LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO
NR. 4-491 „DĖL LIETUVOS INOVACIJŲ PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2014–2017 METŲ VEIKSMŲ PLANO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. gruodžio 7 d. Nr. 4-753
Vilnius
1. P a k e i č i u Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–
2017 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–
2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Laikinai einantis ūkio ministro pareigas
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2016-11-09 raštu Nr. (21.1.3-81) SD - 6725

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2016-11-18 raštu Nr. 1D-6800

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
2016-11-16 raštu Nr. 2-3946

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
2016-11-10 raštu Nr. 2D-4780 (16.2)

Parengė
Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Renata Čitavičienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2016 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 4-753 redakcija)

LIETUVOS INOVACIJŲ PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2014–2017 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Tikslai

1. Plėtojant naujas žinias ir
jų pritaikymą, ugdyti
inovatyvią visuomenę

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

Šį tikslą ir jo uždavinius padeda įgyvendinti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1494 „ Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – SMTEP programa), pirmasis ir antrasis tikslai, jiems skirti uždaviniai ir
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plane,
patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – SMTEP programos
2013–2015 metų veiksmų planas), nustatytos priemonės, 1.2.1. priemonė, numatyta 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos prioriteto „Kultūra“
tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl 2014–2020 m. nacionalinės pažangos
programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
Šiam tikslui ir jo uždaviniams skiriamos priemonės taip pat gali būti taikomos Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 951 „Dėl Prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“ (toliau – sumanios
specializacijos kryptys), prioritetams skatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, kompetencijos ir gebėjimų ugdymo bei inovatyvaus verslo pradžios srityse
(sumanios specializacijos pradžiai skirtos priemonės)
1.1. Plėtoti aukšto lygio žinias,
1.1.1. Perkelti į elektroninę terpę Lietuvoje
2014–2015 m.
Mokslo,
Europos Sąjungos
Sukurta duomenų
mokslinius tyrimus,
teikiamas mokslinių tyrimų ir
inovacijų ir
(ES) struktūrinės
sistema
eksperimentinės plėtros veiklą
eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)
technologijų
paramos 2007–paslaugas ir taip palengvinti informacijos
agentūra (toliau 2013 m. lėšos
paiešką, paraiškų finansavimui gauti teikimą
– MITA)

1.1.2. Teikti konsultacinę ir informacinę
pagalbą ūkio subjektams rengiant
tarptautinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros bei inovacijų
(toliau – MTEPI) programų ir iniciatyvų
paraiškas

2014–2017 m.

Lietuvos
Respublikos
ūkio ministerija
(toliau – Ūkio
ministerija),
MITA,
VšĮ Lietuvos
inovacijų
centras (toliau –
LIC),
Lietuvos
mokslo taryba
(toliau – LMT)

Valstybės biudžeto
lėšos, ES
struktūrinės
paramos 2007–
2013 m. lėšos,
tarptautinių
programų lėšos

Tarptautinėse
iniciatyvose Lietuvos
dalyvių pritraukta lėšų
suma, tūkst. Eur
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Tikslai

Uždaviniai

1.2. Švietimo ir aukštojo
mokslo sistemoje ugdyti
kūrybiškumą, verslumą,
inovatyvumą ir rinkos
poreikius atitinkančius
praktinius įgūdžius ir
kvalifikaciją

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

1.1.3. Plėtoti MTEPI politiką įgyvendinančių
įstaigų tarptautinį bendradarbiavimą su
užsienio šalių MTEPI organizacijomis

2014–2017 m.

1.1.4. Teikti finansavimą ūkio subjektų
darbuotojų, vykdančių MTEP veiklą
(inžinierių, technologų), technologiniams
įgūdžiams tobulinti užsienio MTEPI
centruose ir MTEP veiklas vykdančiose
užsienio įmonėse
1.1.5. Skirti apdovanojimų už sukurtus naujus
produktus, gaminius, technologijas

2015–2017 m.

2014–2017 m.

1.1.6. Finansuoti kultūros srities MTEP
tyrimus

2016–2017 m.

1.2.1. Teikti pasiūlymų dėl kūrybinių,
technologinių gebėjimų, gamtos ir tiksliųjų
mokslų srities mokinių gabumų ugdymo
bendrojo ugdymo mokyklose

2014 m.

1.2.2. Remti jaunimo dalyvavimą techninės
kūrybos ir aukštųjų technologijų taikymo
konkursuose

2014–2017 m.

