje susijusios ar
partnerinės?

Remiantis Aprašo 21.2 punktu, klasterį turi sudaryti visos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
(MVĮ), iš kurių nemažiau kaip 5 įmonės neturi būti tarpusavyje susijusios ar partnerinės (tai yra
klasterio nariai negali būti susiję) ir, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija integruota
į gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandinę.
4.

Ar prieš paraiškos pateikimą klasteris jau turi būti vykdęs praktines veiklas, ar tai gali
būti naujas klasteris, pasirašęs Jungtinės veiklos sutartį (toliau – JVS), bet veiklos dar
nepradėjęs?

Pagal Aprašo 21.4 punkto nuostatas klasterio koordinatorius turi turėti veiklos patirties. Tuo atveju,
jei pareiškėjas viena iš klasterio įmonių, MVĮ, pareiškėjui taikomas reikalavimas, remiantis Aprašo
21.4 punktu, yra, kad pareiškėjas turi būti veikiantis ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos
pateikimo, o jo pajamos iš eksporto veiklos pagal 2018 m. finansinę atskaitomybę - ne mažesnės kaip
100.000,00 Eur. Klasteris gali būti ir naujai įkurtas, tačiau turi būti pasirašyta JVS tarp klasterio narių
dėl klasterio numatomos vykdyti veiklos projekte.
Jei pareiškėjas – verslo klasterio koordinatorius, kuriuo yra verslo asociacija arba prekybos, pramonės
ir amatų rūmai, pareiškėjas turi būti įgyvendinęs ne mažiau negu 3 projektus tarptautiškumo
skatinimo srityje per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo ir pasiekęs projektu
užsibrėžtus rodiklius. Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik paraiškos vertinimo metu.
Pažymėtina, kad, pagal Aprašo 2 priedo 3 punkte nustatyto prioritetinio projektų atrankos kriterijaus
reikšmę, vertinama pareiškėjo įgyta verslo klasterio veiklos vykdymo patirtis - aukštesnis įvertinimas
suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turi ne mažesnę kaip 2 metų verslo klasterio
koordinatoriaus veiklos patirtį ir su verslo klasterio nariais yra sėkmingai įgyvendinę ne mažiau kaip
5 bendras verslo klasterio narių veiklas tarptautiškumo skatinimo srityje per pastaruosius 2 metus iki
paraiškos pateikimo.
5. Vadovaujantis Aprašo 21.4 punktu, jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius, kuriuo yra
verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, pareiškėjas turi būti

įgyvendinęs ne mažiau negu 3 projektus tarptautiškumo skatinimo srityje per pastaruosius
trejus metus iki paraiškos pateikimo ir pasiekęs projektu užsibrėžtus rodiklius. Kaip turėtų
būti suprantama projekto sąvoka?
Projektas turi būti suprantamas plačiąja prasme, kaip laikina veikla, nukreipta į unikalaus
tikslo pasiekimą, kuris išreikštas kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, turintis savo
pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius (organizacinę struktūrą, biudžetą ir pan.).
Pavyzdžiui, galėtų būti įgyvendinti projektai pagal priemones „Inoklaster LT“ arba
„Inoklaster LT+“, taip pat bendradarbiavimo projektas dėl konkretaus leidinio išleidimo
ar renginio suorganizavimo.
6. Ar yra reikalavimas projekto tęstinumui? Jei yra, koks tai terminas?
Projekto veiklų tęstinumas turi būti užtikrinamas 3 metus po projekto pabaigos. Pagal
Aprašo nuostatas projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusio
įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N. 802,
už kurį galutinai atsiskaitoma N+3 metais po projekto įgyvendinimo, bei rodiklio
„Investicijas gavusio įmonių klasterio nauji nariai“, kodas R.N.807, kuris turi būti
pasiektas projekto veiklų įgyvendinimo metu arba per 3 metus nuo projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos (Aprašo 30.3 ir 30.4 punktuose nurodyti rezultato stebėsenos
rodikliai privalomi).
Taip pat neprivalomas, pasirinktinas stebėsenos rodiklis „Investicijas gavusio įmonių
klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose“, kodas R.N.808, (Aprašo 30.5 punktas) turi
būti pasiektas projekto veiklų įgyvendinimo metu arba per 3 metus nuo projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos.
Pažymime, kad, siekiant nustatyti priemonėje „Verslo klasteris LT“ dalyvaujančių
pareiškėjų ir partnerių skaičių, paraiškos 13 dalyje taip pat turi būti įtraukiamas produkto
stebėsenos rodiklis „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ (apskaičiuojant šio
stebėsenos rodiklio reikšmę turėtų būti sumuojamos subsidijas gaunančios įmonės ir
pareiškėjas (galutiniai naudos gavėjai); stebėsenos rodiklis bus laikomas pasiektu, kai su
pareiškėju bus pasirašoma projekto sutartis).

