EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS ATLIKTOJE
LIETUVOS INOVACIJŲ POLITIKOS PERŽIŪROJE
PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Rekomendacija

Poveikis siekiamam tikslui/rezultatas

Numatomas
įgyvendinimo terminas

Atsakingos
institucijos

2016–2020 m.,
su galimybe šį
laikotarpį
pratęsti

Ūkio ministerija

2016–2028 m.
su galimybe šį
laikotarpį
pratęsti
2017–2027 m.,
su galimybe šį
laikotarpį
pratęsti
2016–2027 m.
su galimybe šį
laikotarpį
pratęsti

Ūkio ministerija

2016–2027 m.
su galimybe šį

Ūkio ministerija

Palankių sąlygų inovacijų plėtrai sudarymas
1.

Skatinti brandžios kapitalo ir 1.1.
paskolų finansinės sistemos
plėtrą,
siekiant
sumažinti
investicijų į didelį augimo
potencialą turinčias įmones
stygių. Plėtoti verslo angelų
sektorių ir įvertinti galimybes
teikti
įmonėms
paramos
paslaugas gerinat investicinių
pasiūlymų kokybę, t. y. didinti
„parengtį
investicijoms“
(pavyzdžiui, teikiant mentorių
ir turinio ekspertų pagalbą)
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Įgyvendinti rizikos kapitalo
priemonę „Koinvesticinis
fondas“.

Įgyvendinti naujas rizikos
kapitalo priemones: „Plėtros
fondas I“ ir „Plėtros fondas
II“.
Įgyvendinti rizikos kapitalo
priemonę „Bendrai su verslo
angelais finansuojantis
fondas“.
Įgyvendinti rizikos kapitalo
priemonę „Ankstyvosios
stadijos ir plėtros fondas“.

Įgyvendinti rizikos kapitalo
priemonę „Ankstyvosios

Priemone „Koinvesticinis fondas“ bus siekiama
paskatinti investicijas, pirmiausia į jaunų
inovatyvių įmonių inovatyvias idėjas, siekiant
padėti šioms įmonėms sumažinti verslo pradžios
riziką ir spartinti jų sėkmingą augimą. Privatūs
investuotojai bus investicijų iniciatoriai, galintys
nuolat teikti pasiūlymus koinvesticinio fondo
valdytojui dėl koinvestavimo į perspektyvias
įmones. Priemonė taip pat prisidės prie
alternatyvios rinkos (First North) plėtros ir taip
sudarys sąlygas įmonėms pasirengti išeiti į
reguliuojamąją vertybinių popierių rinką.
Pagal šias naujas rizikos kapitalo priemones
įsteigti fondų valdytojai investuos į labai mažų,
mažų ir vidutinių įmonių akcinį kapitalą arba iš
dalies akcinį kapitalą įmonių plėtros stadijose.
Pagal šią priemonę įsteigto fondo valdytojas
kartu su verslo angelais investuos į MVĮ akcinį
kapitalą arba iš dalies akcinį kapitalą.
Pagal šią priemonę įsteigto fondo valdytojas
investuos į ankstyvosios vystymosi stadijos
įmones ir sieks sumažinti atotrūkį tarp mokslo ir
verslo. Didžioji dalis investicijų per šią
priemonę bus skiriamos įmonėms, veikiančioms
sumaniosios specializacijos krypčių srityse.
Pagal šią priemonę įsteigto fondo valdytojas
investuos į MVĮ akcinį kapitalą ar iš dalies

Ūkio ministerija

Ūkio ministerija
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stadijos fondas ir plėtros
fondas I“.

1.6.

Įgyvendinti priemonę
„Individualios ir portfelinės
garantijos paskoloms, lizingo
ir faktoringo sandoriams“.

1.7.

Įgyvendinti
priemonę
„Paskolų ir
finansinės
nuomos (lizingo) sandorių
palūkanų
dalinis
kompensavimas“.

1.8.

Įgyvendinti priemonę
„Lengvatinės paskolos ir
lizingo
sandorių
finansavimas“.

1.9.

Įgyvendinti
„Pasidalytos
paskolos“.

1.10.

Įgyvendinti naujas garantijų
už verslo sandorius
priemones.