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Ūkio
ministerija,
MITA,
Lietuvos
Respublikos
užsienio reikalų
ministerija
(toliau –
Užsienio
reikalų
ministerija)
Ūkio ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos, tarptautinių
programų lėšos

Tarptautinių
bendradarbiavimo
susitarimų skaičius

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Mokymuose
dalyvavusių
darbuotojų skaičius

Ūkio
ministerija,
MITA,
LIC

Valstybės biudžeto
lėšos

Skirtų apdovanojimų
skaičius

Lietuvos
Respublikos
kultūros
ministerija
(toliau –
Kultūros
ministerija)
Ūkio
ministerija,
Kultūros
ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos

Finansuotų tyrimų
skaičius

Nenumatoma

Pateikti pasiūlymai

Ūkio
ministerija,
MITA

Valstybės biudžeto
lėšos

Konkursų skaičius

Rodiklis

Konkursų dalyvių
skaičius

Dalyvių skaičius
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Tikslai

Uždaviniai

1.3. Skatinti inovatyvaus verslo
kūrimą, sudarant palankias
sąlygas ir suteikiant žinių apie
inovatyvaus verslo pradžią

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

1.2.3. Skirti studentams apdovanojimų už
akademinius ir mokslinius darbus ūkio
konkurencingumo stiprinimo ir MTEPI
srityse
1.2.4. Organizuoti ir finansuoti inovacijų
kultūrą populiarinančias ir inovacijas
pristatančias konferencijas, parodas ir
įgyvendinti kitas inovacijų sklaidos
priemones

2014–2017 m.

Ūkio ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos

Skirtų apdovanojimų
skaičius

2014–2017 m.

Ūkio
ministerija,
MITA, Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministerija
(toliau – Žemės
ūkio
ministerija)

Valstybės biudžeto
lėšos, ES
struktūrinės
paramos 2007–
2013 m. lėšos,
2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Surengtų renginių
skaičius

1.2.5. Finansuoti vaikų ir jaunimo kūrybinio
potencialo ugdymui skirtų projektų
įgyvendinimą
1.3.1. Įgyvendinti inovatyvų verslą
skatinančias iniciatyvas MTEPI paramos
įstaigose ir mokslo ir studijų institucijose
(Toks veiksmas taip pat numatytas
įgyvendinti SMTEP programos 2013–2015
metų ir 2016–2018 metų veiksmų planuose
(2.4.1.1. veiksmas))

2014–2017 m.

Kultūros
ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos

Įgyvendintų
iniciatyvų skaičius

2014–2017 m.

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Verslumo iniciatyvų
dalyvių skaičius

1.3.2. Teikti inovacijų paramos paslaugas ir
inovacijų konsultacines paslaugas įmonėms

2015–2017 m.

Ūkio
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
švietimo ir
mokslo
ministerija
(toliau –
Švietimo ir
mokslo
ministerija),
MITA
Ūkio
ministerija,
MITA

1.3.3. Teikti finansavimą verslo akceleravimo
priemonėms, skirtoms naujoms inovatyvioms
įmonėms kurti ir plėtoti

2014–2015 m.

Ūkio
ministerija,
MITA

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Viešinimo priemonių
skaičius

Įkurtų įmonių skaičius

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Įmonių,
pasinaudojusių
inovacijų paramos
paslaugomis ir (ar)
konsultacijomis,
skaičius
Akceleravimo
paslaugomis
pasinaudojusiųjų
skaičius
Įkurtų įmonių skaičius
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Tikslai

2. Didinti verslo inovacinį
potencialą

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

1.3.4. Įgyvendinti rizikos kapitalo skatinimo
priemones, skirtas investicijoms į naujų
inovatyvių įmonių pradinį kapitalą pritraukti
1.3.5. Organizuoti regionuose informacinius
renginius, skirtus informacijos apie
inovatyvaus verslo kūrimo, vystymo ir
plėtros galimybes sklaidai

2015–2017 m.

Ūkio ministerija

2014–2015 m.

Ūkio
ministerija,
MITA,
VšĮ Versli
Lietuva

1.3.6. Teikti finansavimą menų inkubatorių,
kūrybinių rezidencijų infrastruktūros kūrimo
ir plėtros projektams, skirtiems paramos
paslaugoms kultūrinių ir kūrybinių industrijų
(toliau – KKI) verslui plėtoti
1.3.7. Populiarinti technologijų pažangą ir
inovacijas

2015–2017 m.

2015–2017 m.

1.3.8. Ugdyti mokslo ir studijų institucijų
darbuotojų gebėjimus, susijusius su MTEP
rezultatų komercinimu ir technologijų
perdavimu
(Toks veiksmas taip pat numatytas
įgyvendinti SMTEP programos 2013–2015
metų ir 2016–2018 metų veiksmų planuose
(2.2.1.1. veiksmas))

2014-2017 m.