7. Jeigu įmonė nėra pateikusi patirtintos 2018 m. finansinės atskaitomybės, kokia
informacija bus vertinama? Kuriuos metus pareiškėjams reikėtų laikyti
paskutiniais iki paraiškos pateikimo ir jų duomenis deklaruoti Aprašo 4 priedo
3, 4 ir 7 lentelėse?
Vadovaujantis Aprašo 4 priedo 3 ir 7 punkto nuostatomis, vertinant paraišką bei
skaičiuojant eksporto rodiklių reikšmes bus remiamasi pareiškėjo ir projekto partnerių
2018 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, t. y. 2018 m. bus laikomi paskutiniais
finansiniais metais iki paraiškos pateikimo. Tuo atveju, jei iki paraiškos pateikimo
pareiškėjas ir projekto partneriai nėra pateikę Juridinių asmenų registrui patvirtintų 2018
m. finansinės atskaitomybės rinkinių, su paraiška būtina pateikti nepatvirtintos 2018 m.
finansinės atskaitomybės dokumentus (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą), o paraiškos
vertinimo metu turės būti pateikti patvirtintos 2018 m. finansinės atskaitomybės
dokumentai (2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentai taip pat turės būti pateikta
Juridinių asmenų registrui).

8. Kokius lietuviškos kilmės produkcijos eksportą pagrindžiančius dokumentus
reikia pateikti su paraiška?
Rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės
produkcijos eksporto padidėjimas“ ir Aprašo 4 priedo 4 lentelės duomenų pagrindimui
prašome pateikti pareiškėjo (jei jis – MVĮ) ir kiekvieno klasterio nario-projekto partnerio
lietuviškos kilmės produkcijos eksportą pagrindžiančius dokumentus: buhalterinę pažymą
ir (ar) eksporto duomenų ataskaitą iš įmonės buhalterinės programos, kurioje matytųsi
eksporto pardavimai pagal veiklos rūšis ir rinkas. Buhalterinėje pažymoje ir jos prieduose
prašome pateikti informaciją apie lietuviškos kilmės produkcijos eksportą už 2018 m.
Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos, integruotos į gaminių
(paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandinę, eksporto padidėjimo ir Aprašo 4 priedo 6
lentelės duomenų pagrindimui (naudos ir kokybės kriterijaus vertinimui) prašome pateikti
pareiškėjo (jei jis – MVĮ) ir kiekvieno klasterio nario-projekto partnerio lietuviškos kilmės
produkcijos, integruotos į gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandinę, eksportą
pagrindžiančius dokumentus – buhalterinę pažymą, kurioje matytųsi produkcijos,
integruotos į gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandinę, eksportas 2018 m.
Eksporto pajamų prognozių skaičiavimui taip pat prašome pateikti užpildytas Eksporto
rodiklių lenteles (MS Excel), kurios įkeltos LVPA tinklapyje:
http://lvpa.lt/upload/files/Verslo%20klasteris/Eksporto%20rodikli%C5%B3%20skai%C4
%8Diavimo%20lentel%C4%97s.xlsx.
9. Jeigu pareiškėjas yra MVĮ, kuris darbo užmokestį (toliau – DU) moka ekspertams
(eksporto vadybininkams) pagal Aprašo 43 punkto lentelės 5.2 papunktį, kokias
veiklas gali vykdyti projektą vykdantis darbuotojas, kuriam DU būtų mokama
pagal 5.5 papunktį?
Minėtų DU išlaidų skirtumai yra tokie:
Išlaidų tipas

Kam
tenka
išlaidos
Aprašo 43 p. Verslo
klasterio Klasterio
lentelės 5.2 narių ekspertų DU koordinatoriui
papunktis
ir komandiruočių (kai jis yra MVĮ)
išlaidos
ir
klasterio
nariams
(partneriams)

Veiklų pavyzdžiai

Aprašo 43 p. Projektą vykdančio Klasterio
lentelės 5.5 personalo DU ir koordinatoriui
papunktis
komandiruočių
išlaidos

Projekto vykdymo veiklos, kuriomis tiesiogiai
siekiama įgyvendinti projekto tikslus ir
uždavinius, pavyzdžiui, klasterio produkcijos
interneto svetainės
priežiūra,
klasterio
produkcijos rinkodaros priemonių kūrimas ir kt.

