
Priemonės „Inoklaster LT“
finansavimo sąlygų aprašo 
pristatymas. 
Paraiškų teikimas ir vertinimas 

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus 
projektų vadovė Rasa Gofman, 2016-06-08



Finansavimo tikslas

Skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų 
bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės 
plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.



Sumani specializacija išsamiai:
www.sumani2020.lt

Dėl finansavimo konkuruoja tik 
tai pačiai sumanios 
specializacijos krypčiai 
priskirti projektai (PFSA, 13 p.);

Vertinama, ar projektas prisideda prie 
sumaniosios specializacijos krypčių ir jų 
prioritetų įgyvendinimo programos ir 
atitinka bent vieno konkretaus prioriteto 
veiksmų plane nustatytą bent vieną 
prioriteto teminį specifiškumą. 
Specifiškumas vertinamas pagal klasterio 
narių kuriamus produktus vertės 
grandinėje (PFSA 21.3 p.), aprašytoje 
klasterio veiklos plane.

NAUJOVĖ: vertinamas klasterio MTEPI 
veiklų priskyrimas sumaniai specializacijai



Kvietimo duomenys

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2016-08-24 d. Projektų 
atranka - projektų konkursas vieno etapo būdu

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys, eksploatuojantys 
klasterius, projektą vykdantys be partnerių
Kvietimo finansavimo lėšų suma: iki 2 896 200 Eur 
Paraiškoms taikomos finansavimo ribos*: 
nuo 25/50 tūkst. Eur iki 100/200 tūks. Eur
Finansuojama veikla: MTEP klasterio eksploatavimas 
Projekto trukmė: iki 24 mėn.

*pagal sumanią specializaciją



Finansuojama veikla

MTEP klasterio eksploatavimas (PFSA 10 p.):

strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) 
atlikimas,
mokymo programų rengimas,
rinkodaros veiklos,
klasterių narių bendradarbiavimo veiklos, 
naujų narių pritraukimo veiklos, 
įsitraukimo į tarptautinius tinklus veiklos
ir kitos veiklos

MTEP veiklos išlaidos yra netinkamos finansuoti 
išlaidos (PFSA 47.3 p.)



Svarbios sąvokos (PFSA 4 p.)

Eksperimentinė plėtra 

Inovacijos 

Juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius 

Klasteris 

Moksliniai tyrimai 

Nepriklausomi klasterio nariai

Organizacinių inovacijų diegimas

Procesų inovacijų diegimas

Produkto inovacija

Sunkumų patirianti įmonė

Verslo rėmimo paslaugos



Tinkamas pareiškėjas

 Juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį
Pagal Aprašą partneriai negalimi. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) negali būti juridinių asmenų 
filialai arba atstovybės.

 Finansavimas negali būti skirtas šioms sritims:
atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimas ar statybos

investicijos, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir prekyba

investicijos į oro uostų infrastruktūrą

sritims pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse* (sritys)  ir 4 
straipsnyje* (maksimali projekto suma) nustatytus apribojimus

 Finansavimas nėra teikiamas sunkumus patiriančiai įmonei. 

 Finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau 
gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta 
neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.



Kartu su paraiška pateikiami dokumentai 
(PFSA 55 p.)

Užpildytas klausimynas dėl PVM ir/ar importo mokesčio 

Aprašo 4 priedas

Komerciniai pasiūlymai

Finansavimo pagrindimas (dokumentai);

Tarpinis 2016 balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita (I-II ketv.);

JVS

Dokumentai, patvirtinantys klasterio narių MTEPI veiklų vykdymą;

Dokumentai, patvirtinantys, kad klasteris yra įsijungęs į tarptautinį tinklą 
arba ketinimų protokolas, kad tai bus daroma ateityje*;

Klasterio veiklos planas.

Duomenys apie ketinimus perkeliami į 
projekto sutartį



Aprašo 4 priede pateikiama informacija:

Pareiškėjo vykdomos veiklos ir projekto veiklos (informacija apie kiekvieną klasterio 
narį)

Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui pagal pareiškėją

Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos 
klasterio pajamų, gautų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų 
ir rinkai pateiktų produktų, santykis su projektui skirta Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų suma

Visų klasterio narių patirtų išlaidų MTEP per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo ir 
projekto vykdymo metu skirtumas su visų klasterio narių patirtomis išlaidomis 
MTEP paraiškos pateikimo metais

Klasterio nariai, kurių vidutinė metinė apyvarta 2015 m > nei 145 000 Eur , arba (ir) 
tie, kurių deklaruotos išlaidos MTEP 2015 m > nei 10 procentų nuo apyvartos

Kuriai sumanios specializacijos krypčiai 1 ir krypties prioritetui priskiriamas 
projektas 



Bendrieji projektų atrankos kriterijai 
(PAFT 66 p.)

Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto 
konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir turi būti gyvendinama 
bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi, moterų bei vyrų lygybės 
ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES 
konkurencijos politikos nuostatomis.

Pareiškėjas organizaciniu požiūriu turi būti pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti 
teikiamą projektą ir atitikti jam keliamus reikalavimus.

Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

Projekto veiklos turi būti vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.



Specialieji projektų atrankos kriterijai

Projekto veiklos orientuotos į Lietuvoje veikiančių klasterių plėtrą ir (arba) jų 
įsijungimą į tarptautinius tinklus.

Projekto veiklos orientuotos skatinti klasterių kūrimąsi ARBA didinti 
klasterių inovacinį potencialą ARBA skatinti klasterių jungimąsi į 
tarptautinius tinklus (klasterius).

Projektas prisideda prie sumanios specializacijos krypčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programos, atitikdamas bent vieno konkretaus prioriteto 
veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto tematinį specifiškumą. 

Specifiškumas vertinamas pagal klasterio narių kuriamus produktus vertės 
grandinėje.

Klasteris atitinka klasterio apibrėžimą ir jo nariai susibūrė turėdami tikslą ir 
bendrą ekonominį interesą vykdyti MTEPI veiklas.



Projektu turi būti siekiama
stebėsenos rodiklių

Privalomi:
subsidijas gaunančių įmonių skaičius,
investicijas gavusio klasterio nauji nariai.

Pasirenkami:
privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms 
arba MTEP projektams,
investicijas gavusio klasterio sukurti gaminių, paslaugų ar 
procesų prototipai (koncepcijos).



Projekto parengtumo reikalavimai

Iki paraiškos pateikimo LVPA dienos nepriklausomi klasterio nariai 
turi būti sudarę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.



Tinkamos išlaidos (PFSA 43 p.)

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio 
ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams 
asmenims išlaidos.

Administracinės išlaidos ≤ 20 proc.

Projektą vykdančio personalo komandiruočių 
išlaidos ≤ 50 proc.

Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal 
fiksuotąją projekto išlaidų normą: 

8.31 proc./11,35 proc.
projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis, eur*

iki 175 000 / nuo 175 001 iki 400 000



Tinkamos išlaidos turi būti 
tiesiogiai susijusios su:

klasterio gyvybingumo skatinimu ir jo žinomumo didinimu, siekiant
lengvinti bendradarbiavimą su išorės dalyviais, 

dalintis informacija

teikti nepriklausomų klasterio narių poreikiams pritaikytas verslo rėmimo paslaugas

klasterio rinkodaros priemonėmis, skirtomis
padidinti naujų įmonių ir organizacijų dalyvavimą 

padidinti klasterio matomumą

mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu, siekiant remti 
dalijimąsi žiniomis, 

tinklų veiklą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą

su klasterio infrastruktūros valdymu



Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą 
atsižvelgiama į tai, kokią tiesioginių išlaidų dalį 
(procentais) sudaro projekto veiklų rangos (angl. 
outsourcing) išlaidos.
Projekto veiklų rangos išlaidomis laikomos 
išlaidos tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne 
pats projekto vykdytojas, o paslaugų teikėjai, 
prekių tiekėjai ar rangovai. 

Fiksuotoji projekto išlaidų normos
nustatymas



Pavyzdžiui, projekto veiklų rangos išlaidomis nelaikomos 
renginio organizavimo išlaidos, kai už renginio 
organizavimą (dalyvių kvietimą, registravimą, programos 
rengimą, atskirų pirkimų (renginio patalpų nuomos, 
dalyvių maitinimo ir pan.) vykdymą ir kitas 
organizacines veiklas) yra atsakingas pats projekto 
vykdytojas ar partneris, t. y. dėl viso renginio 
organizavimo nėra sudaroma sutartis su paslaugos 
teikėju, nėra perkamas renginio organizavimo paslaugų 
paketas. 

Fiksuotoji projekto išlaidų norma



Eil. Nr. Projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma, 

eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai 

projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro

iki 85 

proc. 

tinkamų 

finansuoti 

projekto 

išlaidų 

nuo 85 

(imtinai) 

iki 95 

proc. 

tinkamų 

finansuoti 

projekto 

išlaidų

nuo 95 

(imtinai) iki 

98 proc. 

tinkamų 

finansuoti 

projekto 

išlaidų

nuo 98 

(imtinai) iki 

99,99 proc. 