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinės
paramos 2007–
2013 m. lėšos,
valstybės biudžeto
lėšos

Pritraukta privačių
investicijų, tūkst. Eur

Ūkio ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Ūkio
ministerija,
MITA
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
MITA

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos
ES struktūrinės
paramos 2007–
2013 m. lėšos,
valstybės biudžeto
lėšos

Įgyvendintų projektų
skaičius, įrengtos KKI
srities inkubatorių
infrastruktūros plotas,
kv. m
Suorganizuotų
renginių skaičius

Suorganizuotų
renginių skaičius
Dalyvių skaičius

Apmokytų mokslo ir
studijų institucijų
darbuotojų skaičius

Šiam tikslui ir jo uždaviniams skiriamos priemonės taip pat gali būti taikomos sumanios specializacijos krypčių prioritetams skatinti didelę pridėtinę vertę generuojančių
veiklų, inovatyvių produktų kūrimo ir pateikimo rinkai bei tarpsektorinio bendradarbiavimo srityse (sumanios specializacijos plėtrai skirtos priemonės)
2.1. Skatinti investicijas į
2.1.1. Teikti finansavimą verslo
2015–2017 m.
Ūkio ministerija 2014–2020 m. ES
Įrengtos
didelę pridėtinę vertę
inicijuojamiems investiciniams MTEPI
struktūrinių fondų
infrastruktūros plotas,
kuriančias veiklas
infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektams
lėšos
kv. m
Paremtų įmonių
skaičius
2.1.2. Įgyvendinti rizikos kapitalo skatinimo
priemones, skirtas investicijoms į didelį
augimo potencialą turinčių įmonių MTEPI
veiklą pritraukti

2015–2017 m.

Ūkio ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Pritrauktų privačių
investicijų apimtis,
tūkst. Eur
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Tikslai

Uždaviniai

2.2. Skatinti naujų produktų
pateikimą rinkai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

2.1.3. Teikti finansavimą didelę pridėtinę
vertę kuriančių tiesioginių užsienio investicijų
skatinimo projektams

2015–2017 m.

Ūkio ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos, valstybės
biudžeto lėšos

Pritrauktų tiesioginių
užsienio investicijų
apimtis ir įsipareigotų
sukurti darbo vietų
skaičius sumanios
specializacijos srityse
(ES struktūrinės
paramos lėšomis)
Pritrauktų tiesioginių
užsienio investicijų
apimtis ir įsipareigotų
sukurti darbo vietų
skaičius vidutinės ir
didelės pridėtinės
vertės sektoriuose
(valstybės biudžeto
lėšomis)
Paremtų ūkio subjektų
skaičius

2.1.4. Teikti regionų ūkio subjektams
finansavimą, skirtą pažangiosioms
technologijoms, didinančioms gamybos ir
paslaugų teikimo pajėgumus, diegti,
darbuotojų mokymams ir technologijų
sklaidai
2.1.5. Teikti finansavimą technologiniams ir
netechnologiniams sprendimams gamybos
procesuose diegti
2.1.6. Teikti finansavimą įmonių
vykdomiems KKI sričių projektams,
skirtiems MTEPI infrastruktūros plėtrai ir
eksperimentinės plėtros veikloms,
bendradarbiaujant su mokslo ir studijų
institucijomis
2.2.1. Teikti ūkio subjektams finansavimą
pramoninės nuosavybės teisių apsaugai

2015–2017 m.

Ūkio
ministerija,
Žemės ūkio
ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

2015–2017 m.

Ūkio ministerija

Paremtų ūkio subjektų
skaičius

2015–2017 m.

Ūkio
ministerija,
Kultūros
ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos
2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

2014–2017 m.

Ūkio
ministerija,
MITA

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos,
valstybės biudžeto
lėšos

Apsaugotų
intelektinės
nuosavybės teisių
objektų skaičius

KKI įmonių, gavusių
paramą siekiant, kad
jos pateiktų naujų
produktų, skaičius
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Tikslai

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

2.2.2. Populiarinti pramoninės nuosavybės
apsaugos priemones ir galimybes

2014–2017 m.

Ūkio
ministerija,
MITA,
Lietuvos
Respublikos
valstybinis
patentų biuras

Valstybės biudžeto
lėšos, 2014–2020
m. ES struktūrinių
fondų lėšos,
tarptautinių ir
regioninių
organizacijų lėšos

Surengtų
informacinių renginių,
įgyvendintų
visuomenės švietimo
pramoninės
nuosavybės
klausimais ir
pramoninės
nuosavybės
informacijos sklaidos
priemonių skaičius

2.2.3. Teikti informacinę ir metodinę pagalbą
asmenims, siekiantiems gauti išradimo
patentą, užregistruoti dizainą ar prekių ženklą

Nuo 2014 m.
iki 2016-07-01

Valstybės biudžeto
lėšos

Nuo 2016-0701 iki 2017 m.

Lietuvos
technikos
biblioteka
Valstybinis
patentų biuras

2.2.4. Teikti finansavimą ankstyvajai naujai
sukurtų produktų validacijai ir sertifikavimui

2015–2017 m.

Ūkio ministerija

2.2.5. Teikti finansavimą ūkio subjektams
įsigyjant MTEP paslaugų

2014–2017 m.

