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Klasteris – kas tai?  



Klasteris...... 

Harvardo universiteto profesoriaus M. Porter pateikia tokį klasterio apibrėžimą: 

 

 

Klasteris – tai geografinė tarpusavyje susietų įmonių, specializuotų tiekėjų, 

paslaugų teikėjų, susietų pramonės šakų įmonių ir tam tikros krypties asocijuotų 

institucijų (prekybinių/gamybinių asociacijų, universitetų, mokymo įstaigų), kurios 

konkuruoja, bet taip pat ir bendradarbiauja, koncentracija. 

 

 

Klasikinis klasteris yra tas, kuriame persipina įvairių sektorių 

įmonės, kurių veikla yra sutelkta į konkrečias vertės 

grandines. 

 



Klasteris... 

Sritys, į kurias klasterio dalyviai nukreipia savo veiklą: 

• Informacija ir komunikacija 

• Bendradarbiavimas 

• Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas 

• Inovacijos ir technologijos 

• Bendra rinkodara 

• Tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais 

• Lobizmas 

 



Ko reikia, kad klasteris būtų sėkmingas..... 

Pasitikėjimas 



Kodėl man yra naudinga būti klasterio nariu 

• Veiklos sinergija 

• Bendro tiekimo galimybės 

• Lengviau ir pigiau gauti specializuotą informaciją 

• Lengviau išeiti į kitas rinkas: bendras marketingas ir pardavimas 

• Galimybė vykdyti didelius užsakymus, dalyvauti pirkimo konkursuose 

• Geresnės sąlygos inovacijoms 

• Konkurencija vidaus ir tarptautinėse rinkose – klasterio įmonės pasižymi didesniu 

konkurencingumu 

• Kvalifikuota darbo jėga (specialistų rengimo ir kvalifikacijos didinimo institucijos kur kas 

labiau suinteresuotos bendradarbiauti su verslo įmonių grupe, įsiklausyti į kolektyvinius 

įmonių poreikius ir pageidavimus) 



Verslo klasteris 
- ne mažiau kaip 5 savarankiškos MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės 

produkcija turi būti integruota į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines; 

- ne mažiau negu 2 verslo klasterio nariai turi veikti ne trumpiau kaip vienerius 

metus iki paraiškos pateikimo: 

- ir kiekvieno jų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 145 000 eurų  

- arba visų klasterio narių bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės 

kaip 500 000 eurų. 

Metinės pajamos vertinamos pagal pateiktus MVĮ metinių finansinių ataskaitų rinkinius  

Pridėtinė vertė kūrimo grandinė – klasterio narių dalyvavimas viename iš produkto 

(produkcijos) kūrimo ciklo procesų (pvz.: produkto koncepcijos kūrimas, projektavimas, 

medžiagų gavyba, medžiagų tiekimas, gamyba, logistika, marketingas, vartojimas, šalinimas, 

perdirbimas) 

Pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija – tai Lietuvoje pačių verslo klasterio narių 

pagaminta produkcija (gaminiai ir (ar) paslaugos). Produkcija – pareiškėjo gaminami gaminiai 

ir (arba) teikiamos paslaugos (nepatenka planuojama gaminti produkcija, nebent ji bus 

pateikta į rinką per 6 mėn. po paraiškos pateikimo).  
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