SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS
PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-K-833 PRIEMONĖS „INOKLASTER LT“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO (TOLIAU – APRAŠAS) NR. 1 PROJEKTO VERTINIMAS

Eil.
Nr.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai

Išvadų, pasiūlymų ir pastabų
vertinimai bei komentarai

Asociacijos „Užupis Creative Cluster“ 2016 m. kovo 10 d. el. laiške nurodytos pastabos
1.

Remiantis aprašu, Klasteris – suprantamas kaip inovacijų grupė – nepriklausomų šalių struktūros arba
organizuotos grupės (kaip antai veiklą pradedančios novatoriškos įmonės, mažosios, vidutinės ir didelės
įmonės, taip pat mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacijos, ne pelno organizacijos ir kiti susiję
ekonominės veiklos vykdytojai), sukurtos inovacijų diegimo veiklai skatinti teikiant paramą, bendrai
naudojant įrenginius, keičiantis žiniomis bei patirtimi ir efektyviai prisidedant prie žinių perdavimo, tinklų
veiklos, informacijos sklaidos ir įmonių ir kitų grupės organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo, kurią sudaro
ne mažiau kaip 5 nepriklausomi nariai.
Remiantis „LIETUVOS KLASTERIŲ PLĖTROS KONCEPCIJA“, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-131, „4.1. Klasteris – tai įmonių ir (arba) mokslo ir studijų
institucijų bei kitų subjektų santalka, funkcionuojanti partnerystės principu, kurios nariai, veikdami
tarpusavyje susijusiose įvairiose ekonominės veiklos ir iniciatyvų srityse, siekia padidinti ekonominį veiklos
efektyvumą“.
„SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014–
2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO
„MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS
NR. 01.2.1-LVPA-K-833 PRIEMONĖS „INOKLASTER LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠO NR. 1 PROJEKTO VERTINIMAS“ lentelėje, buvo pateiktas toks klausimas:
„Išanalizavę pateiktus dokumentus, norėtume pasitikslinti, ar pagal parengtą "Inoklaster LT" finansavimo
sąlygų aprašą klasteris privalo būti įregistruotas kaip atskiras juridinis asmuo, ar projektą gali inicijuoti
įmonių, VšĮ bei mokslo institucijų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį. Šiuo metu apraše pateikta
informacija bei nuoroda į Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 92 punktą aiškiai į šį klausimą
neatsako.“
Į jį buvo Jūsų taip atsakyta:
„Komentaras. „Inoklaster LT“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) reikalavimo, kad
klasteris būtų įregistruotas kaip naujas atskiras juridinis asmuo nėra. Aprašą 16 ir 18 punktuose nurodyta, kad
„galimi pareiškėjai yra juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius“ ir kad „pareiškėju (projekto
vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) negali būti juridinių asmenų
filialai arba atstovybės.“ Klasterio veiklos teisinis pagrindas yra jungtinės veiklos sutartis, kaip nurodyta
Aprašo 55 punkte: „55. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (...): 55.5 jungtinės veiklos
(partnerystės) tarp klasterio narių sutarties, pagrindžiančios klasterio nariai bendrą ekonominį interesą drauge

Komentaras.
Atsakant
į
Jūsų
užklausimą dėl klasterio sąvokos remiantis 2014 m. birželio 17 d.
Komisijos reglamentu Nr. 651/2014 27
straipsnio „Pagalba inovacijų grupėms“
2 punktu „Pagalba inovacijų grupėms
teikiama tik inovacijų grupę (grupių
organizaciją)
eksploatuojančiam
juridiniam asmeniui“.
Minėtame straipsnyje nėra parašyta, kad
šis juridinis asmuo turi būti naujai
įsteigtas. Tad pareiškėju gali būti ir
nebūtinai naujai įsteigtas juridinis
asmuo eksploatuojantis inovacijų grupę
(konkrečiu atveju – klasterį).