priemonę
rizikos

akcinį kapitalą įmonių pradinio augimo
stadijose. Priemonė skatins mokslo ir studijų
institucijose generuojamų idėjų perdavimą
verslui (komercializavimą).
Individualiomis ir portfelinėmis garantijomis
paskoloms, lizingo ir faktoringo sandoriams bus
užtikrinamas SVV subjektų įsipareigojimų
(paskolų, lizingo, faktoringo sandorių)
vykdymas finansų įstaigoms (iki 52 mln. Eur ).
Paskolų ir finansinės nuomos (lizingo)
sandorių palūkanų dalinis kompensavimas
toms MVĮ, kurios yra gavę paskolas arba
pasirašę lizingo sutartis (50–95 proc.
sumokėtų palūkanų ( iki 21,7 mln. Eur SF
lėšų).
Lengvatinės paskolos ir lizingo sandorių
finansavimas (numatoma skirti iki 37,7 mln.
Eur nacionalinių lėšų). Siekiant pagerinti
galimybes gauti finansavimą smulkiojo ir
vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams,
per atrinktus finansų tarpininkus (kredito
įstaigas) planuojama teikti paskolas
palankiomis palūkanų normomis bei finansuoti
lizingo sandorius.
Pasidalytos rizikos paskolos (numatoma skirti
iki 90,4 mln. Eur). Per atrinktus finansų
tarpininkus (kredito įstaigas) planuojama teikti
paskolas įmonėms iki 4 mln. Eur (kartu su
finansų tarpininko lėšomis, kurios turi sudaryti
pusę teikiamos paskolos sumos).
Siekiant didinti finansavimo šaltinių ir
priemonių spektrą verslui, bus įgyvendinama ši
priemonė:
Eksporto garantijomis (iki 8 mln. Eur grįžusių
lėšų) bus siekiama mažinti eksporto
sandoriuose atsirandančią riziką. Eksporto
garantijos (iki 90 proc. sandorio sumos) už

laikotarpį
pratęsti

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
Finansų ministerija
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1.11.

Reglamentuoti sutelktinio
finansavimo veiklą
Lietuvoje.

Parengti Lietuvos
Respublikos įmonių bankroto
įstatymo pakeitimus, siekiant
tobulinti proceso dalyvių
veiksmų, nutarimų ir teismo
sprendimų apskundimo
reguliavimą.
Atlikti nacionalinės darbo
rinkos bei už šias sritis
atsakingų valstybės
institucijų efektyvumo
analizę konkurencingumo
didinimo požiūriu ir pateikti
siūlymus dėl efektyvumo
tobulinimo.

2.

Tęsti bankrotų procedūrų
trukmės trumpinimą ir kainų
mažinimą

2.1.

3.

Tęsti teisinio reguliavimo
sistemos tobulinimą, ypatingą
dėmesį sutelkiant į viešojo
valdymo institucijų veiklos
efektyvumą

3.1.

3.2.

3.3.

Sukurti ir įdiegti Išmaniosios
mokesčių administravimo
informacinės sistemos
(i.MAS) Elektroninį sąskaitų
faktūrų (i.SAF) posistemį.
Pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei
Farmacinės veiklos
licencijavimo taisyklių,

sandorius, kurių atidėto mokėjimo terminas iki
2 metų, bus teikiamos už lietuviškos kilmės
prekių eksporto sandorius su pirkėjais iš šalių,
kurios nėra ES narės.
Sutelktinis finansavimas papildys bankų
finansavimą ir leis lengviau ir paprasčiau
suvesti tuos, kurie ieško papildomų lėšų (tarp jų
ir MVĮ), su potencialiais investuotojais. Per
sutelktinio finansavimo platformas asmenys
galės skolintis įvairiems tikslams – verslo,
profesiniams, mokslo, tiriamosioms ir kitoms
reikmėms (išskyrus vartojimą) finansuoti.
Pakeitimų siekis – tobulinti proceso dalyvių
veiksmų, nutarimų ir teismo sprendimų
apskundimo reguliavimą.

2016 m. IV
ketv.

Finansų ministerija

2017 m. IV
ketv.

Finansų ministerija

Atsižvelgiant į geriausią EBPO valstybių
praktiką, konkurencingumo didinimo požiūriu
išanalizuoti darbo rinkos situaciją (darbo
santykių reguliavimą, socialinės apsaugos
aspektus, žmogiškųjų išteklių rengimo, pasiūlos
ir paklausos aspektus, kylančias problemas bei
susijusių valstybės institucijų veiklos
efektyvumą) ir pasiūlyti darbo rinkos
optimizavimo priemones, tinkamas Lietuvai.
Siekiama, kad visi pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – PVM) mokėtojai PVM sąskaitų faktūrų
duomenis mokesčių administratoriui teiktų
elektroniniu standartizuotu formatu.

2017 m.

Ūkio ministerija

2016 m. IV
ketv.

Finansų ministerija

Supaprastinti šių taisyklių 6.3 papunktyje
numatytus reikalavimus Registrų centro
išduodamiems dokumentams, siekiant, kad ūkio
subjektams nebereikėtų kreiptis į Registrų

2017 m.

Sveikatos apsaugos
ministerija
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patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2006 m. lapkričio 30 d.
nutarimu Nr. 1191 „Dėl
Farmacinės veiklos
licencijavimo taisyklių,
Reikalavimų kvalifikuotam
asmeniui, atsakingam už
gamybą ir (ar) importą,
aprašo ir farmacinės veiklos
licencijų formų
patvirtinimo“, pakeitimo
projektą.

4.

Stebėti dabartinio pelno
mokesčio režimo poveikį ir
užtikrinti, kad jis nesukurtų

3.4.

Sukurti ir įdiegti elektroninę
prieigą įmonėms gauti MITA
išvadas dėl jų veiklos
pripažinimo MTEP veikla.

3.5.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų Veiksmų programos
priemonę „SmartParkas LT“.

4.1.