(imtinai) 

tinkamų 

finansuoti 

projekto 

išlaidų

1 2 3 4 5 6

1. iki 175 000 11,35 7,63 2,89 1,33

2. nuo 175 001 iki 435 000 8,31 5,99 2,87 1,10

3. nuo 435 001 iki 780 000 8,03 5,85 2,84 1,01

4. nuo 780 001 iki 2 260 000 7,74 5,50 2,63 0,89

5. nuo 2 260 001 4,11 4,11 2,02 0,59

Fiksuotosios normos,
taikomos iš ERPF lėšų bendrai finansuojamo 
projekto netiesioginėms išlaidoms finansuoti:



Didžiausia galima projekto finansuojamoji 
dalis arba pagalbos intensyvumas sudaro iki 
50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų.

Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto 
finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansavimo intensyvumas



Finansavimas 
Projekto finansavimo sumos ribojimas

Sumanios specializacijos kryptis

Suma 
krypčiai,
Eur

Min. 
finansavimo 
suma, Eur

Maks. 
finansavimo 
suma, Eur

Energetika ir tvari aplinka 944.451 50.000   200.000   
Sveikatos technologijos ir 
biotechnologijos 310.762 25.000   100.000   
Agroinovacijos ir maisto 
technologijos 225.324 25.000   100.000   
Nauji gamybos procesai, medžiagos, 
technologijos 412.129 25.000   100.000   
Transportas, logistika ir informacinių 
ir ryšių technologijos 310.762 25.000   100.000   

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė 707.542 50.000   200.000   



Sumani specializacija

 Dėl finansavimo konkuruoja tik tai 
pačiai sumanios specializacijos 
krypčiai priskirti projektai (PFSA, 
13 p.).

 Galutinį priskyrimą ar 
nepriskyrimą sumanios 
specializacijos krypčiai ir jos 
prioritetui nustato LVPA vertinimo 
metu (PFSA, 29 p.).

 Pareiškėjas turi teisę vieną kartą 
tikslinti  informaciją dėl projekto 
priskyrimo sumanios 
specializacijos krypčiai ir jos 
prioritetui (PFSA, 29 p.).

 Projektas turi prisidėti prie bent 
vieno sumanios specializacijos 
kyrpčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programos 
įgyvendinimo, atitikdamas bent 
vieno konkretaus prioriteto 
veiksmų plane nustatytą bent 
vieną prioriteto tematinį 
specifiškumą (PFSA, 21.3 p.).



Vertės grandinė

Sumani specializacija 
(kryptis/prioritetas/specifiškumas) vertinama 
pagal klasterio narių kuriamus produktus vertės 
grandinėje.

Pagal Priemonę į finansavimą gali pretenduoti 
juridiniai asmenys, eksploatuojantys tik tokius 
klasterius, kurie atitinka klasterio apibrėžimą ir 
kurie paraiškoje pagrindė, kad klasterio nariai turi 
bendrą ekonominį interesą drauge vykdyti MTEPI 
veiklas.



NK vertinimas

Jei 
projekto 
naudos ir 
kokybės 
vertinimo 
metu 
projektui 
suteikiama 
mažiau 
kaip 40 
balų, 
paraiška 
atmetama.

Kriterijus
Maksimalus 

balų skaičius Balai skiriami 

2+3 metais klasterio pajamų, gautų iš 

įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu 

sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su 

projektui skirta finansavimo suma. 30

Skirstoma po 20 proc., pradedant nuo 

geriausių; geriausi gauna 30 balų, 

žingsnis - 5 balai

Visų klasterio narių patirtų išlaidų MTEP per 2+3 

metus skirtumas su visų klasterio narių patirtomis 

išlaidomis MTEP 2015 metais. 30

Skirstoma po 20 proc., pradedant nuo 

geriausių; geriausi gauna 30 balų, 

žingsnis - 5 balai

Klasterio narių skaičius. 20

Skirstoma po 20 proc., pradedant nuo 

geriausių; geriausi gauna 20 balų, 

žingsnis - 4 balai

Klasterio bendradarbiavimas su užsienio 

partneriais ir (arba) MSI bendroms MTEPI 

veikloms vykdyti. 15 konkretus skaičius (15/9/6/0)

Projektas prisideda prie bent vieno Europos 

Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo ir 

veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos“ 

įgyvendinimo. 5 konkretus skaičius (5/0)



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