Ūkio
ministerija,
MITA

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos
2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Suteiktų konsultacijų
skaičius
Įvykdytų užklausų
skaičius
Išleistų informacinių
metodinių leidinių
skaičius
Paremtų įmonių
skaičius

2.2.6. Teikti finansavimą įmonių
technologinės plėtros veiklai prieš išleidžiant
produktus į rinką

2015–2017 m.

Ūkio ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Paremtų ūkio subjektų
skaičius
Užmegztų naujų
verslo ir mokslo
bendradarbiavimo
ryšių skaičius
Paremtų įmonių
skaičius
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Tikslai

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

2.2.7. Teikti finansavimą įmonėms,
diegiančioms inovatyvius sprendimus ir
technologijas sveikatos priežiūros, sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo srityse

2015–2017 m.

2.2.8. Remti KKI įmonių grupių rinkodaros
medžiagos, plėtros strategijų rengimą ir
dalyvavimą užsienio parodose ir kituose
renginiuose
2.2.9. Pristatyti Lietuvos KKI produktus
užsienio rinkose

2015–2017 m.

2014–2017 m.

Atsakingi
vykdytojai

Ūkio
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministerija
(toliau –
Sveikatos
apsaugos
ministerija)
Ūkio
ministerija,
Kultūros
ministerija
Kultūros
ministerija,
Užsienio
reikalų
ministerija

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Paremtų įmonių
skaičius

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Įdiegtų kūrybinių
dizaino ir rinkodaros
sprendimų skaičius

Valstybės biudžeto
lėšos

Lietuvos KKI
pristatymų užsienio
valstybėse skaičius

Lietuvos Respublikos
diplomatinių
atstovybių surengtų
Lietuvos KKI
pristatymų skaičius
2.3. Skatinti skirtingų sektorių
bendradarbiavimą kuriant
inovacijas ir plėtoti didelį
poveikį turinčias inovacijas

2.3.1. Teikti finansavimą didelio poveikio
technologijoms (DPT) kurti

2015–2017 m.

2.3.2. Teikti finansavimą ūkio subjektų
MTEPI veiklai, susijusiai su aplinkai
nekenksmingų (žaliųjų), energiją tausojančių,
didesnės pridėtinės vertės produktų kūrimu ir
diegimu

2015–2017 m.

2.3.3. Įgyvendinti tarptautines ekologinių
inovacijų skatinimo iniciatyvas

2014–2017 m.

Ūkio
ministerija,
kitos
ministerijos ir
institucijos
Ūkio
ministerija,
MITA

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Paremtų įmonių
skaičius

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Paremtų ūkio subjektų
skaičius

Ūkio
ministerija,
MITA

Tarptautinių
programų lėšos,
valstybės biudžeto
lėšos

Paremtų ūkio subjektų
skaičius
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Tikslai

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

2.3.4. Teikti finansavimą ūkio subjektams,
siekiantiems pritaikyti versle elektroninius
sprendimus, skirtus efektyviam procesų
valdymui
2.3.5. Skatinti suskaitmeninto kultūrinio
turinio ir kultūros paveldo panaudojimą
inovatyvioms ir į vartotojus orientuotoms
elektroninėms paslaugoms ir elektroniniams
produktams kurti

2015–2017 m.

Ūkio ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

2014–2017 m.

Kultūros
ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos

2.3.6. Diegti kultūrines ir kūrybines
inovacijas sveikatos ir sveikatingumo
paslaugų sektoriuje

2014–2017 m.

Kultūros
ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos

2.3.7. Įgyvendinti Lietuvos KKI naujų
produktų ir (arba) paslaugų skatinimo
iniciatyvas
2.3.8. Skatinti diegti originalius dizaino ir
rinkodaros sprendimus gamybos procesuose
ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę,
kultūrinę raišką
2.3.9. Teikti ūkio subjektams ir kitiems
suinteresuotiems asmenims informacinę
pagalbą asmens duomenų ir privatumo
apsaugos klausimais
2.3.10. Skatinti MTEP kosmoso srityje,
įgyvendinant nacionalinę mokslo programą
,,Link ateities technologijų“
2.3.11. Skatinti inovatyvių, ekonomiškai
efektyvių, aplinkai palankių ir socialiai
priimtinų gamybos bei su ja susietų
technologijų plėtrą, prielaidų šiomis
technologijomis grįstam verslui regionuose
kūrimą, įgyvendinant nacionalinę mokslo
programą ,,Agro-, miško ir vandens
ekosistemų tvarumas“

2014–2017 m.

Kultūros
ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos

Paremtų ūkio
subjektų, diegiančių
elektroninius
sprendimus, skaičius
Sukurtų skaitmeninių
paslaugų ir produktų,
apimančių kultūrinį
turinį ir kultūros
paveldo sklaidą,
skaičius
Naujų paslaugų
skaičius,
įgyvendintų projektų
skaičius
Įgyvendintų
iniciatyvų skaičius

2015–2017 m.

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Įdiegtų kūrybinių
dizaino ir rinkodaros
sprendimų skaičius

Valstybės biudžeto
lėšos

Suteiktų konsultacijų
skaičius

2016-2017 m.