Atlikti Pelno mokesčio
įstatymo ir susijusių teisės
aktų poveikio pradedančiųjų

centrą dėl kiekvieno kadastrinės bylos lapo
tvirtinimo atskirai; šių taisyklių 10.4 papunktyje
atsisakyti reikalavimo kartu su paraiška išduoti
vaistinės veiklos licenciją pateikti juridinio
asmens, filialo vaistinės farmacinės veiklos
vadovo vaistininko praktikos licencijos kopiją, o
reikalavimą pateikti darbo sutarties kopijas
pakeisti mažesnę naštą sukeliančiu
įpareigojimu; sudaryti galimybę elektroninėmis
priemonėmis teikti duomenis apie pasikeitusį
vaistinės veiklos licencijoje nurodytą
farmacinės veiklos vadovą – nurodyti tik naujo
farmacinės veiklos vadovo vardą, pavardę,
įmonę (filialą) ir veiklos vietos adresą.
Tikslas – supaprastinti administracines
2017 m.
procedūras ir skatinti MTEP bei inovatyvią
veiklą įmonėse, t. y. sukurti elektroninę prieigą
MITA, kurios pagalba įmonės elektroninėje
formoje galėtų pateikti dokumentus, ir gautų
ekspertinę išvadą dėl savo veiklos pripažinimo
MTEP veikla.
Priemone SmartParkas LT siekiama sukurti ir 2016–2020 m.
(arba) išplėtoti pramonės parkų bei LEZ‘ų
infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti
tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios
specializacijos srityse.
Numatoma finansuoti (13 mln. Eur) šias veiklos
rūšis:
1. Investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramonės
parko ar LEZ, kuriuose užsienio įmonės vykdys
MTEPI veiklą, inžinerinius tinklus ir susisiekimo
komunikacijas;
2. Pramonės parko ar LEZ rinkodaros veiklos,
papildančios investicinį projektą.
Atlikus vertinimą ir nustačius, kad dabartinis
2018 m.
pelno mokesčio režimas sukuria kliūtis jaunų

Ūkio ministerija

Ūkio ministerija

Ūkio ministerija,
Finansų ministerija,
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kliūčių jaunų inovatyvių
įmonių augimui
4.2.

5.

Stebėti vykdomų reformų
iniciatyvų ir viešųjų investicijų
į trūkstamos infrastruktūros
plėtrą poveikį įmonėms

5.1.

ir mažų įmonių augimui
vertinimą.
Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų projektą
„InoSpurtas“.

Atlikti valstybės vykdomų
reformų ir viešųjų investicijų
į infrastruktūros (transporto,
energetinių, informacinių ir
ryšių technologijų ir kitų
tinklų) plėtrą poveikio verslo
plėtrai stebėseną ir analizę.

inovatyvių įmonių augimui, parengti teisės aktų
pakeitimus, eliminuojančias šias kliūtis.
Įmonės bus skatinamos aktyviau naudotis pelno
mokesčio lengvata MTEP veiklai: bus teikiamos
ekspertinės išvados dėl ūkio subjektų vykdomos
veiklos priskyrimo MTEP veiklos rūšims ir
informacija apie galimybes gauti pelno
mokesčio lengvatas MTEP veiklos rūšims.
Remiantis stebėsena ir analize, bus teikiami
siūlymai dėl trūkstamos infrastruktūros plėtros,
skatinančios įmonių Lietuvoje
konkurencingumą.

2016–2018 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija
Ūkio ministerija,
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra

2017–2020 m.

Ūkio ministerija

2016–2020 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija,
VšĮ „Investuok
Lietuvoje“
Ūkio ministerija,
VšĮ „Investuok
Lietuvoje“

Inovacijų sistemos žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas
6.

Stiprinti inovacijų sistemos
žmogiškųjų išteklių bazę,
siekiant užtikrinti, kad verslas,
norintis inovuotis, galėtų rasti
tinkamos kvalifikacijų ir
įgūdžių darbuotojų. Sudaryti
Lietuvos verslui reikalingų
kvalifikacijų žemėlapį ir
paskatinti aukštojo mokslo
institucijų ir verslo sektoriaus
dialogą dėl atitinkamų tretinio
lygio mokymo kursų ir
programų plėtros

6.1.

Didinti studijų ir profesinio
mokymo atitiktį darbo rinkos
poreikiams:

6.1.1.

Kasmet atlikti investuotojų
planais patvirtintą specialistų
poreikio analizę tikslinėms
TUI sritims.
Pateikti rekomendacijas
aukštosioms mokykloms jų
vykdomose studijų
programose sudaryti sąlygas
antrosios užsienio kalbos
mokymui bei siekti, jog
baigiantys bakalauro ir
magistrantūros pakopų
studijas studentai turi
pasiekti B1-B2 antrosios

6.1.2.

Siekiama formuoti valstybei reikalingų
specialistų užsakymą ir rengimą.

2016–2020 m.

Siekis – atliepti investuotojų poreikiams.

2016 m.

Ūkio ministerija,
VšĮ „Investuok
Lietuvoje“
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6.1.3.

6.1.4.

6.1.5

6.1.6

6.1.7.