vykdyti MTEPI veiklas ir kiekvieno klasterio nario konkrečias veiklas produkto (paslaugos) kūrimo
grandinėje, kopiją“. Taip pat primename, kad projektas turi atitikti projektų atrankos kriterijus, iš kurių 21.4
punktas taip pat išsamiau paaiškina klasterio sąvoką ir veiklos principus: „21.4. klasteris atitinka klasterio
apibrėžimą ir jo nariai susibūrė turėdami tikslą ir bendrą ekonominį interesą vykdyti MTEPI veiklas
(vertinama, ar pagal priemonę finansavimui gauti pretenduoja tokie juridiniai asmenys, kurie eksploatuoja tik
tokius klasterius, kurie atitinka klasterio apibrėžimą ir kurie paraiškoje pagrindė, jog klasterio nariai turi
bendrą ekonominį interesą drauge vykdyti MTEPI veiklas).
Ne visai norėtume sutikti, kad tokio reikalavimo, kad klasteris būtų įregistruotas kaip naujas atskiras
juridinis asmuo nėra. Aprašo 14. Punktas teigia, kad „Pagal Aprašą teikiamas finansavimas yra
valstybės pagalba, kuri turi tenkinti visas sąlygas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento I
skyriuje, ir atitinkamas specialiąsias sąlygas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento III
skyriuje – Aprašo 10 punkte nurodytai veiklai teikiamas finansavimas turi tenkinti Bendrojo
bendrosios išimties reglamento 27 straipsnio nuostatas.“. O remiantis Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 27 straipsnio „Pagalba inovacijų grupėms“ 2. punktu „Pagalba inovacijų grupėms teikiama
tik inovacijų grupę (grupių organizaciją) eksploatuojančiam juridiniam asmeniui“. Tai remiantis šiuo
dokumentu inovacijų grupė suprantama, kaip grupių organizacija, tai vadinasi turi būti naujas
įregistruotas atskiras juridinis asmuo – asociacija, kuri bus traktuojama kaip klasteris, atstovaujanti
inovacijų grupės organizaciją ir atliekanti inovacijų grupės - klasterio eksploatavimo funkcijas, o
įmonių, VšĮ bei mokslo institucijų grupė, veikianti vien tik pagal jungtinės veiklos sutartį nesiskaitysi
grupių organizacija, jei nebus įregistruota kaip naujas atskiras juridinis asmuo – asociacija. Todėl
reiktų iškelti pareiškėjui reikalavimą, kad šiuo atveju pareiškėjas negali būti vien tik įmonių ir (arba)
mokslo ir studijų institucijų bei kitų subjektų santalka, funkcionuojanti partnerystės principu,
neturintis grupių organizacijos juridinio asmens formos.
2.

3.

10. Pagal Aprašą remiama veikla – MTEP klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų
ir kt.) atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo
į tarptautinius tinklus ir kitos veiklos.
Reiktų pataisyti aprašo 10 punktą, padedant sakinio gale skliaustą, į „10. Pagal Aprašą remiama veikla
– MTEP klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas,
mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į
tarptautinius tinklus ir kitos veiklos).“
Nes MTEP klasterio eksploatavimas suprantamas kaip:
- strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas;
- mokymai;
- rinkodaros veiklos;
- klasterių narių bendradarbiavimo veiklos;
- naujų narių pritraukimo veiklos;
- įsitraukimo į tarptautinius tinklus veiklos;
- kitos veiklos.
16. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius.
17. Pagal Aprašą partneriai negalimi.
Ar teisingai supratome, juridinis asmuo eksploatuojantis klasterį yra tas pats, kaip ir klasterio
koordinatorius?

Atsižvelgta.

Komentaras. Apraše nėra įvesta sąvoka
– klasterio koordinatorius. Pagal Aprašą
galimi pareiškėjai yra juridiniai
asmenys, eksploatuojantys klasterius. O

4.

5.