Ūkio
ministerija,
Kultūros
ministerija
Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija
LMT

Valstybės biudžeto
lėšos

Finansuotų projektų
skaičius

2016–2017 m.

LMT

Valstybės biudžeto
lėšos

Finansuotų projektų
skaičius

2016–2017 m.
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Tikslai

3. Skatinti vertės tinklų
kūrimą, plėtrą ir jų
tarptautiškumą

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

2.3.12. Teikti finansavimą ūkio subjektų
2015-2017 m.
Žemės ūkio
2014–2020 m. ES
Paremtų Europos
bendrų bandomųjų arba naujų produktų,
ministerija
struktūrinių fondų
inovacijų partnerystės
procesų ir technologijų plėtros projektų
lėšos
veiklos grupių
įgyvendinimo veiklai, susijusiai su ūkių
projektų skaičius
ekonominės veiklos rezultatų gerinimu,
palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir
modernizavimui sudarymu, biologinės
įvairovės atkūrimu, išsaugojimu ir didinimu
Šį tikslą ir jo uždavinius padeda įgyvendinti SMTEP programos antrasis tikslas ir jam skirti uždaviniai bei SMTEP programos 2013–2015 metų veiksmų plane, nustatytos
priemonės, 1.1.6. priemonė, numatyta Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A1-588 „Dėl socialinės įtraukties didinimo 2014-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“
Šiam tikslui ir jo uždaviniams skiriamos priemonės taip pat gali būti taikomos sumanios specializacijos krypčių prioritetams skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimo,
technologijų perdavimo, klasterizacijos, tarptautinių vertės kūrimo tinklų formavimo ir plėtros srityse (sumanios specializacijos infrastruktūros plėtrai ir tinklaveikai skirtos
priemonės)
3.1. Skatinti verslo ir mokslo
3.1.1. Kurti ir plėtoti technologijų centrų
2015–2017 m.
Ūkio ministerija 2014–2020 m. ES
Sukurtos MTEPI
bendradarbiavimą, žinių ir
infrastruktūrą ir teikti konsultacines MTEPI
struktūrinių fondų
infrastruktūros plotas,
technologijų perdavimą
rezultatų diegimą spartinančias paslaugas
lėšos
kv. m
3.1.2. Dalyvauti tarptautinių technologijų
perdavimo tinklų (Europos verslo ir inovacijų
tinklo (angl. Enterprise Europe Network) ir
kitų) veikloje

2014–2017 m.

LIC,
Ūkio ministerija

Tarptautinių
programų lėšos,
2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Ūkio subjektų
sudarytų tarptautinių
bendradarbiavimo
sutarčių skaičius

3.1.3. Vykdyti integruotų mokslo, studijų ir
verslo centrų (slėnių) infrastruktūros plėtros
projektų įgyvendinimo stebėseną

2014–2015 m.

Ūkio ministerija

Nenumatoma

Įgyvendintų projektų
skaičius

3.1.4. Finansuoti bendrus verslo ir mokslo
projektus, skatinant investicijas į MTEPI

2015–2017 m.

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Finansuotų jungtinių
iniciatyvų skaičius

3.1.5. Plėtoti KKI srities bendrojo naudojimo
MTEPI infrastruktūrą

2015–2017 m.

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

3.1.6. Vykdyti tarptautinės technologijų
partnerystės veiklas su Europos Sąjungos
valstybėmis kandidatėmis

2015–2017 m.

Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Ūkio ministerija
Ūkio
ministerija,
Kultūros
ministerija
LIC

Paremtos KKI srities
MTEPI
infrastruktūros plotas,
kv. m
Tarptautinių
technologijų
perdavimo sutarčių
skaičius

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

11

Tikslai

Uždaviniai

3.2. Skatinti klasterių plėtrą ir
integraciją į tarptautinius vertės
kūrimo tinklus

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

3.2.1. Teikti inovacijų konsultacines
paslaugas ir inovacijų paramos paslaugas
klasterių plėtros ir augimo klausimais

2015–2017 m.

Ūkio
ministerija,
MITA

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Pritraukta naujų narių
į Lietuvoje įsikūrusius
klasterius

3.2.2. Teikti finansavimą inovatyvių klasterių
infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektams

2015–2017 m.

Ūkio ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Sukurta ir išplėtota
infrastruktūra,
pritraukta privačių
investicijų, tūkst. Eur

3.2.3. Finansuoti inovatyvių klasterių
bendradarbiavimo veiklą ir tarptautines
iniciatyvas

2015–2017 m.

Ūkio ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Paremtų klasterių
skaičius

3.2.4. Skatinti ir teikti finansavimą verslo
tarptautinei tinklaveikai, dalyvavimui
tarptautiniuose MTEPI projektuose,
tarptautinių partnerių paieškai, veiklų
identifikavimui ir paraiškų rengimui

2015–2017 m.