6.1.8.

užsienio kalbos mokėjimo
lygį.
Užtikrinti, kad Švietimo ir
mokslo ministerijos
kuruojamos ES Mokymosi
visą gyvenimą programos
kalbų mokymui būtų
prieinamos būsimiems
profesinių ir aukštųjų
mokyklų absolventams.
Parengti ir įgyvendinti į
užsienio investuotojų
darbuotojų mokymą ir
kvalifikacijos tobulinimą
orientuotas priemones,
įskaitant užsienio kalbų
mokymą.
Užtikrinti Lietuvos profesijų
klasifikatoriaus susiejimą su
Lietuvos švietimo
klasifikatoriais.
Užtikrinti visaverčio
instrumento, paremto
išplėstine Lietuvos profesijų
klasifikatoriaus versija, ir
skirto darbo rinkos
profesinės struktūros
palyginimui tarptautiniu bei
šalies mastu, funkcionalumą
ir plėtrą.
Palaikyti vidutinės trukmės
žmogiškųjų išteklių
paklausos prognozavimo
sistemos funkcionalumą.
Įgyvendinti žmogiškųjų
išteklių kvalifikacijos
tobulinimo ir

Siekiama, kad būtų sudarytos kuo palankesnes
sąlygos kalbų mokymuisi.

2016–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija
Ūkio ministerija

2016–2020 m.

Ūkio ministerija

2016–2020 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

2016–2020 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

2016–2020 m.

Ūkio ministerija

2016–2020 m.

Ūkio ministerija
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6.1.9.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

kompetentingumo plėtros
iniciatyvas, panaudojant
„kompetencijų vaučerį“,
skirtą didinti kvalifikacijos
tobulinimo bei
kompetentingumo plėtros
galimybių prieinamumą
įmonių darbuotojams.
Teikti paramą sektorinių
kompetencijų ugdymo
projektams.
Įgyvendinti
projektą
„Lietuvos
kvalifikacijų
sandaros ir šiuolaikiško
švietimo
turinio
formavimas“.
Įgyvendinti projektą
„Asmenų, besimokančių
formaliojo švietimo
programose praktinis
mokymas sektoriniame
praktinio mokymo centre“.
Tęsti naujos kartos studijų
krypčių aprašų, orientuotų į
studijų rezultatus, rengimą.
Įgyvendinti Nacionalinės
žmogiškųjų išteklių
stebėsenos pagrindų aprašo
nuostatas.
Vykdyti nuolatinę
žmogiškųjų išteklių
stebėseną, jos rezultatus
naudoti nustatant priėmimo į

Įgyvendinant projektą bus sukurti ir išbandyti
profesiniai standartai, modulinės profesinio
mokymo programos, parengtos modulinėms
profesinio mokymo programoms skirtos
mokymosi priemonės.
Įgyvendinant projektą bus sudarytos palankios
kokybiško mokymosi sąlygos ne tik sektorinius
praktinio mokymo centrus turinčių profesinio
mokymo įstaigų, bet ir jų neturinčių profesinio
mokymo įstaigų mokiniams atlikti dalį
praktinio mokymo aukšto technologinio lygio
sektoriniuose praktinio mokymo centruose,
įgyjant darbo rinkai paklausių įgūdžių.
Siekiama gerinti studijų kokybę ir studijas labiau
orientuoti pagal darbo rinkai reikalingas
kompetencijas.

LRV nutarimu patvirtinus Švietimo
informacinės sistemos nuostatus bus sudarytas
teisinis pagrindas kaupti, saugoti ir integruoti
duomenis apie žmogiškuosius išteklius iš
valstybės registrų ir informacinių sistemų bei

2016–2020 m.

Ūkio ministerija

2016–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

2016–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

2017 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija,
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
Švietimo ir mokslo
ministerija

2017–2019 m.
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aukštąsias mokyklas
rodiklius.
7.

Siekiant atliepti verslo
poreikius tinkamos
kvalifikacijos specialistams,
sustiprinti ir išplėsti
priemones, skirtas profesinio
mokymo sistemos tolesnei
plėtrai

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

Atkreipti dėmesį į santykinai
žemus mokinių gebėjimus,
lyginant su jų bendraamžių
gebėjimais EBPO valstybėse

8.1.

8.2.

Didinti į profesinių mokyklų
valdymą įtrauktų verslo
atstovų aktyvumą.
Kasmet analizuoti tikslinėms
TUI sritims aktualių studijų
ir profesinio mokymo
programų, vykdomų
Lietuvos aukštojo mokslo ir
profesinio mokymo įstaigose,
aprašus ir prireikus pateikti
siūlymus Švietimo ir mokslo
ministerijai, aukštojo ir
profesinio mokymo
institucijoms dėl studijų ir
mokymo programų
tobulinimo.
Sukurti darbinėje veikloje
įgyjamų aukšto meistriškumo
kvalifikacijų posistemės
modelį.
Įgyvendinti ES struktūrinės
paramos projektą „Profesinio
mokymo įstaigų mokinių
praktinis mokymas darbo
vietoje“.
Skatinti technologinius
mokymus bendrojo ugdymo
mokyklose.
Siekti, kad kuo daugiau
praktinių užsiėmimų
bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniams vykdyti
profesinio mokymo įstaigose,

teikti naudotojams (stojantiesiems, karjeros
valdymo specialistams, valstybės institucijų
darbuotojams) duomenų ir rodiklių ataskaitas.
Siekis – stiprinti partnerystę su socialiniais
partneriais.
Studijų ir profesinio mokymo programas
orientuoti į užsienio investuotojų keliamus
poreikius.

