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Dėl: Valstybės Pagalbos Nr. N 636/2008 - Lietuva 
 „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ 

Gerbiamasis pone Ministre, 

1. PROCEDŪRA 

(1) 2008 m. gruodžio 16 d. raštu pagal EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį Lietuvos 
valdžios institucijos pranešė Komisijai apie minėtą pagalbos priemonę. Priemonė 
vertinama pagal Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai 
veiklai ir naujovių diegimui sistemą1 (toliau – MTTVND sistema). 

(2) Kadangi gauta informacija buvo nepakankama pagalbos schemos suderinamumui 
su bendrąja rinka įvertinti, Komisija pranešimą laikė neišsamiu. Todėl 2009 m. 
vasario 10 d. raštu Komisija paprašė Lietuvos pateikti papildomos informacijos. 
Lietuvos valdžios institucijos atsakė 2009 m. kovo 2 d. raštu, užregistruotu 2009 m. 
kovo 4 d.  

2. PAGALBOS SCHEMOS APRAŠYMAS 

2.1. Tikslai  

(3) Pagalbos schemos tikslas – remti naujovių diegimo grupių kūrimą. Priemonės 
tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, taikomąją veiklą ir naujovių diegimą (toliau – 
MTTVND) Lietuvoje. Ši priemonė yra iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau 
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– ERPF) finansuojamos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 
dalis.  

2.2. Teisinis pagrindas, pagalbą teikianti institucija, biudžetas ir trukmė 

(4) Priemonės teisinį pagrindą sudaro: 

(a) Ūkio ministro įsakymo dėl priemonės „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ 
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo projektas;  

(b) 2008 m. liepos 23 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 788 dėl 2007–2013 m. 
ekonomikos augimo veiksmų programos;  

(c) 2007 m. gruodžio 19 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1449 dėl žmogiškųjų 
išteklių plėtros, ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo veiksmų 
programų priedų patvirtinimo.  

(5) Pagalbą teikianti institucija yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. 

(6) Bendras biudžetas yra 229,3 mln. LTL (apie 66,4 mln. EUR). Schemai lėšos 
skiriamos iš nacionalinio biudžeto ir iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – 
ERPF). Kadangi schema finansuojama ERPF lėšomis, priemonės nuostatos turi 
atitikti atitinkamų struktūrinių fondų reglamentų2 nuostatas. Pagalba bus teikiama 
tiesioginės dotacijos forma.  

(7) Priemonė bus įgyvendinama nuo dienos, kai Komisija ją patvirtina, iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. Į teisinį pagrindą įtrauktas laukimo straipsnis, kuriuo nustatoma, kad 
pagalbą skirianti institucija pagalbą gali skirti tik po to, kai pagalbą patvirtina 
Komisija. 

2.3. Pagalba naujovių diegimo grupėms 

(8) Pagal priemonę pagalba bus skiriama juridiniam subjektui, vadovaujančiam 
naujovių diegimo grupei. Naujovių diegimo grupės koordinatorius bus atsakingas 
už dalyvavimo valdymą ir naudojimąsi grupių patalpomis, infrastruktūra bei veikla. 
Naudojimasis grupių patalpomis, infrastruktūra ir veikla negali būti ribojamas.  

(9) Naujovių diegimo grupės koordinatorius gali būti bet koks Lietuvoje įsteigtas 
juridinis subjektas, įskaitant valstybės finansuojamą mokslinių tyrimų organizaciją 
ir naujovių diegimo tarpininką. Mokslinių tyrimų organizacijos ir naujovių diegimo 
tarpininkai turi atskiras sąskaitas valstybės lėšomis finansuojamai neekonominei 
veiklai ir komercinei veiklai, kad pastarajai nebūtų skirta galima netiesioginė 
pagalba iš valstybės lėšų, skirtų neekonominei veiklai finansuoti. 

(10) Schema nėra taikoma konkretiems sektoriams. Į schemos taikymo sritį nepatenka 
pagalba sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip nustatyta Bendrijos gairėse dėl 
valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti3.  

                                                 
2 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1080/2006 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006.  