3.2.5 Kurti ir plėtoti inovatyvius 5-ių
prioritetinių asmens sveikatos priežiūros
sričių paslaugų teikimo modelius, skirtus
profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti,
prieinamumo netolygumams mažinti

2014–2017 m.

Ūkio
ministerija,
MITA

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Sveikatos
apsaugos
ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Įmonių,
bendradarbiaujančių
su mokslinių tyrimų
institucijomis,
skaičius
Paremtų įmonių
skaičius
Konsultuotų įmonių,
pateikusių paraiškas
dalyvauti
tarptautinėse MTEPI
iniciatyvose,
finansuotų paraiškų
skaičius
Sukurtų modelių
skaičius
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Tikslai

4. Didinti inovacijų
politikos formavimo ir
įgyvendinimo efektyvumą
ir skatinti inovacijas
viešajame sektoriuje

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

3.2.6. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą,
įgyvendinant Europos Sąjungos Baltijos jūros
regiono strategiją (toliau – ES BJRS) ir jos
iniciatyvas, skirtas MTEPI skatinti

2014–2017 m.

Ūkio
ministerija,
Švietimo ir
mokslo
ministerija
ir kt.
institucijos,
Užsienio
reikalų
ministerija kaip
ES BJRS
koordinatorė
Lietuvoje

Valstybės biudžeto
lėšos, tarptautinių
programų lėšos

Baltijos jūros regiono
MTEPI iniciatyvų
skaičius

3.2.7. Dalyvauti jungtinėje Baltijos jūros
mokslinių tyrimų programoje BONUS

2014–2017 m.

Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Ūkio
ministerija,
MITA, LMT

Valstybės biudžeto
lėšos

Finansuotų projektų,
kuriuose dalyvauja
Lietuvos pareiškėjai,
skaičius

Šiam tikslui ir jo uždaviniams skiriamos priemonės taip pat gali būti taikomos sumanios specializacijos krypčių prioritetams skatinti inovacijų paklausos skatinimo
srityje (sumaniai specializacijai skirtos paklausos priemonės).
Siekiant efektyvaus šio tikslo 4.2 uždavinio 4.2.7.- 4.2.12. veiksmų įgyvendinimo, prioritetas turi būti teikiamas:
strategiškai nacionaliniu lygmeniu svarbių viešojo sektoriaus problemų sprendimui, t. y. vykdomos priemonės/projektai turi būti reikšmingi nacionaliniu mastu;
inovatyviųjų produktų, kurie pasižymi dideliu komercializavimo poreikiu, kūrimui, t. y. priemonės/projektai turi būti reikalingi;
sukuriamų inovatyviųjų produktų naudos reikšmingumui, t. y. priemonės/projektai turi sukurti naudą visuomenei.
4.1. Kurti inovacijas
4.1.1. Parengti Lietuvos Respublikos
2014 m.
Ūkio ministerija Nenumatoma
Lietuvos Respublikos
skatinančią reguliacinę aplinką
inovacijų skatinimo įstatymo projektą,
Vyriausybei pateiktas
ir tobulinti inovacijų politikos
siekiant teisiškai reglamentuoti inovacijų
įstatymo projektas
formavimo ir įgyvendinimo
sampratą, valstybės paramos inovacinei
institucinę sandarą
veiklai teikimo principus ir formas
4.1.2. Tobulinti teisinę bazę, darančią įtaką 2014–2015 m.
Ūkio ministerija Nenumatoma
Pateiktų teisinių
mokslo ir technologijų parkų veiklai
iniciatyvų skaičius
4.1.3. Optimizuoti ir efektyvinti mokslo ir
2015 m.
Ūkio ministerija Nenumatoma
Reorganizuotų mokslo
technologijų parkų veiklą
ir technologijų parkų
skaičius
4.1.4. Supaprastinti ir patobulinti MTEP
2014–2017 m.
Ūkio
Nenumatoma
Pateiktų teisinių
projektams įgyvendinti reikalingų darbų,
ministerija,
iniciatyvų skaičius
paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų
reikalavimus, įvertinant inovatyvius pirkimus
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Tikslai

Uždaviniai

4.2. Kurti inovacijų paklausos
skatinimo priemones,
padedančias spręsti socialinius,
ekonominius ir aplinkosaugos
iššūkius

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

4.1.5. Parengti pasiūlymų dėl mokslo ir
studijų institucijų ir tyrėjų vertinimo sistemos
tobulinimo į ją įtraukiant ir eksperimentinės
veiklos rezultatus

2017 m.

Ūkio
ministerija,
LMT

Nenumatoma

Pateiktų pasiūlymų
dėl teisės aktų
pakeitimų skaičius

4.1.6. Sukurti ir įdiegti inovacijų sistemos
stebėsenos duomenų rinkimo ir vertinimo
sistemą

2015–2017 m.