Įgyvendinant projektą mokymo įstaigos bus
skatinamos ieškoti įmonių-partnerių ir įtraukti
jas diegti pameistrystės mokymo formą.
Realiose darbo vietose besimokydami
pameistriai, įgydami kvalifikaciją, bus įgiję
paklausių darbo rinkoje praktinių įgūdžių.
Aprūpinti bendrojo ugdymo mokyklas
priemonėmis, skirtomis gamtos ir technologijų
mokslų mokymui.
Sektorinio praktinio mokymo centruose
sudarytos sąlygos visiems mokiniams gauti
ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir
konsultavimo paslaugas.

2016–2020m.

2016–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija,
Ūkio ministerija
Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

2017 m.

Ūkio ministerija

2016–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

2016–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

2016–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija
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8.3.

9.

10.

Skatinti Lietuvos ir užsienio
tyrėjų bei mokslinių tyrimų
padalinių bendradarbiavimą
(kūrybinės atostogos, užsienio
mainų programos (vizitai),
bendros mokslinių tyrimų
programos). Šios priemonės
turi būti nukreiptos į abiejų
amžiaus grupių tyrėjus (jaunus
ir vyresnio amžiaus)

9.1.

9.2.

Vykdyti priemones protų
10.1.
nutekėjimo problemai spręsti ir
mažinti barjerus siekiant
pritraukti ir išlaikyti talentus iš
užsienio (įskaitant ir ne ES

ypač turinčiose sektorinius
praktinio mokymo centrus.
Sukurti regioniškumo
principais formuojamų
atviros prieigos principu
veikiančių gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos,
matematikos tyrimų ir
eksperimentinės veiklos
atviros prieigos centrų.

Įgyvendinti Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos
priemonę „Mokslininkų, kitų
tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per
praktinę mokslinę veiklą“.
Tobulinti Mokslo ir studijų
institucijų mokslo (meno)
darbų vertinimo metodiką.

Parengti “Talentų
pritraukimo” programą 20172018 metams.

Bus sukurta dešimt regioniškumo principais
formuojamų atviros prieigos principu
veikiančių į moksleivių žinių integravimo ir
taikymo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės
kompetencijas mokslinių tyrimų ir techninės
kūrybos srityse ir mokytojų dalykinę
kompetenciją orientuotų centrų, kuriuose
veiktų specializuotos laboratorijos ̶
atliepiančios tos apskrities teritorijos specifiką
(mokslo, technologijų arba verslo tendenciją);
standartizuotos laboratorijos: viena –
biologijos ir chemijos; antra – fizikos ir
inžinerijos; trečia – robotikos ir informacinių
technologijų.
Įgyvendinant priemonę bus skatinamas
tarptautinis tyrėjų bendradarbiavimas, bendrų
mokslinių tyrimų vykdymas, patenkintos
sąlygos tyrėjų mobilumui nepaisant amžiaus.

2018–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

2017–2020 m

Lietuvos mokslo
taryba

Įdiegus patobulintas Mokslo ir studijų
institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo
metodikos nuostatas bus sudarytos palankesnės
sąlygos vertinti Lietuvos ir užsienio tyrėjų bei
mokslinių tyrimų padalinių bendradarbiavimą,
suteikiant bendriems mokslo darbams ir kitiems
mokslinės ir technologinės veiklos rezultatams
aukštesnį įvertinimą, taip bus sudarytos sąlygos
už tai teikti didesnį bazinį MTEP finansavimą.
Šioje programoje turi būti įtvirtintos esminės
priemonės, siekiant talentų ugdymo,
sugrąžinimo, pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje.

2017 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

2016 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija
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piliečius). Taikyti
podoktorantūros studijas ir
paprastinti vizų bei leidimų
dirbti užsienio mokslininkams
išdavimą siekiant pritraukti
tyrėjus
Inovacijų sistemos viešojo valdymo tobulinimas: MTI politikos formavimas, koordinavimas ir strateginis įžvalgumas
11.

Išnagrinėti galimybę atlikti
visų MTI srities programų
peržiūrą vadovaujant
sustiprintai (reorganizuotai)
strateginei MTI tarybai. Tai
turėtų padėti rasti tinkamą
balansą, pavyzdžiui, tarp
viešojo finansavimo
fundamentiniams moksliniams
tyrimams, taikomiesiems
moksliniams tyrimams,
(eksperimentinės plėtros
veiklai) ir inovacijoms versle
arba balansą tarp paramos
aukštų technologijų įmonėms
ir inovacijų „sekėjams“

11.1.

11.2.

Atlikti strateginio lygmens
MTI programų
– Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos,
- Prioritetinių mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos)
krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos
(toliau – Sumanios
specializacijos programa)
- Valstybinės studijų,
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros 2013–
2020 metų plėtros
programos peržiūrą.
Atlikti Sumanios
specializacijos programos
įgyvendinimo poveikio
tarpinį vertinimą.