3 OL C 244, 2004 10 1, p. 2.  
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(11) Naujovių diegimo grupės narių mokami mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra ir 
už dalyvavimą grupės veikloje nebus subsidijuojami. Tokie mokesčiai turi atitikti 
rinkoje taikomus mokesčius už dalyvavimą panašioje veikloje. Kai paslaugoms 
taikomos nuolaidos, jos turi būti proporcingos narystės mokesčiui arba projekto 
nario įnašui, kad naujovių diegimo grupės nariams nebūtų suteiktas pranašumas. 

(12) Lietuvos valdžios institucijos pateikė bendrą naujovių diegimo grupių kūrimo 
Lietuvoje studiją. Lietuvos valdžios institucijos įsipareigojo skirti pagalbą naujoves 
diegiančioms grupėms remiantis jų technologinės specializacijos analize, potencialu 
regione, mokslinių tyrimų pajėgumais ir veiklos apimtimi grupėje. 

2.3.1. Investicinė pagalba („Inoklaster LT+“) 

(13) Investicijų tikslas – kurti, plėsti ir skatinti naujoves diegiančių grupių veiklą. 
Pagalba skiriama mokymo ir mokslinių tyrimų infrastruktūrai, atviros prieigos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrai, laboratorijoms ir bandymų patalpoms. Tinkamos 
finansuoti išlaidos yra išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, 
mašinas ir įrenginius. Pagrindinis pagalbos intensyvumas yra 50 %. Pagalbos 
intensyvumas mažoms įmonėms gali būti padidintas 20 %, vidutinėms įmonėms – 
10 %. 

2.3.2. Pagalba naujovių diegimo grupės veiklai skatinti („Inoklaster LT“) 

(14) Pagalba skiriama ne ilgiau kaip penkerius metus. Pagalba nėra proporcingai 
mažinama, o pagalbos intensyvumas neviršija 50 %. Tinkamos finansuoti išlaidos 
yra išlaidos personalui ir administracinės išlaidos, susijusios su naujovių diegimo 
grupės rinkodara ieškant naujų įmonių, kurios galėtų dalyvauti grupės veikloje, 
grupės viešosios infrastruktūros valdymu ir mokymo programų, praktinių seminarų 
ir konferencijų organizavimu, skatinant dalytis patirtimi ir užmegzti ryšius su 
grupės nariais. 

2.4. Kaupimas  

(15) Pagal schemą teikiama pagalba gali būti kaupiama su bet kokia kita valstybės 
pagalba, teikiama iš valstybės išteklių, įskaitant struktūrinius fondus, toms pačioms 
finansuoti tinkamoms išlaidoms padengti, neviršijant didžiausio pagalbos 
intensyvumo, nustatyto naujoves diegiančių įmonių grupei skirtose priemonėse 
pagal MTTVND sistemos 5.8 skirsnį. Tačiau šis apribojimas netaikomas pagalbai, 
suteiktai pagal Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo 
investicijoms į MVĮ skatinti4 ir laikantis specialių sąlygų, nustatytų Bendrijos 
teikiamam finansavimui pagal MTTV bendrąsias programas. Pagal schemą 
teikiama pagalba nekaupiama su de minimis pagalba, skiriama toms pačioms 
tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti, siekiant išvengti didžiausio pagalbos 
intensyvumo, nustatyto MTTVND sistemoje. Visi potencialūs pagalbos gavėjai 
privalo pranešti pagalbą teikiančiai institucijai apie bet kokią kitą gautą arba 
prašomą pagalbą, susijusią su tomis pačiomis finansuoti tinkamomis išlaidomis.  

2.5. Skatinamasis pagalbos poveikis ir būtinumas 

(16) Atskirų pagalbos gavėjų veikla, kuriai teikiama pagalba, negali būti pradėta 
anksčiau, negu pateikta atitinkama paraiška pagalbai gauti. Skatinamasis poveikis 
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bus vertinamas remiantis šiais rodikliais: didesnė projekto apimtis, didesnis mastas, 
didesnė sparta ir didesnė bendra suma, išleista MTTVND veiklai. Apie 5 mln. EUR 
vienai naujovių diegimo grupei pagalbą bus kiekvienu atveju atskirai pranešama 
Komisijai. 

2.6. Ataskaitų teikimas ir stebėsena 

(17) Lietuvos valdžios institucijos įsipareigojo vykdyti MTTVND sistemos 10 skirsnyje 
nustatytus ataskaitų teikimo ir stebėsenos reikalavimus. Komisijai bus teikiamos 
pagalbos schemos įgyvendinimo metinės ataskaitos, kuriose, be kita ko, bus 
pateikta informacija apie pagalbos, skirtos naujovių diegimo grupių 
koordinatoriams, skatinamąjį poveikį.  

