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Priemonės tikslas

Paskatinti MVĮ, nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti

į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo

produkcijai naujas eksporto rinkas.



Pagal Aprašą remiamos veiklos 

įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos,

nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką

(konsultacinės, įskaitant ekspertines, paslaugos, narystė

tarptautiniuose tinkluose (platformose), rinkodaros

priemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus,

rengimas ir kita).



Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius

projektų atrankos kriterijus (1):

Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių nuostatas:

Vertinama, ar projektas prisidės prie bent vieno iš šių 2 prioritetinių Lietuvos eksporto plėtros tikslų: 

ir (arba) 

Vertinama, ar projekto veiklos vyks bent vienoje šalyje iš trijų prioritetinių eksporto rinkų grupių:

Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27 punkto nuostatas dėl 

valstybių, taikančių embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams. 

skverbtis į naujas, ypač trečiųjų 

valstybių, rinkas 

skatinti didesnės pridėtinės vertės 
prekių ir paslaugų eksporto plėtrą 

įgyvendinimo

Pirmoji grupė. Tikslas –

išlaikyti ir stiprinti pozicijas 

(valstybės: Švedija, 

Vokietija, Norvegija, 

Suomija, Jungtinė 

Karalystė, Prancūzija, 

Lenkija, Belgija, Danija, 

Nyderlandai, Latvija, 

Estija). 

Antroji grupė. Tikslas –

diversifikuoti produkciją ir 

mažinti riziką (valstybės: 

Rusija, Ukraina, 

Baltarusija, Kazachstanas, 

Azerbaidžanas, Jungtinės 

Amerikos Valstijos, 

Turkija, Italija). 

Trečioji grupė. Tikslas – tirti galimybes, 

ieškoti nišų ir įsilieti į naujas rinkas 

(valstybės: Kinija, Pietų Korėja, Izraelis, 

Japonija, Indija, Brazilija, Argentina, 

Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas, 

Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, 

Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų 

Afrikos Respublika, Vietnamas, Omanas, 

Mongolija). 



Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius

projektų atrankos kriterijus (2):

Verslo klasterį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 savarankiškos MVĮ, kurių 

pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į 

gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines:

vertinama, ar projekto 

įgyvendinimo metu visi 

verslo klasterio nariai yra 

MVĮ

vertinama, ar verslo klasterį 

sudaro ne mažesnė negu 5-ių

savarankiškų MVĮ grupė 

vertinama, ar MVĮ grupės pačių 

pagaminta lietuviškos kilmės produkcija 

yra integruota į gaminių/paslaugų 

pridėtinės vertės kūrimo grandines

Produkcija – pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos. Neapima ateityje

planuojamų gaminti gaminių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų, išskyrus atvejus, kai verslo klasterio

narys yra pasiekęs paskutinį pasiruošimo gaminti gaminius ir (arba) teikti paslaugas etapą (parengti

produktų, paslaugų projektiniai dokumentai (eskizai, brėžiniai, planai ir pan.), pagamintas prototipas,

beta versija ar bandomasis pavyzdys, gauti leidimai, licencijos ar veiklos atestatas, jei tai būtina pagal

Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar kt.) ir per 6 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos pradės

gaminti ir (arba) teikti paslaugas.



Pridėtinės vertės kūrimo grandinė 

produkto (produkcijos) kūrimo ciklas, 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.



Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius

projektų atrankos kriterijus (3):

Ne mažiau negu 2 verslo klasterio nariai (MVĮ) turi veikti ne trumpiau 

kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos turi 

būti ne mažesnės kaip 145 000 Eur arba visų klasterio narių (MVĮ) 

bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 500 000 Eur:

ir 

vertinama, ar ne mažiau 

negu 2 verslo klasterio nariai 

(MVĮ) veikia ne trumpiau 

kaip 1 metus iki paraiškos 

pateikimo 

kiekvieno jų metinės pajamos pagal 

pateiktus juridinio asmens metinių 

finansinių ataskaitų rinkinius yra ne 

mažesnės kaip 145 000 Eur

arba 

visų klasterio narių (MVĮ) bendros 

metinės pajamos turi būti ne 

mažesnės kaip 500 000 Eur



Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius

projektų atrankos kriterijus (4):

Pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties įgyvendinant eksporto arba 

tarptautiškumo skatinimo veiklas:

Jei pareiškėjas – klasterio 

koordinatorius yra viena iš verslo 

klasterį sudarančių MVĮ, 

pareiškėjas turi būti veikiantis ne 

trumpiau kaip 1 metus 

ir 

jo eksporto pajamos turi būti ne 

mažesnės kaip 29 000 Eur,  skaičiuojant 

už paskutinius 12 mėn. iki paraiškos 

pateikimo dienos

Jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius, 

kuriuo yra verslo asociacija arba prekybos, 

pramonės ir amatų rūmai, 

pareiškėjas turi būti įgyvendinęs ne mažiau 

negu 2 projektus tarptautiškumo skatinimo 

srityje per pastaruosius 3 metus iki 

paraiškos pateikimo ir pasiekęs projektu 

užsibrėžtus rodiklius 



Tinkamas pareiškėjas

 Galimi pareiškėjai yra verslo klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti:

1. viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ, 

2. verslo asociacija,

3. prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 

 Galimi partneriai yra verslo klasterio nariai – MVĮ.