6.

tuo tarpu klasterio sąvoka yra paaiškinta
prie sąvokų – klasteris suprantamas
kaip inovacijų grupė, kaip apibrėžta
Bendrojo
bendrosios
išimties
reglamento 2 straipsnio 92 punkte, kurią
sudaro ne mažiau kaip 5 nepriklausomi
nariai.
Aprašo 29. Punktas teigia, kad „Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES Atsižvelgta. Gali, jei projekto veiklas
valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos vykdys Lietuvos Respublikoje arba
Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos kitose ES valstybėse narėse, ir jei jas
Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. vykdant sukurti produktai, rezultatai ir
Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos
personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių Respublikos
finansiniam
įnašui)
fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos atitenka Lietuvos Respublikai.
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 (toliau –
Rekomendacijos) (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtos svetainėje www.esinvesticijos.lt.“
Mums kilo klausimas, jei klasterio narys yra užsienio įmonė ir taip pat ši įmonė yra Jungtinės
veiklos sutarties partneris, ar gali būti užsienio įmonė pareiškėju? Ir ar užsienio įmonė esanti JVS
partneriu, gali pretenduoti į finansavimą, jei vykdant veiklą ES valstybėje narėje, rezultatai ir nauda
atitenka Lietuvos Respublikai?
O jei užsienio įmonė ne ES narė, ar ji gali būti JVS partneriu?
Remiantis aprašu, „39. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 400 000 Eur (keturi Atsižvelgta.
Atsižvelgiant
į
šimtai tūkstančių eurų). 40. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 Eur (šimtas pasikartojančias
soc-ekonominių
tūkstančių eurų).“
partnerių pastabas dėl Apraše nustatytų
Projektinio aprašo viešo vertinimo metu, buvo gautą pastabų dėl šių ribų pakeitimo, į kurias Jūs atsižvelgėte: maksimalių
sumų
projektui
ir
„atsižvelgiant į tai kad Aprašo 12 p. sumanioms specializacijos sritims numatoma skirti skirtingas sumas, išanalizavus 2007–2014 m. laikotarpio
kurių kai kurios yra mažesnės nei maksimali šiuo metu Apraše numatyta finansavimo lėšų suma, planuojama panašių veiklų finansavimo sumas,
tikslinti minimalias ir maksimalias sumas atsižvelgiant į kiekvienai krypčiai numatytą sumą, t. y. sumanios Apraše sumos buvo patikslintos.
specializacijos sritims, kurioms numatytos mažesnės finansavimo sumos, minimali finansavimo lėšų suma
bus 50 000 Eur, o kurioms didesnės sumos – 100 000 Eur. Maksimali projektui skirta finansavimo suma
sumanios specializacijos sritims, kurioms skirta daugiau nei 700 000 Eur liks 400 000 Eur, o sritims kurioms
skirta mažiau nei 700 000 Eur, maksimali finansavimo suma projektui bus sumanios specializacijos sričiai
skirta finansavimo suma.“
Tai vadinasi „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos (IRT)“ - minimali
finansavimo lėšų suma bus 50 000 Eur, o maksimali - 295 992 Eur, tai yra visa sumanios specializacijos
sričiai skirta finansavimo suma?
Aprašas teigia:
Komentaras.
Kokia
konkrečia
„41. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto finansinio įnašo dalimi partneris turi
išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti prisidėti prie pareiškėjo įnašo, yra
projekto išlaidų.
sutarties šalių susitarimas. Svarbu tik
42. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo
užtikrinti, kad tai būtinai būtų privačios
didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.
43. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi

7.

8.

9.

