2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807
„Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
4 priedas
INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
1. Verslo klasterio narių vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.),
patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.
DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), ir verslo klasterio nario Lietuvoje
pagamintos produkcijos pardavimai (naudojama vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807
„Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 24.3 papunktyje nurodytam specialiajam projektų
atrankos kriterijui):
1.1. Visų klasterio narių vykdoma veikla 1 verslo
(-os) pagal EVRK 2 red. (paskutinių klasterio nario
finansinių metų duomenys) (jeigu
vykdomos kelios veiklos, reikia nurodyti
pasidalijimą procentais pagal paskutinių
finansinių metų metines pardavimo
2 verslo
pajamas).
klasterio nario

...
1.2. Kiek procentų verslo klasterio nario
bendroje pardavimų struktūroje sudaro
paties verslo klasterio nario Lietuvoje
pagamintos produkcijos pardavimai?

1 verslo
klasterio nario
2 verslo
klasterio nario
....

Veikla Nr.1
Veikla Nr. 2

Procentas
Procentas

Veikla Nr. 3

Procentas

...

...

Veikla Nr.1

Procentas

Veikla Nr. 2

Procentas

Veikla Nr. 3

Procentas

...

...

2.
Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros tikslai ir šalys, kuriose planuojama vykdyti rinkodaros veiklas (naudojama vertinant
projekto atitiktį Aprašo 24.1 papunktyje nurodytam specialiajam projektų atrankos kriterijui).
Prioritetinis Lietuvos eksporto plėtros tikslas

Aprašyti projekto atitikimą pasirinktam
Lietuvos eksporto plėtros tikslui

2.1. Skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas
2.2. Skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir
paslaugų eksporto plėtrą įgyvendinimo
Šalys, kuriose vyks rinkodaros veiklos
Pirmoji grupė. Tikslas –
išlaikyti ir stiprinti pozicijas
Švedija
Vokietija
Norvegija
Suomija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Lenkija
Belgija
Danija
Nyderlandai
Latvija
Estija

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Antroji grupė. Tikslas – diversifikuoti
produkciją ir mažinti riziką
Rusija
Ukraina
Baltarusija
Kazachstanas
Azerbaidžanas
Jungtinės Amerikos Valstijos
Turkija
Italija

□
□
□
□
□
□
□
□

Trečioji grupė. Tikslas – tirti
galimybes, ieškoti nišų ir įsilieti į
naujas rinkas
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
3.
Verslo klasterio narių pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos integracija į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo
grandines (naudojama vertinant projekto atitiktį Aprašo 24.2 papunktyje nurodytam specialiajam atrankos kriterijui, kiekvienas verslo
klasterio narys aprašo savo vaidmenį ir įnašą į tą produkto (produkcijos) kūrimo ciklo procesą, kuriame jis dalyvauja):
Produkto kūrimo
ciklas
Verslo
klasterio
nario
pavadinimas

Verslo
Nr. 1
Verslo
Nr. 2
Verslo
Nr. 3
Verslo
Nr. 4
Verslo
Nr. 5
...
Verslo
Nr. n

Produkto
koncepcijos
kūrimas

Projektavimas

Medžiagų
gavyba

Tiekimas

Gamyba

Logistika

...

Perdirbi
mas

klasterio narys
klasterio narys
klasterio narys
klasterio narys
klasterio narys

klasterio narys

4. Verslo klasterio narių veiklos terminai, metinės pajamos ir prognozuojamas pajamų augimas (naudojama vertinant projekto atitiktį
Aprašo 24.3 papunktyje nurodytam specialiajam atrankos kriterijui ir nustatant Aprašo 2 priedo 1 punkte nurodyto prioritetinio
kriterijaus reikšmę):

Pardavimo pajamos, Eur

Verslo klasterio nario
pavadinimas
Verslo klasterio narys Nr. 1

Pardavimo pajamos
paskutiniais finansiniais
metais iki paraiškos
pateikimo

N
(projekto
įgyvendinimo
pabaigos metai)
(201....)

N+1
(201....)

N+2
(201....

N+3
(201....)