Detalizacija

Produktų (produkcijos) pritaikymas užsienio
rinkoms, naujų klientų užsienio rinkose paieška,
narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose)
veiklos

10. Vadovaujantis Aprašo 43 punkto lentelės 5.4 p., tinkamos finansuoti yra rinkodaros priemonių,
skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar
įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidos. Ar tinkamos
finansuoti interneto svetainės kūrimo išlaidos, įskaitant jos palaikymo, administravimo išlaidas,
internetinės svetainės atnaujinimo ir el. parduotuvės sukūrimo išlaidos.
Tinkamos finansuoti išlaidos apimtų internetinės svetainės kūrimą įskaitant ir jos palaikymo,
administravimo išlaidas (jeigu šių veiklų neplanuoja atlikti projektą vykdantis darbuotojas), taip pat ir
internetinės svetainės atnaujinimą (polapio sukūrimą), jeigu ji pritaikoma klasterio kuriamos pridėtinės

vertės grandinės produktų eksporto veiklos plėtojimui, tačiau el. parduotuvės sukūrimo internetinėje
svetainėje išlaidos yra netinkamos finansuoti.
11. Ar gali pareiškėjas kurti, administruoti rinkodaros priemones, ar jų kūrimo, administravimo
išlaidos turi būti įsigyjamos kartu su pačiomis rinkodaros priemonėmis atliekant pirkimus.
Galimi abu variantai.
12. De minimis reglamento galiojimas baigiasi 2021 m. birželio 30 d. Ar projekto veiklų pabaiga
gali būti numatyta po šios datos?
Projekto veiklų pabaigos data negali būti vėlesnė nei 2021 m. birželio 30 d.
a. Pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (toliau – SVV
deklaracija) dvi įmonės (A ir B) yra susijusios. Kaip skaičiuojamas šių įmonių de
minimis? Įmonė A per 3 metus gali gauti 200 000 Eur de minimis pagalbos ir
įmonė B per 3 metus gali gauti 200 000 Eur de minimis pagalbos. Ar įmonės A ir
B bendrai gali gauti 200 000 Eur de minimis pagalbos?
Kadangi įmonės yra susijusios SVV ir „Vienos įmonės“ deklaracijose, tai skaičiuojama, jog
abi jos (kartu A ir B) per 3 metus gali gauti 200 000 Eur (jeigu veikia ne transporto sektoriuje,
transporto sektoriuje 100 000 Eur) de minimis pagalbos.
13. Įmonė per 3 metus gali gauti 200 000 Eur (arba 100 000 Eur, priklausomai nuo
sektoriaus) de minimis pagalbos. Už kuriuos metus bus skaičiuojama gauta de minimis
pagalba: 2016-2018 m. ar 2017-2019 m.?
Priemonės „Verslo klasteris LT“ kvietimo teikti paraiškas Nr. 2 atveju de minimis pagalba bus
skaičiuojama už 2017-2019 m.
14.

Už kuriuos metus reikia pildyti SVV deklaraciją?
SVV deklaracija pildoma už 3 metus, t. y. už 2016-2018 m. (jeigu už 2018 m. finansinė
atskaitomybė dar nebus patvirtinta iki paraiškos pateikimo, tuomet pagal preliminarią
finansinę atskaitomybę).
Pažymėtina, kad, jeigu duomenys nesikeitė du metus iš eilės, SVV deklaraciją užtenka
užpildyti už du metus, t. y. 2017-2018 m.

15. Ar pareiškėjas gali būti kitoje paraiškoje partneris?
Negali. Pagal Aprašo 19 punkto nuostatas „finansavimui gauti pareiškėjas gali teikti tik vieną
paraišką. MVĮ, dalyvaujančios kaip partneriai viename verslo klasteryje, negali būti
pareiškėjais arba partneriais kitame į finansavimą pretenduojančiame verslo klasteryje“.