Atliekant peržiūrą bus siekiama atspindėti
holistinį požiūrį į visos MTI srities politikos
formavimą ir įgyvendinimą.

2017–2018 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija,
Lietuvos mokslo
taryba

Tarpinio vertinimo metu bus nustatoma MTEPI
prioritetų įgyvendinimo pažanga; įvertintas
METPI prioritetų veiksmų plane nustatytų
studijų ir MTEPI politikos priemonių, jų
pagrindu vykdomų projektų įgyvendinimo
rezultatai ir tinkamumas MTEPI prioritetams
įgyvendinti; bei identifikuotas MTEPI prioritetų
potencialas tolesnei plėtrai, atsižvelgiant į
technologijų raidos, socialinės, ekonominės ir
kitokios aplinkos veiksnių pokyčius.

2017–2018 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija,
Mokslo ir studijų
stebėsenos ir
analizės centras

11

12.

Rengiant MTI srities ateities
strategijas ir politinius
planus, atsižvelgti į patirtį,
sukauptą Sumanios
specializacijos programos ir
kitų MTI programų ir
strategijų tvirtinimo proceso
metu ir tolesnėje praktikoje
siekti atviro, skaidraus,
įtraukaus ir įrodymais grįsto
požiūrio. Imtis konkrečių
priemonių siekiant užtikrinti
reguliarų partnerių, ypač iš
verslo dalyvavimo šiuose
procesuose

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

Pradėti MTI politikos
įgyvendinimo institucinę
reformą, pagerinant
koordinavimą ir
konsoliduojant tas pačias
funkcijas atliekančias
agentūras ir vienodų tikslų
siekiančias paramos
priemones. Nusistatyti
vieningą programų planavimo
tikslą (funkcinis, pritaikytas
tikslinėms grupėms ar kitoks)
ir įtvirtinti požiūrį, kuris būtų
labiau orientuotas į pramonės

13.1.

Rengiant MTI politikos
strategines programas įtraukti
partnerius, ypač verslo
atstovus, ir taikyti įrodymais
grįstą metodą.
Daugiau verslo ar asocijuotų
verslo struktūrų atstovų
įtraukti į Sumanios
specializacijos prioritetų
koordinavimo darbo grupę.
Bendradarbiaujant su
Pasauline intelektinės
nuosavybės organizacija
atlikti parengiamuosius
veiksmus, skirtus
nacionalinės intelektinės
nuosavybės strategijos
projekto parengimui.
Intelektinės nuosavybės
teisių apsaugos
koordinavimas.
Parengti ir įgyvendinti
valstybės MTI politikos
priemones įgyvendinančių
institucijų konsolidavimo
planą.

Į programų rengimą traukti mokslo ir verslo
atstovus ir užtikrinti, kad dalyvaujantys
partneriai atstovautų kuo platesnes asocijuotas
struktūras ir būtų išvengiama interesų konflikto.

Nuolat

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

Siekiama užtikrinti kuo platesnį mokslo ir verslo
bendruomenių atstovavimą.

2017 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

Siekiama pasirengti nacionalinės intelektinės
nuosavybės strategijos projekto parengimui.

2016–2017 m.

Teisingumo
ministerija,
Valstybinis patentų
biuras prie
Teisingumo
ministerijos

Įgyvendinant priemonę bus siekiama tobulinti
intelektinės nuosavybės apsaugos
administravimą ir įgyvendinimą, stiprinant
intelektinės nuosavybės apsaugą, kaip
neatskiriamą inovacijų politikos dalį.
Įgyvendinant planą bus siekiama peržiūrėti visų
institucijų, įgyvendinančių valstybės MTI
politiką, funkcijas ir jas, konsoliduoti pagal
institucijų vykdomas funkcijas.

2017 m. I ketv.
– 2018 m. II
ketv.

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija,
Finansų ministerija,
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Vidaus reikalų
ministerija
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14.

15.

ir visuomenės poreikius,
įskaitant konsoliduotą
įgyvendinimo struktūrą ir
planuojant konsoliduotas
schemas
Išnagrinėti galimybes dėl
bendros virtualios
informacinės sistemos
tiksliniams naudotojams
(pareiškėjams ir naudos
gavėjams) bei MTEP ir
inovacijų paramos agentūrų ir
schemų stebėsenai sukūrimo.
Tai turėtų užtikrinti kritiškai
vertingą informaciją politikos
planavimui ir vertinimui bei
palengvinti visų aktualių
stebėsenos duomenų
integravimą į vieną duomenų
bazę ir tokiu būdu
visapusiškiau stebėti naudos
gavėjus ir jų gautus rezultatus,
o tai, savo ruožtu, suteiktų
labiau pagrįstą bazę poveikio
analizei. Lygiagrečiai, vieno
langelio (vieno įėjimo taško)
principu veikiančios sistemos
sukūrimas ir plėtra palengvintų
prieigą prie šiaip jau
komplikuotos (painios)
paramos sistemos
Siekiant sustiprinti ir tinkamai
panaudoti MTI sistemoje
aukštos kokybės strateginį
įžvalgumą (informuotumą,
procesų suvokimą ir politikos
mokymąsi), išanalizuoti

14.1.