10.

būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.“
Kyla klausimas, jei pareiškėjas tik vienas, o partnerių nėra, tai vadinasi ir JVS partneriai turėtų
prisidėti taip pat prie projekto išlaidų, kurie bus naudos gavėjai?
Aprašas teigia:
„55. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 55.1 papunktyje nurodytų paraiškos
priedų formos skelbiamos interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant
dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):
55.2. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 4 priedas);
Ar šiame priede reikia įrašyti visų klasterio narių vykdomą veiklą, ar tik JVS partnerių? Ar gautą
pagalbą turi įrašyti tik pareiškėjas, o iš JVS partnerių nereikia šios informacijos? „Projekto
įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos klasterio pajamos, gautos iš
įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų“, ar tai pajamos
suprantamos, kaip visų klasterio narių, ar tik JVS partnerių, kurie dalyvaus projekto veiklose? „Visų
klasterio narių patirtų išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP)
projekto vykdymo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo skirtumas su visų klasterio narių
patirtomis išlaidomis MTEP paraiškos pateikimo metais“, ar tai išlaidos visų klasterio narių, ar JVS
partnerių? Šie klausimai kyla todėl, nes ne visi klasterio nariai bus JVS partneriais ir duomenys turi
būti renkami iš JVS partnerių, o ne visų klasterio narių. Todėl prašome tuo remiantis patikslinti
sąvokas.
55.4. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus.
Ar tik pareiškėjo įnašas, o jei finansuos JVS partneris?
55.5. jungtinės veiklos (partnerystės) tarp klasterio narių sutarties, pagrindžiančios klasterio nariai
bendrą ekonominį interesą drauge vykdyti MTEPI veiklas ir kiekvieno klasterio nario konkrečias
veiklas produkto (paslaugos) kūrimo grandinėje, kopiją;
Kiekvieno klasterio nario, ar tik JVS partnerio?
Dar prie 55 punkte išvardintų dokumentų trūksta šio dokumento, „PROJEKTŲ ATITIKTIES
VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS“ (Aprašo 3 priedas), reiktų papildyti
dokumentų sąrašą.

lėšos.

Aprašas teigia:
65. Paraiškų vertinimo pabaigoje įgyvendinančioji institucija, prieš pateikdama atrinktų projektų ataskaitą
Ministerijai, pagal pateiktus metinių finansinių ataskaitų rinkinius įsitikina, ar pareiškėjai (partneriai) nėra
sunkumų patiriančios įmonės. Esant poreikiui įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pateikti ir kitus
dokumentus (pvz., tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pan.).
70. Įgyvendinančioji institucija, siekdama įsitikinti, kad finansavimo skyrimo (projekto sutarties sudarymo)
metu pareiškėjas (partneris) nėra sunkumus patirianti įmonė, iki finansavimo skyrimo (projekto sutarties
sudarymo) iš pareiškėjo (partnerio) gali paprašyti pateikti paskutinio ketvirčio iki finansavimo skyrimo
(projekto sutarties sudarymo) sudarytą finansinę ataskaitą. Paaiškėjus, kad finansavimo skyrimo (projekto
sutarties sudarymo) momentu įmonė yra sunkumus patirianti, finansavimas neskiriamas (projekto sutartis
nesudaroma).
Kilo klausimas, ar bus tikrinami dokumentai dėl sunkumų patiriančios įmonės statuso tik pareiškėjo,
ar ir JVS partnerių, ar visų klasterio narių?
Remiantis „PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELE“ antru aprašo priedu, pirmas

Komentaras. Bus tikrinami visų
klasterio narių dokumentai dėl sunkumų
patiriančios įmonės statuso, nes
valstybės pagalba negali būti teikiama
sunkumų patiriančiai įmonei.

Neatsižvelgta. Šis dokumentas skirtas
ne pareiškėjams pildyti, o vertintojams
patikrinti ir pateikti išvadą.

Komentaras.

Atsakant

į

visus

11.