 Pareiškėjais ir partneriais gali būti tik juridiniai asmenys, negali būti juridinių asmenų 

filialai arba atstovybės.

 Pareiškėjas (jei jis yra MVĮ) ir partneriai atitinka labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės 

statusą.

 Pareiškėjas ir partneriai nepriskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.

 MVĮ, dalyvaujančios kaip partneriai viename verslo klasteryje, negali būti pareiškėjais 

arba partneriais kitame į finansavimą pretenduojančiame verslo klasteryje.

 Pareiškėjai ir partneriai atitinka kitas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 

priedo 5.4 punkte išvardytas sąlygas ir reikalavimus. 



5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

Ekspertas – partnerio arba pareiškėjo, kai pareiškėjas arba partneris yra labai maža, maža ar

vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) darbuotojas, atsakingas už produktų (produkcijos) pritaikymą

užsienio rinkoms, naujų klientų užsienio rinkose paiešką, narystę tarptautiniuose tinkluose

(platformose).

Tinkamos išlaidos (1)

Tinkamos išlaidos Finansavimo 
dydis

Taikoma

5.1. verslo klasterio narystės tarptautiniuose 
tinkluose (platformose) mokestis (tik projekto 
įgyvendinimo metu)

50 proc. Pareiškėjui

5.2. verslo klasterio narių ekspertų darbo 
užmokestis ir komandiruočių išlaidos 

50 proc. Pareiškėjui, kai jis yra MVĮ, 
ir 
Partneriams



5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

Tinkamos išlaidos (2)

Tinkamos išlaidos Finansavimo 
dydis

Taikoma

5.3. išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai 
vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu (ne daugiau nei 
10 proc.)

50 proc. Pareiškėjui

5.4. rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų 
ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti 
ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo 
klasterio narių išlaidos (pvz., lankstinukų, internetinės 
svetainės kūrimo, rinkodaros socialiniuose tinkluose, video
reklamos internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos 
elektroniniu paštu, reklamos internetiniuose portaluose, 
turinio rinkodaros (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), 
el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, 
instrukcijos ir vadovai ir pan.) išlaidos)

50 proc. Pareiškėjui



5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

Projekto vykdymo veiklomis laikytinos veiklos, kuriomis tiesiogiai siekiama įgyvendinti

projekto tikslus ir uždavinius.

6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“:

Tinkamos išlaidos (3)

Tinkamos išlaidos Finansavimo 
dydis

Taikoma

5.5. projektą vykdančio personalo darbo 
užmokesčio ir komandiruočių išlaidos 

100 proc. Pareiškėjui

Tinkamos išlaidos Finansavimo 
dydis

Taikoma

Išlaidos privalomiems informavimo apie 
projektą veiksmams

100 proc. Pareiškėjui



7 išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto 

išlaidų normą“:

Tinkamos išlaidos (4)

! Kartu su paraiška turi būti pateikti projekto biudžetą pagrindžiantys dokumentai: komerciniai pasiūlymai,

nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.

Tinkamos išlaidos Finansavimo 
dydis

Taikoma

7.1. projektą administruojančių asmenų darbo 
užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais 
susijusiems darbdavio įsipareigojimams, 
apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;

7.2. su projekto administravimo reikmėmis 
susijusių prekių įsigijimo išlaidos

100 proc. Pareiškėjui



 Didžiausia projektui galima skirti 

finansavimo lėšų suma yra 320 000 Eur

 Mažiausia projektui galima skirti 

finansavimo lėšų suma yra 75 000 Eur

 Kvietimo biudžetas – iki 3,6 mln. Eur

Finansavimas



Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) 
įnašas

Pareiškėjo ir (ar) partnerio įnašas turi būti

aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus ir

pakankamas:

• Turimos piniginės lėšos (patvirtintos

finansinės atskaitomybės dokumentai).

• Banko paskola (banko raštas dėl sprendimo

suteikti paskolą konkrečiam projektui).

• Prognozuojami piniginiai srautai

(ilgalaikiai kontraktai, užsakymai ir kt.).



Reikalavimai projektams 

• Projekto trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėn. nuo projekto

sutarties pasirašymo dienos.

• Pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos

registravimo LVPA dienos, tačiau ne vėliau kaip per 3

mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo.

• Apribojimai veiklų vykdymo teritorijai nėra taikomi, jei

jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų

dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui)

atitenka Lietuvos Respublikai.

• Projektu siekiama Apraše numatytų stebėsenos rodiklių.

• Projektas atitinka dvigubo finansavimo reikalavimus.



Stebėsenos rodikliai

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių, gali būti mažinamas

projektui skirtas finansavimas (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)

Rezultato: 

 Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos 

kilmės produkcijos eksporto padidėjimas;

 Investicijas gavusio įmonių klasterio nauji 

nariai;

 Investicijas gavusio įmonių klasterio narystės 

tarptautiniuose tinkluose.

Produkto:

 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius;

 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją 

paramą įmonėms (subsidijos).

Neprivalomi
Pasirašius 

projekto sutartį

Įgyvendinus 

projekto veiklas



 Vertinama balais pagal Aprašo 2 priede 

pateiktą metodiką.

 Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir 

kokybės vertinimo metu projektui suteikiama 

mažiau nei  40 balų.

 Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. 

finansuojami surinkusieji daugiausiai balų.

Projekto nauda ir kokybė



Vertinamas visų verslo klasterio narių (MVĮ) pardavimo pajamų

augimas akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų

po projekto įgyvendinimo.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių visi verslo

klasterio nariai turės didesnį pardavimo pajamų augimo

potencialą, vertinant pardavimų pajamų apimties augimą.

Pardavimo pajamų augimo potencialas=(N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)

P – pardavimo pajamos paskutiniais finansiniais metais prieš paraiškos pateikimą;

N+1 – pardavimo pajamos pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+2 – pardavimo pajamos antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+3 – pardavimo pajamos trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

1. Verslo klasterio narių labai mažų, mažų ir 

vidutinių įmonių (toliau –MVĮ) pardavimo 

pajamų augimas



Vertinamas visų verslo klasterio narių (MVĮ) pačių pagamintos

lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimas akumuliuotai

nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto

įgyvendinimo pabaigos.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių visi verslo

klasterio nariai turės didesnį pačių pagamintos lietuviškos kilmės

produkcijos eksporto augimo potencialą, vertinant eksporto

apimties augimą.

Akumuliuotas augimas= (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)

P – eksporto vertė už paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo momento;

N+1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

2. Verslo klasterio narių (MVĮ) pačių 

pagamintos lietuviškos kilmės 

produkcijos eksporto augimas



Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis

tarp visų verslo klasterio narių (MVĮ) pačių pagamintos lietuviškos

kilmės produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant akumuliuotai nuo

paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo) ir

prašomos finansavimo sumos.

Projektai surikiuojami nuo efektyviausio (didžiausias santykis tarp

pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir

prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias

santykis tarp pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto

augimo ir prašomos finansavimo sumos).

Projekto efektyvumas=(N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)/projekto finansavimas 

P – eksporto vertė už paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo momento;

N+1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

3. Projekto efektyvumas



4. Pareiškėjo patirtis klasterio veiklos vykdyme

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai

turi ne mažesnę kaip 2 metų klasterio koordinatoriaus veiklos

patirtį ir su klasterio nariais yra sėkmingai įgyvendinę ne mažiau

kaip 5 bendras klasterio narių veiklas tarptautiškumo

skatinimo srityje per pastaruosius 2 metus iki paraiškos

pateikimo.

Pvz., pareiškėjo koordinuojamas klasteris buvo pasirašęs bendradarbiavimo sutartį (arba sudaręs

konsorciumą bendroms veikloms) su klasteriu, veikiančiu kitoje valstybėje arba veikiančiu keliose

valstybėse; buvo parengta įsiliejimo į kitas rinkas strategija pagal partnerystės su kitos šalies

klasteriu sutartį; yra įsijungta į (narystė) kitoje valstybėje ar keliose valstybėse veikiantį klasterį,

organizuoti susitikimai klasterio nariams su kitose valstybėse veikiančių klasterių nariais ir pan.

Projektai bus surikiuojami nuo didžiausią patirtį klasterio veiklos vykdyme

turinčių iki mažiausią patirtį klasterio veiklos vykdyme turinčių projektų.



5. Projektas prisideda prie 2014–2020 metų 

nacionalinės pažangos programos 

horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ 

tarpinstitucinio veiklos plano (1)

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, prisidedantiems prie 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto

„Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano 2 tikslo „ugdyti visuomenės

kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas ir kūrybinius

produktus, užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą“ 2.2

uždavinio „skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą, su menu ir

kultūra susijusias kūrybines inovacijas, jų tarpsektorinę plėtrą, kūrybinių ir

kultūrinių industrijų produktų rinkodarą“ 2.2.2 priemonės „Remti

kūrybinių ir kultūrinių industrijų, jų įmonių grupių (klasterių, asociacijų)

rinkodaros medžiagos, plėtros strategijų rengimą ir dalyvavimą užsienio

parodose ir kituose renginiuose“ įgyvendinimo.