(18) Metinėse ataskaitose bus pateikiama informacija, susijusi su pagalbos gavėjo 
pavadinimu, kiekvienam pagalbos gavėjui skiriamos pagalbos suma, pagalbos 
intensyvumu ir sektoriais, kuriuose vykdomi remiami projektai. Visas schemos 
tekstas bus paskelbtas svetainėje www.ukmin.lt. Schema bus pradėta įgyvendinti 
tik po informacijos paskelbimo internete. 

(19) Jeigu pagal schemą suteiktos individualios pagalbos suma viršys 3 mln. EUR, 
Lietuvos valdžios institucijos prašomą informaciją Komisijai pateiks užpildydamos 
MTTVND sistemos priede pateiktą standartinę formą.  

3. VERTINIMAS: ESAMA PAGALBA 

3.1. Teisėtumas 

(20) Lietuvos valdžios institucijos įvykdė įpareigojimus, numatytus EB sutarties 
88 straipsnio 3 dalyje, nes pranešė apie schemą prieš pradėdamos ją įgyvendinti.  

3.2. EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje apibūdinta pagalba 

(21) Dėl tiesioginio finansavimo įmonėms, įskaitant ekonominę veiklą vykdančioms 
mokslinių tyrimų organizacijoms arba naujovių diegimo tarpininkams, vertinama 
priemonė yra susijusi su valstybės ištekliais, nes finansuojama valstybės biudžeto 
lėšomis.  

(22) Pagal šią priemonę bus teikiama parama tam tikroms Lietuvoje įsteigtoms 
įmonėms, kurios dėl to įgys pranašumą. Nepanašu, kad kapitalo rinkoje tokios 
įmonės gautų tokių pačių išteklių tokiomis pačiomis sąlygomis, palyginti su 
valdžios institucijų teikiamais ištekliais. Todėl toms įmonėms pagal schemą 
suteikiamas atrankinio pobūdžio pranašumas.  

(23) Pagalbą gaunančių įmonių prekės ir paslaugos patenka į Bendrijos vidaus prekybos 
sistemą. Pagalba stiprina įmonių konkurencinę padėtį kitų konkurentų Bendrijoje 
atžvilgiu ir todėl gali iškreipti konkurenciją ir prekybą tarp valstybių narių.  

(24) Todėl Komisija prieina prie išvados, kad pagal schemą, apie kurią pranešta, 
įmonėms, įskaitant ekonominę veiklą vykdančias mokslinių tyrimų organizacijas 
arba naujovių diegimo tarpininkus, teikiamos dotacijos yra valstybės pagalba, kaip 
apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje. 
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4. VERTINIMAS: PAGALBOS SUDERINAMUMAS 

4.1. Suderinamumo reikalavimai 

(25) Komisija priemonę įvertino pagal MTTVND sistemą. Remiantis MTTVND 
sistemos 2.2 skirsnio m punktu, naujovių diegimo grupės – tai savarankiškų įmonių 
– naujų naujoves diegiančių įmonių, mažųjų, vidutinių ir didžiųjų įmonių bei 
mokslinių tyrimų organizacijų – grupės, veikiančios konkrečiame sektoriuje ir 
regione bei skirtos naujovių diegimo veiklai skatinti. Naujoves diegiančių grupių 
apibrėžtis atitinka MTTVND sistemos 2.2 skirsnio m punktą. 

(26) Remiantis MTTVND sistemos 2.1 skirsniu, į šios sistemos taikymo sritį nepatenka 
pagalba sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl 
valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti5. 
Tokios įmonės nepatenka į priemonės, apie kurią pranešta, taikymo sritį. 

(27) Remiantis MTTVND sistemos 5.8 skirsniu, investicinė pagalba teikiama remiantis 
atitinkamos naujovių diegimo grupės technologinės specializacijos analize. Pagalba 
naujovių diegimo grupių kūrimui, plėtrai ir veiklos skatinimui teikiama juridiniam 
asmeniui, kuris vadovauja tokiai grupei. Reikalavimus atitinkanti veikla, išlaidos, 
pagrindinis pagalbos intensyvumas ir papildoma pagalba taip pat atitinka 
MTTVND sistemos 5.8 skirsnį. 