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Sukurta ir įdiegta
sistema

4.1.7. Inicijuoti ir dalyvauti rengiant studijas,
tyrimus, apklausas, skirtas inovacijų
politikos, atskirų jos sričių sektoriams ir
įgyvendinimo priemonėms vertinti ir tobulinti
4.1.8. Teikti finansavimą mokslo ir studijų
institucijų projektams, kuriantiems
elektroninių sprendimų taikymą viešajame
sektoriuje
4.2.1. Parengti perkančiosioms
organizacijoms inovatyvių viešųjų pirkimų
(toliau – inovatyvūs pirkimai) vykdymo
rekomendacijas
4.2.2. Organizuoti perkančiosioms
organizacijoms inovatyvių pirkimų vykdymo
mokymus (seminarus)

2014–2017 m.

Ūkio
ministerija,
Mokslo ir
studijų
stebėsenos ir
analizės centras
Ūkio
ministerija,
MITA,
LIC
LMT

Valstybės biudžeto
lėšos

Studijų, tyrimų,
apklausų skaičius

Valstybės biudžeto
lėšos

Finansuotų projektų
skaičius

2014 m. IV
ketvirtis

Ūkio ministerija

Nenumatoma

Parengtos
rekomendacijos

2015–2017 m.

MITA, Ūkio
ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos

Įvykusių inovatyvių
pirkimų mokymų
(seminarų) skaičius

4.2.3. Parengti teisės aktų pakeitimus, skirtus
ikiprekybiniams pirkimams skatinti ir vykdyti

2014 m.

Ūkio ministerija

Nenumatoma

4.2.4. Vykdyti ikiprekybinius pirkimus,
siekiant sukurti inovatyvius produktus krašto
apsaugos srityje

2016–2017 m.

Ūkio
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
krašto apsaugos
ministerija
(toliau – Krašto
apsaugos
ministerija),
MITA

Valstybės biudžeto
lėšos

Parengtų teisės aktų
pakeitimų projektų
skaičius
Įvykdytų
ikiprekybinių pirkimų
skaičius

2016-2017 m.
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Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

4.2.5. Teikti metodinę ir ekspertinę pagalbą
dėl ikiprekybinių pirkimų įmonėms,
ketinančioms dalyvauti dalyvio teisėmis
ikiprekybiniuose pirkimuose, ir (ar)
perkančiosioms organizacijoms dėl
ikiprekybinių pirkimų vykdymo

2015–2017 m.

Ūkio
ministerija,
MITA

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Įgyvendintų inovacijų
paklausos skatinimo
sprendimų skaičius

4.2.6. Vykdyti ikiprekybinius pirkimus
reglamentuojančių teisės aktų veiksmingumo
ir įgyvendinimo stebėseną

2016–2017 m.

Ūkio ministerija

Nenumatyta

Teisinio reguliavimo
stebėsenos pažyma

4.2.7. Vykdyti ikiprekybinius pirkimus,
siekiant sukurti inovatyvius produktus
energetikos ir tvarios aplinkos srityje

2016–2017 m.

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija,
UAB „Lietuvos
energija“,
Kauno miesto
savivaldybės
administracija,
Alytaus miesto
savivaldybės
administracija,
Šiaulių miesto
savivaldybės
administracija,
AB „Energijos
skirstymo
operatorius“,
Valstybės
įmonė Statybos
produkcijos
sertifikavimo
centras,
Valstybės
įmonė Lietuvos
oro uostai,
Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos, valstybės
arba savivaldybės
biudžeto lėšos

Įvykdytų
ikiprekybinių pirkimų
skaičius
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4.2.8. Vykdyti ikiprekybinius pirkimus,
siekiant sukurti inovatyvias technologijas ir
procesus įtraukios ir kūrybingos visuomenės
srityje

2016–2017 m.

Ūkio
ministerija,
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracija,
Kauno miesto
savivaldybės
administracija,
Lietuvos darbo
birža prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos,
Policijos
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos,
Klaipėdos
valstybinis
muzikinis
teatras,
Žemaičių
muziejus
„Alka“,
Lietuvos kino
centras prie
Kultūros
ministerijos,
Švietimo
informacinių
technologijų
centras,
Ugdymo
plėtotės
centras ir
Švietimo
aprūpinimo
centras

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos, valstybės
arba savivaldybės
biudžeto lėšos

Įvykdytų
ikiprekybinių pirkimų
skaičius
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Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Atsakingi
vykdytojai

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

4.2.9. Vykdyti ikiprekybinius pirkimus,
siekiant sukurti inovatyvius produktus
agroinovacijų ir maisto technologijų srityje

2016–2017 m.

Žemės ūkio
ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos, valstybės
biudžeto lėšos

Įvykdytų
ikiprekybinių pirkimų
skaičius

4.2.10. Vykdyti ikiprekybinius pirkimus,
siekiant sukurti naujus produktus, gamybos
procesus, medžiagas, technologijas ar
paslaugas

2016–2017 m.