Jeigu projektas (visi verslo klasterio nariai) prisideda prie minėtos priemonės

įgyvendinimo, skiriami 5 balai, priešingu atveju skiriama 0 balų.



5. Projektas prisideda prie 2014–2020 metų 

nacionalinės pažangos programos 

horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ 

tarpinstitucinio veiklos plano (2)

Kūrybinė ir kultūrinė industrija atitinka sąvoką „kultūros ir kūrybos sektoriai“

(2013-12-11 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1295/2013,

programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.)

Kultūros ir kūrybos sektoriai – visi sektoriai, kurių veikla grindžiama

kultūros vertybėmis ir (arba) menine ir kita kūrybine raiška, nesvarbu, ar ta

veikla orientuota į rinką, kokios rūšies struktūra naudojama tai veiklai vykdyti

ir kaip ta struktūra finansuojama. Ta veikla apima kultūrinę, meninę ar kitokią

kūrybinę raišką įkūnijančių prekių ir paslaugų plėtojimą, kūrimą, gamybą,

sklaidą ir išsaugojimą bei susijusias funkcijas, kaip antai švietimą ar valdymą.

Kultūros ir kūrybos sektorius, be kita ko, sudaro architektūra, archyvai,

bibliotekos ir muziejai, dailieji amatai, audiovizualinė kūryba (įskaitant filmus,

televiziją, vaizdo žaidimus ir daugialypę terpę), materialusis ir nematerialusis

kultūros paveldas, dizainas, festivaliai, muzika, literatūra, scenos menai,

leidyba, radijas ir vaizduojamieji menai.



6. Projekte dalyvauja bent vienas partneris 

(MVĮ) iš šalių, kurios priklauso ES Baltijos 

jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) 

šalims, ir kurios yra ES valstybės narės

Vertinama, ar projekte dalyvauja bent vienas partneris (MVĮ) iš šalių,

kurios priklauso ES BJRS šalims, ir kurios yra ES valstybės narės

(neįskaitant Lietuvos).

Tarp projekte dalyvaujančio partnerio iš ES BJRS šalies ir projekto

vykdytojo turi būti sudaryta galiojanti jungtinės veiklos sutartis.

Jeigu projekte dalyvauja bent vienas šiame punkte nurodytas partneris,

skiriami 5 balai, priešingu atveju skiriama 0 balų.

Danija, Estija, Suomija, 
Vokietija, Latvija, Lenkija 

ir Švedija



7. Atitikimas sumanios specializacijos 

kryptims

Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas ir (arba)

bent vienas partneris per pastaruosius 2 metus iki paraiškos

pateikimo vykdė arba šiuo metu vykdo bent vieną projektą,

kurio veiklos atitinka bent vieną sumanios specializacijos

programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį

specifiškumą.

Jeigu atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.



Dokumentai (1)

1. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio 

tinkamumo finansuoti ES fondų ir (arba) LR biudžeto lėšomis 

klausimynas (jei PVM tinkamas finansuoti);

2. Finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir partnerio (-ių) įnašą ir 

netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiantys dokumentai;

3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovo pasirašyti 2016 m. I 

pusm. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. 

2015 m. patvirtintos finansinės atskaitomybės turi būti 

pateiktos Registrų centrui;

4. Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį 

(-ius);

5. Klasterio narių SVV subjekto statuso deklaracijos;



Dokumentai (2)

6. Galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp 

pareiškėjo ir partnerių kopija, patvirtinta pareiškėjo vadovo;

7. Partnerių deklaracijos (forma integruota į paraiškos formą);

8. Informacija dėl kiekvienos MVĮ, sudarančios klasterį, santykių, 

nurodytų de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, reikalingą 

vienos įmonės, kaip nurodyta de minimis reglamente, apimčiai 

nustatyti (verslo klasterio koordinatorius, kai jis yra viena iš 

verslo klasterio narių – MVĮ, ir verslo klasterio nariai pildo 

„Vienos įmonės“ deklaraciją);

9. Užpildytas Aprašo 4 priedas; 

10. Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą 

(komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.)



Svarbu!

 Projekto parengtumui taikomas reikalavimas – iki paraiškos

pateikimo verslo klasterio nariai turi būti sudarę jungtinės

veiklos (partnerystės) sutartį.

 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai

išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu

(nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į

projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai

sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų,

projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat

įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos

taisyklių.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