Verslo klasterio narys Nr. 2
Verslo klasterio narys Nr. 3
Verslo klasterio narys Nr. 4
Verslo klasterio narys Nr. 5
...
Verslo klasterio narys Nr. n
Iš viso:
5.
Verslo klasterio narių eksporto vertė (pajamos) ir prognozuojama eksporto vertė (naudojama vertinant projekto atitiktį Aprašo
24.4 papunktyje nurodytam specialiajam atrankos kriterijui, kai pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė, ir nustatant
Aprašo 2 priedo 2 ir 3 punktuose nurodytų prioritetinių kriterijų reikšmes):
Eksporto vertė, Eur

Verslo klasterio nario
pavadinimas
Verslo klasterio narys Nr. 1
Verslo klasterio narys Nr. 2
Verslo klasterio narys Nr. 3
Verslo klasterio narys Nr. 4
Verslo klasterio narys Nr. 5

Eksporto vertė (iš jų
pajamos iš eksporto) už
paskutinius 12 mėnesių iki
paraiškos pateikimo
momento

N
(projekto
įgyvendinimo
pabaigos metai)
(201....)

N+1
(201....)

N+2
(201....

N+3
(201....)

...
Verslo klasterio narys Nr. n
Iš viso:
6. Pareiškėjo patirtis klasterio veiklos vykdyme (naudojama vertinant projekto atitikti Aprašo 24.4 papunktyje nurodytam
specialiajam atrankos kriterijui, kai pareiškėjas yra verslo asociacija ar prekybos, pramonės ir amatų rūmai, ir nustatant Aprašo 2
priedo 4 punkte nurodyto prioritetinio kriterijaus reikšmę):
Pareiškėjo
Projekto
Projekto
Projekto
trumpas Klasterio
Klasterio
pavadinimas
tarptautiškumo
tarptautiškumo
aprašymas,
kuriame koordinatoriaus
koordinatoriaus
skatinimo srityje
skatinimo srityje
būtų paaiškinta, kaip šis veiklos pavadinimas veiklos laikotarpis
pavadinimas
įgyvendinimo
projektas prisideda prie
(pradžia-pabaiga)
laikotarpis (pradžiatarptautiškumo
pabaiga)
skatinimo

7. Partneris (labai maža, maža ar vidutinė įmonė) iš šalių, kurios priklauso Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos
šalims, ir kurios yra Europos Sąjungos valstybės narės (naudojama nustatant Aprašo 2 priedo 6 punkte nurodyto prioritetinio
kriterijaus reikšmę):
Eilės
Nr.
7.1.

Partnerio – verslo klasterio nario pavadinimas

Europos Sąjungos Baltijos jūros
regiono strategijos šalis

1. Pareiškėjas ir (arba) bent vienas partneris per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo vykdė arba šiuo metu vykdo
bent vieną projektą, kurio veiklos atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno
šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą (naudojama nustatant Aprašo 2 priedo 7 punkte nurodyto
prioritetinio kriterijaus reikšmę):

Prioritetinių
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) kryptis
(pasirenkamas vienas
variantas)

81. Energetika ir
tvari aplinka.

8.2. Sveikatos
technologijos ir
biotechnologijos

8.3. Agroinovacijos
ir maisto
technologijos
8.4. Nauji gamybos
procesai, medžiagos
ir technologijos

Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypties prioritetas
(pasirenkamas vienas variantas)

8.1.1. Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir
vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos,
stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos.
8.1.2. Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar
atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas.
8.1.3. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir
naudojimo technologija – skaitmeninė statyba.
8.1.4. Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo
elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos.
8.2.1. Molekulinės technologijos medicinai ir
biofarmacijai.
8.2.2. Pažangios taikomosios technologijos
asmens ir visuomenės sveikatai.
8.2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai
diagnostikai ir gydymui.
8.3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir
saugesnis maistas.
8.3.2. Funkcionalus maistas.
8.3.3.
Inovatyvus
biožaliavų
kūrimas,
tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas).
8.4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos.
8.4.2. Funkcinės medžiagos ir danga.

8.4.3. Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos.
8.4.4. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos
technologinės sistemos.
8.5.1. Sumanios transporto sistemos ir
informacinės ir ryšių technologijos.
8.5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo
8.5. Transportas,
ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai.
logistika ir
8.5.3.
Pažangus
elektroninis
turinys,
informacinės ir ryšių
technologijos jam kurti ir informacinė sąveika.
technologijos
8.5.4. Informacinių ir ryšių technologijų
infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir
paslaugos.
8.6.1. Modernios ugdymosi technologijos ir
8.6. Įtrauki ir
procesai.
kūrybinga
8.6.2. Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo
visuomenė
technologijos ir procesai.
Pateikiama informacija apie pareiškėjo ir (arba) bent vieno partnerio per pastaruosius
dvejus metus iki paraiškos pateikimo įvykdytą arba šiuo metu vykdomą bent vieną projektą,
kurio veiklos atitinka bent vieną pasirinkto prioriteto teminį specifiškumą.

______________________

_________________
(vadovo pareigos)

______________________

___________________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)