16. Aprašo 21.2 ir 4.9 punktų (tinkamas verslo klasteris ir tinkama pridėtinės vertės
kūrimo grandinė) išsamesnis paaiškinimas:
Vadovaujantis Aprašo 21.2 punktu verslo klasterį turi sudaryti visos MVĮ, iš kurių ne mažiau
kaip 5 turi būti savarankiškos MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi
būti integruota į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines. Aprašo 4.9 punkte
įvardinta, kad pridėtinės vertės kūrimo grandinė – produkto (produkcijos) kūrimo ciklas,

1)

2)

3)
4)

5)
6)

susidedantis (bet neapsiribojantis) iš tokių procesų kaip produkto koncepcijos kūrimas,
projektavimas, medžiagų gavyba, medžiagų tiekimas, gamyba, logistika, marketingas,
vartojimas, šalinimas, perdirbimas, kurio kiekvieno sudedamojo proceso metu sukuriama
pridėtinė vertė, suprantama ne tik kaip ekonominė pridėtinė vertė, bet ir kaip apimanti
pridėtinę vertę socialiniu, etiniu, galutinio vartotojo, ekologiniu požiūriu, kaip pvz., gaminių
ekologiškumas per visą jų gyvavimo ciklą.
Pagal Lietuvos klasterių ekspertą prof. R. Jucevičių, klasteriai klasifikuojami (Žinių
ekonomikos forumas „Klasterių studija 2012 m.“):
mikroklasteriai arba horizontalūs tinklai. Tokius klasterius sudaro 5–15 mažų įmonių grupė,
bendradarbiaujanti įvairiose veiklos ir iniciatyvų srityse. Tai gali būti ir bendras mokymasis,
ir bendras marketingas ir bendras produkto kūrimas ir vystymas;
vertės grandinės. Tai klasikinio klasterio tipas, kuriame persipina įvairių sektorių įmonės
konkrečiose vertės grandinėse. Tokiame klasteryje svarbiausia, jog būtų užtikrintas efektyvus
įmonių dalyvavimas kiek galima pilnesnėje vertės kūrimo grandinėje ar jos svarbiausiuose
etapuose;
tiekimo grandinės. Tai įmonių visuma, tiekianti komponentus, medžiagas ir kitus svarbius
veiklai gaminius stambiam gamintojui ar jų grupei;
sektoriniai klasteriai. Tokie klasteriai tipiniu atveju charakterizuoja įmonių, gaminančių
panašius dalykus, grupę. Tokiame klasteryje nebūtinai akcentuojama vertės kūrimo grandinė,
tai daugiau kompetencijos tinklas;
geografiniai klasteriai. Tokie klasteriai yra skirstomi pagal geografinius parametrus lokaliniai, regioniniai, nacionaliniai bei internacionaliniai klasteriai);
makroklasteriai (nacionaliniai).
Vadovaujantis šia klasifikacija ir atsižvelgiant į minėtus Aprašo punktus, priemonėje
„Verslo klasteris LT“ tinkami yra tik vertės grandinės klasteriai, o mikroklasteriai,
horizontalūs tinklai, tiekimo grandinės, sektoriniai, geografiniai klasteriai bei
makroklasteriai yra netinkami (išimtis galėtų būti sektoriniai klasteriai su aiškiai išskirta
vertės kūrimo grandine ir jeigu toks klasteris nėra tik kompetencijos tinklas).
Informacija apie verslo klasterio narių pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos
integraciją į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines turi būti pateikiama
Aprašo 4 priedo 2 lentelėje:

Kartu su paraiška papildomam pridėtinės vertės grandinės pagrindimui prašome pateikti Pridėtinės
vertės kūrimo grandinės matricą:

http://lvpa.lt/upload/files/Verslo%20klasteris%20LT_2/Klasterio%20prid%C4%97tin%C4%97s%2
0vert%C4%97s%20k%C5%ABrimo%20grandin%C4%97s%20matrica.docx.
17.

Kokia galima maksimali projekto trukmė?