Sukurti virtualią inovacijų
informacinę platformą.

Sukurti „vieno langelio“ principu veikiančią
verslo aptarnavimo sistemą (www.inovacijos.lt),
kurioje būtų galima rasti informaciją apie
MTEPI finansavimą, infrastruktūrą bei mokslo ir
studijų institucijų teikiamas paslaugas ir
parduodamus produktus. Internetinėje
platformoje pateikiama informacija turi būti
orientuota į tikslinius subjektus, vykdančius ar
planuojančius vykdyti MTEP, taip pat į politikos
valdymo, koordinavimo ir įgyvendinimo
institucijas.

15.1.

Inicijuoti teisės aktų
pakeitimus dėl geresnio
inovacijų politikos
koordinavimo.
Plėtoti valdymo sprendinių ir
informacijos
analitikos

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
2017 m.
inovacijų strateginei tarybai suteikti didesnį
vaidmenį sprendžiant su inovacijų politika
susijusius klausimus.
Sudaryti sąlygas didžiųjų duomenų apdorojimui 2017−2022 m.
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo

15.2.

2017–2018 m.

Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra,
Ūkio ministerija,
VšĮ „Lietuvos
inovacijų centras“

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija
Kultūros ministerija
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galimų strateginio įžvalgumo
stiprinimo variantų stiprybes ir
silpnybes

16.

Laikytis gerosios politikos
vertinimo praktikos. Tarp visų
dalykų, tai vienareikšmiškai
pareikalaus nuoseklios
orientacijos į politikos
vertinimą aukščiausiu lygiu:
vertinimus vykdyti visuomet,
kai investuojamos viešosios
lėšos, formuojant naujas
programas primygtinai laikytis
reikalavimo sukurti duomenų
ir vertinimo strategijas,
naudoti vertinimo metodų
derinį (pagal politikos
priemonės ar programos
pobūdį, įskaitant išorinių ir
tarptautinių ekspertų
vertinimą) ir įpareigoti vykdyti
viešosiomis lėšomis

16.1.

paslaugas
Lietuvos
Respublikos ministerijoms,
valstybinėms
įstaigoms,
verslo subjektams ir kitoms
organizacijoms.

bibliotekoje. Poveikis siekiamam tikslui:
Tikslinis didžiųjų duomenų apdorojimas ir
analizės pateikimas Lietuvos Respublikos
ministerijoms, valstybinėms įstaigoms, verslo
subjektams ir kitoms organizacijoms leistų
priimti savalaikius, tikslesnius sprendimus bei
kurti
didžiaisiais
duomenimis
pagrįstus
produktus, didintų Lietuvos konkurencingumą.
1.2. Didinti informacinių technologijų ir
informacijos analizės specialistų pritraukimą į
Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo
biblioteką. Poveikis siekiamam tikslui: Siekiama
plėtoti valdymo sprendinių ir informacijos
analitikos paslaugas Lietuvos Respublikos
ministerijoms, valstybinėms įstaigoms, verslo
subjektams ir kitoms organizacijoms užtikrinant
vartotojų poreikius.

Užtikrinti, kad būtų atlikti
viešosiomis lėšomis
finansuojamų MTI srities
programų ir priemonių
poveikio vertinimai.

Siekiama, jog numatomos
įgyvendinti/įgyvendinamos MTI srities
programos ir priemonės duotų didžiausią
ekonominę naudą ir apie jų naudingumą būtų
viešinama.

Nuolat

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija,
Lietuvos mokslo
taryba,
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra,
VšĮ „Lietuvos
verslo ir paramos
agentūra“,
VšĮ „Centrinė
projektų valdymo
agentūra“
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finansuojamų programų
vertinimo rezultatų viešinimą
(viešą sklaidą)
Subalansuoto MTI politikos priemonių derinio, skatinančio inovacijas platesniame verslo sektorių rate, sukūrimas
17.

Sukurti
subalansuotą
politikos priemonių derinį,
labiau fokusuojantis į didesnį
MTEP ir inovacinę veiklą
vykdančių įmonių skaičių ir
įvairovę. Tam reikalinga
imtis šių veiksmų:
- teikti paramą MVĮ ir
pradedančiosioms įmonėms,
rengiančioms paraiškas, ypač
pirmą kartą;
- sukurti
naujas arba
sustiprinti
esamas
kompetencijų
ugdymo
priemones, skirtas įmonėms,
kurios dar nevykdo MTEPI
veiklų. Tai galėtų apimti
paramą
kvalifikuoto
personalo įdarbinimui verslo
įmonėse, išorinių inovacijų
paramos
paslaugų
panaudojimą, mokymus ir
kitą kompetencijų ugdymo
veiklą;
- Palengvinti MVĮ ryšius su
inovacijų
sistema,
ypač
apsirūpinant žmogiškaisiais
resursais, pvz., palengvinant
ryšius su mokslo ir studijų
sistema ir remiant naujo
kvalifikuoto
personalo

17.1.

17.2.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„SmartInvest LT“.
Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„SmartInvest LT+“.

17.3.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„Inopatentas“.