(28) Pagal MTTVND sistemos 5.8 skirsnį naudojimasis grupės infrastruktūra negali būti 
ribojamas, o grupės narių mokesčiai nebus subsidijuojami, nes bus panašūs į 
rinkoje taikomus mokesčius už dalyvavimą panašioje veikloje. Naujovių diegimo 
grupės koordinatoriaus suteikta nuolaida neviršija narystės mokesčio arba projekto 
nario įnašo.  

(29) Remiantis MTTVND sistemos 5.8 skirsniu, pagalba veiklai, skirta skatinti grupių 
veiklą, bus teikiama naujovių diegimo grupei vadovaujančiam juridiniam subjektui 
ne ilgiau kaip penkerius metus. Pagalba nėra mažėjanti, o pagalbos intensyvumas 
neviršija 50 %. Tinkamos finansuoti išlaidos personalui ir administracinės išlaidos, 
susijusios su grupės rinkodara, infrastruktūros valdymu, mokymo organizavimu, 
ryšių su grupės nariais skatinimu, taip pat atitinka MTTVND sistemos 5.8 skirsnį. 

4.2. Kaupimas 

(30) Pagalba toms pačioms finansuoti tinkamoms išlaidoms padengti gali būti kaupiama 
su valstybės pagalba, teikiama iš valstybės išteklių, įskaitant struktūrinius fondus, 
neviršijant didžiausio pagalbos intensyvumo, nustatyto naujoves diegiančių įmonių 
grupei skirtose priemonėse pagal MTTVND sistemos 5.8 skirsnį, kas atitinka 
MTTVND sistemos 8 skirsnio nuostatas. 

4.3. Skatinamasis poveikis 

(31) Veikla, kuriai teikiama pagalba, negali būti pradėta anksčiau, negu pateikta 
atitinkama paraiška pagalbai gauti, o skatinamasis poveikis vertinamas remiantis 
vienu iš MTTVND sistemos 6 skirsnyje nurodytų rodiklių. Todėl priemonė atitinka 
MTTVND sistemos 6 skirsnyje nustatytas skatinamojo poveikio sąlygas. 
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(32) Atsižvelgiant į tai, kad didžiausia pagalbos suma vienam naujovių diegimo grupės 
koordinatoriui neviršija 1,5 mln. LTL (apytiksliai 434 000 EUR), 5 mln. EUR 
vienam naujovių diegimo grupės koordinatoriui taikomo atskiro pranešimo riba 
nebus viršyta. Todėl priemonė atitinka MTTVND sistemos 7.1 skirsnį.  

4.4. Skaidrumas 

(33) Lietuvos valdžios institucijos įsipareigojo vykdyti MTTVND sistemos 
10.1 skirsnyje nustatytus ataskaitų teikimo ir stebėsenos reikalavimus, įskaitant 
metines ataskaitas, kuriose pateikta informacija apie skatinamojo poveikio 
vertinimą. Todėl Komisija mano, kad ataskaitų teikimo ir stebėsenos sąlygos 
tenkinamos. 

5.  IŠVADA 

(34) Remdamasi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Komisija daro išvadą, kad pagalbos 
priemonė „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ yra suderinama su bendrąja rinka 
pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą.  

(35) Komisija primena Lietuvos valdžios institucijoms, kad apie visus planus keisti šią 
pagalbos priemonę turi būti pranešta Komisijai. 

Jeigu šiame rašte yra konfidencialios informacijos, kuri neturėtų būti atskleista trečiosioms 
šalims, apie tai praneškite Komisijai per penkiolika darbo dienų nuo šio dokumento gavimo 
dienos. Jeigu per nurodytą laikotarpį Komisija negaus pagrįsto prašymo, bus laikoma, kad 
Jūs sutinkate, jog visas rašto tekstas būtų atskleistas trečiosioms šalims ir paskelbtas 
autentiška kalba interneto svetainėje 
 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 
 
Prašymą siųskite registruotu laišku arba faksu adresu: 

 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid 
State Aid Greffe 
B – 1049 Brussels 
Fakso Nr. +32 2 296 12 42 

 

Pagarbiai, 

 
Komisijos vardu 

 

Neelie KROES 
Komisijos narė 

 