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties
pasirašymo dienos. Kadangi De minimis reglamento galiojimas baigiasi 2021 m. birželio 30 d.,
vėliausia galima projekto veiklų pabaigos data yra 2021 m. birželio 30 d. (iki minėtos datos turi būti
baigtos įgyvendinti projekto veiklos, pateiktas galutinis mokėjimo prašymas ir Valstybės pagalbos
registre užregistruota projekte atskiroms MVĮ suteikta de minimis pagalba (netiesioginės išlaidos).
Projekto laikotarpio pratęsimas po aukščiau įvardintos datos negalimas.
18. Ar projekto administravimo išlaidas galima priskirti vienam iš projekto partnerių?
Vadovaujantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams
(2016-05-09 redakcija) 75 punktu, projektą administruojančiu personalu gali būti projekto
vykdytojo ir (arba) jo partnerių darbuotojai. Pažymėtina, kad pagal Aprašo 49 punktą, kai verslo
klasterio koordinatorius – verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, išlaidos,
nurodytos Aprašo 43 punkto lentelės 7 papunktyje, kaip de minimis pagalba proporcingai
paskirstomos partneriams, o kai verslo klasterio koordinatorius – vienas iš verslo klasterio narių
– MVĮ, išlaidos, nurodytos Aprašo 43 punkto lentelės 7 papunktyje, yra de minimis pagalba, kuri,
vadovaujantis Jungtinėje veiklos sutartyje nurodytu proporcingumu, yra paskirstoma pareiškėjui
ir partneriams. Jeigu likusieji projekto dalyviai sutinka, Aprašo 43 punkto lentelės 7 papunktyje
nurodytos išlaidos (de minimis pagalba) gali būti priskirta ne visoms, o vienai ar kelioms projekte
dalyvaujančioms MVĮ. De minimis pagalbos paskirstymo sąlygos turi būti nustatytos kartu su
paraiška pateiktoje Jungtinės veiklos sutartyje.
19. Ar narystę tarptautiniame tinkle galima įsigyti už visus 2021 m.?
Aprašo 43 punkto lentelės 5.1 eilutėje nurodytos išlaidos - verslo klasterio narystės tarptautiniuose
tinkluose (platformose) mokestis – yra tinkamos finansuoti tik projekto įgyvendinimo metu.
Atsižvelgiant į tai, kad visos projekto veiklos turi būti baigtos iki 2021 m. birželio 30 d., narystės
tarptautiniuose tinkluose išlaidos būtų tinkamos finansuoti 2021 m. sausio – birželio mėn.
laikotarpiui.

20. Ar galima projekto veiklas vykdyti nevykstant į komandiruotes?
Projekto veiklas vykdyti nevykstant į komandiruotes galima, tačiau paraiškoje turi būti
pagrįsta, kaip bus siekiama projekto tikslų, stebėsenos rodiklių ir rezultatų, kaip bus
užtikrinamas verslo klasterio narių ekspertų funkcijų (pvz., produktų (produkcijos)
pritaikymas užsienio rinkoms, naujų klientų užsienio rinkose paieška, narystės
tarptautiniuose tinkluose (platformose) veiklos) vykdymas.

21. Ar vykstant į komandiruotę automobiliu būtų apmokamos transporto, nakvynės
tarpinėje šalyje ir komandiruočių išlaidos?

Remiantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų
reikalavimams (2016-05-09 redakcija) 11.7 dalies nuostatomis, vykstant į komandiruotę
automobiliu patirtos transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais (įskaitant
sunaudotų degalų įsigijimo išlaidas), gyvenamojo ploto nuomos tarpinėje šalyje ir kitos kelionių
ir komandiruočių išlaidos būtų tinkamos finansuoti, tačiau projekto vykdytojas privalėsite
pagrįsti, kad pasirinktas ekonomiškai naudingiausias kelionės būdas.

22. Ar būtų tinkamos finansuoti projekto lėšomis dalyvio mokesčio užsienyje
organizuojamose parodose (su stendu), B2B (angl. Business-to-Business),
konferencijose ir pan. renginiuose išlaidos (projekto partnerių ir pareiškėjo (MVĮ)
darbuotojai renginiuose dalyvauja dalyvio statusu)?
Verslo klasterio narių ekspertų ir projektą vykdančiųjų asmenų komandiruočių užsienyje metu
dalyvavimo minėto pobūdžio renginiuose dalyvių statusu išlaidos pagal priemonę nėra tinkamos
finansuoti. Remiantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių
fondų reikalavimams, patvirtintų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos
augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d.
protokolu Nr. 34, (2016 m. gegužės 9 d. redakcija) 176.5 punktu, tinkamos galėtų būti lankytojo
bilieto išlaidos (registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos).