12.

vertinimo kriterijus bus pataisytas į „gautų klasterio narių (įmonių) pajamų“, tai šiuo atveju bus vertinamos
planuojamos projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos klasterio
narių (įmonių) gautos pajamos iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų
produktų;
Ar bus skaičiuojamos pajamos visų klasterio narių, ar tik JVS partnerių, nes klasterį gali sudaryti
daug narių, o ne visi jie bus JVS partneriais?
Taip pat kilo klausimas ir dėl antro kriterijaus, pagal kurį bus vertinama visų klasterio narių per 3 metus po
projekto ir projekto vykdymo metu patirtų išlaidų MTEP suma ir taip pat visų klasterio narių patirtos išlaidos
MTEP paraiškos pateikimo metais.
Tai šiuo atveju duomenys bus vertinami visų klasterio narių, o ne tik JVS partnerių?

klausimus, susijusius su tuo, kaip bus
vertinami ir skaičiuojami kriterijai,
atsižvelgus į tai, ar paraišką teiks tik tie
klasterio nariai, kurie pasirašys
jungtinės veiklos sutartį, ar visi
klasterio nariai – atsižvelgiant į

Taip pat kilo klausimų dėl trečio kriterijaus „Klasterio narių skaičius“. Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-131 ,,Dėl Lietuvos
klasterių plėtros koncepcijos patvirtinimo“ 21 punkte nurodyta, kad klasterį turi sudaryti ne mažiau kaip 5
nepriklausomos įmonės, tačiau vystant veiklą ir siekiant didesnio produktyvumo tiek Lietuvoje, tiek užsienio
rinkose, šis skaičius turėtų augti. Atsižvelgiant į tai, aukštesnis balas bus suteikiamas tiems klasteriams, kurie
turės didesnį narių skaičių.
Čia kyla klausimas, kokiu momentu bus vertinamas klasterio narių skaičius, ar paraiškos pridavimo,
ar projekto veiklų įgyvendinimo metu ar po jo. Ir taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad klasterio narių
gali būti žymiai daugiau, nei JVS partnerių, bet šiuo atveju bus remiamasi JVS sutartimi, tai turbūt
bus skaičiuojami JVS parteriai? Reiktų patikslinti šį kriterijų.
Taip pat kilo klausimų dėl ketvirtojo kriterijaus „balai suteikiami klasterių, kuriuose nario teisėmis bent
vienerius metus arba, jei klasteris veikia trumpiau kaip metus, nuo klasterio veiklos vykdymo pradžios
dalyvauja mokslo ir studijų institucija, projektams. Mokslo ir studijų institucijos dalyvavimas klasteryje turi
būti pagrįstas konkrečiomis veiklomis produkto (paslaugos) kūrimo grandinėje“.
Jei yra klasteryje kelios mokslo ir studijų institucijos, kurios dalyvavo produkto kūrimo grandinėje,
tačiau jos nėra visos JVS partneriais prie šios paraiškos, tai šiuo atveju, kad būtų suteiktas balas, ar
būtina įtraukti mokslo ir studijų instituciją į JVS partneriais?

Komentaras. Klasterio narių skaičius
bus skaičiuojamos paraiškos padavimo
momentu.

Norime dar paklausti tokio klausimo, jei pagal priemonę INOKLASTER LT asociacija Užupis
Creative Cluster teikia paraišką kaip pareiškėjas, o ar ji gali būti kito pareiškėjo, kuris teikia taip pat
paraišką pagal priemonę INOKLASTER LT Jungtinės veiklos sutarties partneriu, jei yra to pareiškėjo
naria. Būtų tokia situacija, kad pagal priemonę Inoklaster LT asociacija Užupis Creative Cluster yra
pareiškėjas ir taip pat kito pareiškėjo pagal šią priemonę JVS partneris.

priemonės Aprašą turi dalyvauti
visas klasteris su visais nariais pagal
galiojančią jų veikla grindžiančią
jungtinės veiklos sutartį, nes
klasteris suprantamas kaip visuma
visų klasterių narių.

Komentaras. Balai bus suteikiami,
tokiu atveju, jei jau teikiant paraišką
Mokslo ir studijų institucijos bus
klasterio narėmis.