Ūkio
ministerija,
Žemės ūkio
ministerija,
Lietuvos
automobilių
kelių direkcija
prie
Susisiekimo
ministerijos,
Lietuvos dailės
muziejus,
Policijos
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
Lietuvos
etnokosmologij
os muziejus,
Lietuvos
nacionalinė
Martyno
Mažvydo
biblioteka,
AB Detonas

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos, valstybės
biudžeto lėšos

Įvykdytų
ikiprekybinių pirkimų
skaičius
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Tikslai

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

4.2.11. Vykdyti ikiprekybinius pirkimus,
siekiant sukurti inovatyvius produktus
sveikatos technologijų ir biotechnologijų
srityje

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

2016–2017 m.

Atsakingi
vykdytojai

Lietuvos
sveikatos
mokslų
universiteto
ligoninė Kauno
klinikos, VšĮ
Vilniaus
universiteto
ligoninės
Santariškių
klinikos,
Druskininkų
savivaldybės
administracija,
Lietuvos jūrų
muziejus,
Sveikatos
apsaugos
ministerija ar
jos įgaliota
institucija

Finansavimo
šaltiniai

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos, valstybės
biudžeto lėšos

Rodiklis

Įvykdytų
ikiprekybinių pirkimų
skaičius
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Tikslai

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

4.2.12. Vykdyti ikiprekybinius pirkimus,
siekiant sukurti inovatyvų transportą,
logistiką ir informacines ir ryšių technologijas

2016–2017 m.

4.2.13. Teikti ūkio subjektams metodinę
informacinę pagalbą dėl MTEP mokestinių
lengvatų

2014–2017 m.

Atsakingi
vykdytojai

Kauno miesto
savivaldybės
administracija,
Valstybės
įmonė Vidaus
vandens kelių
direkcija,
Akcinė
bendrovė
„Lietuvos
geležinkeliai“,
Valstybės
įmonė Registrų
centras, Viešoji
įstaiga
„Lietuvos
nacionalinis
radijas ir
televizija“,
Lietuvos
bankas,
Lietuvos aklųjų
biblioteka,
Lietuvos
Respublikos
valstybės
saugumo
departamentas,
Valstybės
įmonė Lietuvos
oro uostai,
Valstybinis
turizmo
departamentas
prie Ūkio
ministerijos
Ūkio
ministerija,
MITA,

Finansavimo
šaltiniai

Rodiklis

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos, valstybės
arba savivaldybės
biudžeto lėšos

Įvykdytų
ikiprekybinių pirkimų
skaičius

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Informacinių renginių
skaičius,
suteiktų konsultacijų
skaičius
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Tikslai

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo
terminas
(pradžia–
pabaiga)

Finansavimo
šaltiniai

Švietimo ir
mokslo
ministerija

(Toks veiksmas taip pat numatytas
įgyvendinti SMTEP programos 2013–2015
metų veiksmų plane (2.3.1.4.veiksmas))

4.2.14. Populiarinti MTEPI sprendinių
diegimą viešajame sektoriuje

Atsakingi
vykdytojai

2014–2017 m.

Rodiklis

Įmonių,
pasinaudojusių
mokestinėmis
lengvatomis skaičius

Ūkio
ministerija,
MITA

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos, valstybės
biudžeto lėšos

Surengtų viešinimo
renginių skaičius
Dalyvių skaičius

4.2.15. Pritaikyti bepiločius oro taikinius oro
gynybos pratybose, siekiant taikyti naujas
technologijas krašto apsaugos ir gynybos
srityse

2014–2017 m.

Krašto
apsaugos
ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos

Įgyvendintų projektų
skaičius

4.2.16. Sukurti bepiločio orlaivio sistemą
Krašto apsaugos sistemai žvalgybos ir
stebėjimo tikslams, orlaivio sistemose siekti
pritaikyti naujas technologijas ir sprendimus

2015-2017 m.

Valstybės biudžeto
lėšos

Įgyvendintų projektų
skaičius

4.2.17. Įdiegti inovatyvių sveikatos priežiūros
technologijų vertinimo ir taikymo sistemą,
siekiant pagerinti sveikatos priežiūros
efektyvumą ir kokybę

2014–2017 m.

Krašto
apsaugos
ministerija,
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
MITA
Sveikatos
apsaugos
ministerija

2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
lėšos

Įvertintų inovatyvių
sveikatos priežiūros
technologijų skaičius

4.2.18. Plėtoti nevyriausybines organizacijas
ir bendruomenes įtraukiančius paslaugų
teikimo modelius savivaldybėse, gerinti
socialinėmis inovacijomis pagrįstų paslaugų
vietos lygmeniu prieinamumą ir didinti jų
įvairovę

2014–2016 m.

Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija

Valstybės biudžeto
lėšos

Vykdomose
priemonėse
dalyvavusių asmenų
skaičius