23. Ar renginių, kuriuos organizuoja verslo klasterio koordinatoriai užsienyje vykstančių
komandiruočių metu (susitikimai su verslo atstovais ir pan. (pvz., klasterio narių
organizuojamas renginys Norvegijoje Lietuvos Respublikos ambasados salėje sukviečiant
tam tikros srities atstovus, kuriems būtų pristatomas klasteris, jo teikiamos paslaugos, renginio
dalyviams dalinami informaciniai paketai, suvenyrai, vyktų lietuviškų patiekalų degustacija
ir pan.), organizavimo išlaidos yra priskirtinos rinkodaros priemonių, skirtų įmonių
grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar
įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidoms ir yra
tinkamos finansuoti?
Renginių organizavimo išlaidos pagal priemonę nėra tinkamos finansuoti, kadangi Aprašo 43 punkto
lentelės 5.4 papunktyje pateikiamas baigtinis sąrašas rinkodaros priemonių, orientuotų daugiausiai į
e. rinkodaros veiklas (lankstinukų, interneto svetainės kūrimo, rinkodaros socialiniuose tinkluose,
vaizdo reklamos internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos interneto
portaluose, turinio rinkodaros (internetiniai dienoraščiai, elektroninės knygos ir kiti elektroniniai
leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.), kurių tarpe renginių organizavimas
nenurodomas.
24.
Ar apskaičiuojant verslo klasterio narių ekspertų ir projektą vykdančio personalo
DU išlaidų dydį galima remtis ne Projektų vykdančiojo personalo DU fiksuotaisiais įkainiais,
nurodytais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. vasario 19 d. patvirtintos
„Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio
fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos“ (2018 m. rugpjūčio 21 d. redakcija) (toliau –
Tyrimo ataskaita) 1 lentelėje, o profesijų klasifikatoriumi ir rinkoje vyraujančiu užmokesčiu
atitinkamai profesijai?

Verslo klasterio narių ekspertų ir projektą vykdančio personalo DU išlaidos nustatomos
vadovaujantis Tyrimo ataskaitos 1 lentelės duomenimis.
25. Jeigu įmonės pagrindinė veikla pagal EVRK (2 red.) yra „55.10 Viešbučių ir panašių
laikinų buveinių veikla“, ir, vadovaujantis Tyrimo ataskaita, minėtos įmonės
darbuotojams nustatytas darbo užmokesčio fiksuotasis įkainis projekte yra 4,80
Eur/val., ar įmonė galėtų įdarbinti eksporto specialistą, kuriam būtų taikomas DU
fiksuotojo įkainio dydis pagal įdarbinto asmens veiklos sritį (pvz., pritaikytas įkainis
5,96 Er/val. pagal veiklą (EVRK 2 red.) Administracinė ir aptarnavimo veikla), o ne
pagrindinės įmonės veiklos sritį?
Tyrimo ataskaitoje nurodyta, kad privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo ir dalyvių
DU fiksuotųjų įkainių dydžiai nustatomi įvertinus konkretaus juridinio asmens (pareiškėjo ir
kiekvieno projekto partnerio), kurio darbuotojai dalyvaus projekto veiklose, pagrindinės
ekonominės veiklos rūšies kodą pagal žemiausią EVRK 2 red. klasifikatoriaus lygmenį,
atitinkantį Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre nurodytą ūkio
subjekto
pagrindinės
ekonominės
veiklos
rūšies
kodą
(http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html), todėl, nustatant projektą vykdančio personalo ir
verslo klasterio narių ekspertų DU (5.2 ir 5.5 biudžeto eilutės) fiksuotojo įkainio dydį, turėtų būti
atsižvelgiama į konkretaus juridinio asmens, kurio darbuotojai bus atsakingi už projekto vykdymą ir
vykdys eksperto veiklas bei už tai gaus DU, veiklos rūšį pagal EVRK 2 red.
Tačiau pažymime, kad verslo klasterio narių ekspertų ir projekto vykdytojų darbuotojų darbo
užmokesčio dydis nėra ribojamas. Pareiškėjas/projekto partneris gali savo nuožiūra nustatyti norimo
dydžio darbo užmokestį projekte įdarbintiems darbuotojams, tačiau tinkamomis finansuoti projekto
išlaidomis bus pagal privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo
užmokesčio fiksuotuosius įkainius paskaičiuotos sumos.
26. Ar Tyrimo ataskaitoje nustatyti DU fiksuotieji įkainiai taikytini verslo klasterio
koordinatoriams, kurie yra priskiriami viešojo valdymo institucijoms?
Pagal Tyrimo ataskaitos nuostatas viešojo valdymo institucijomis laikomos asociacijos, kitos
institucijos, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų
visuotiniame akcininkų susirinkime. Šiems juridiniams asmenims Tyrimo ataskaitoje nustatyti
DU fiksuotieji įkainiai netaikomi, o Aprašo 43 punkto lentelės 5.5 papunktyje nurodytų išlaidų
dydis turėtų būti grindžiamas kitais šaltiniais (DU išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į
atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančio) darbuotojo 3 mėn. DU vidurkį ar pan.).