17.4.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemones:
„Intelektas. Bendri mokslo –
verslo projektai“, „DPT
pramonei LT+“.

17.5.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų

Priemonė „SmartInvest LT“ skirta kokybiškų,
atitinkančių sumanios specializacijos kryptis,
užsienio investuotojų paieškai ir pritraukimui į
Lietuvą.
Priemone „SmartInvest LT+“ siekiama teikti
finansavimą didelę pridėtinę vertę kuriančių
tiesioginių užsienio investicijų skatinimo
projektams. Priemonei numatoma skirti 43 mln.
Eur finansavimo. Planuojama, kad įgyvendinus
priemonę bus pritraukta 48 mln. Eur privačių
investicijų, pasinaudojus jomis sukurta 55
inovatyvių produktų prototipų.
Priemone siekiama padidinti inovatyvių
produktų patentų registravimą tarptautiniu
mastu. Priemonei numatyta skirti 3 mln. Eur.
Priemone ketinama pritraukti 760 tūkst. Eur
privačių investicijų, planuojama, kad
įgyvendinus projektus, įmonėms bus išduota 80
tarptautinių patentų.
Priemone „Intelektas. Bendri mokslo – verslo
projektai“ siekiama skatinti įmones investuoti į
inovacijoms kurti reikalingą MTEP veiklą, taip
pat naujų inovacinių įmonių steigimąsi ir plėtrą.
Priemone „DPT pramonei LT+“ siekiama
paskatinti tradicinės pramonės transformaciją,
diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos
ekonomikos augimui technologijas – didelio
poveikio technologijas labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių gamybos procesuose.
Įmonės bus skatinamos aktyviau naudotis pelno
mokesčio lengvata MTEP ir teikiamos

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2017 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
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(inžinierių
ir
techninio
personalo) įdarbinimą

18.

Stiprinti MTEPI veiklos
supratimą ir populiarinimą
skatinančias priemones,
įtraukiant kuo daugiau įmonių.
Tai galėtų apimti supratimą
apie tarptautinių rinkų
tendencijas, naujas
atsirandančias technologijas,
kintančias pramonės struktūras
ir verslo modelius.
Bendradarbiauti su MVĮ
asociacijomis ir pramonės
grupėms ir viešinti
(reklamuoti) bei skleisti naujus
politikos instrumentus.
Daugiau dėmesio skirti
pramonės inicijuotoms ir žemo
slenksčio schemoms, kurios
įgalintų pritraukti daugiau
įmonių pradėti inovacinę
veiklą, nesusijusią su MTEP
(netechnologinę inovacinę
veiklą ir komercializaciją). Tai
galėtų apimti schemas,
paskatinančias įmones
įsitraukti į organizacines ir
paslaugų sektoriaus inovacijas.
Išnagrinėti paslaugų ir
organizacinių inovacijų
skatinimo įtraukimo į verslo

programos priemonės
„Inogeb LT“ projektą
„InoSpurtas“.

18.1.

18.2.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonės
„Inogeb LT“ projektą
„Technologijų ir inovacijų
populiarinimas“.
Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„Inovaciniai čekiai“.

18.3.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„Akademija LT“.

18.4.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„Verslumas LT“.

ekspertinės išvados dėl ūkio subjektų vykdomos
veiklos priskyrimo MTEP veiklos rūšims.
Bus įgyvendinama inovacijų
skautinimo/brokerystės veikla. Inovacijų
agentai, ieškodami technologinių sprendimų
padės įmonėms pagreitinti inovacijų kūrimą ir
diegimą, sutrumpins procesą „idėja-prototipas“.
Bus siekiama populiarinti technologijų pažangą
ir inovacijas, informuojant verslą ir visuomenę
apie mokslinių tyrimų vykdymo ir inovacijų
diegimo naudą, kuriant Lietuvos kaip
technologijų ir inovacijų šalies įvaizdį.
Bus sekiama skatinti verslą ir mokslą užmegzti
pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau
pradėtas vykdyti MTEP veiklas, skatinti įmones
aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei
pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo
teikiamomis galimybėmis.
Priemonės įgyvendinimo metu bus vykdomi
mokymai įmonių darbuotojams pagal viešosios
įstaigos „Versli Lietuva“ sukurtas ir (arba)
adaptuotas mokymų programas. Mokymais
siekiama pagilinti įmonių darbuotojų praktines
žinias verslumo ir eksporto srityse ir tokiu būdu
užtikrinti jų galimybes prisitaikyti prie
ekonomikos pokyčių.
Bus siekiama suteikti aukštos kokybės
konsultacines paslaugas tikslinių grupių SVV
subjektams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 5
metus ir taip sukurti prielaidas joms išsilaikyti
rinkoje ir vykdyti tolimesnę verslo plėtrą. Bus
įgyvendinamos kultūros ir kūrybinių industrijų
verslo plėtros skatinimo iniciatyvos, verslo
plėtros iniciatyvos, paremtos skaitmeninių
technologijų plėtra, pradedančiųjų įmonių
(„startuolių“) verslo plėtros skatinimo

Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
VšĮ „Versli
Lietuva“

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
VšĮ „Versli
Lietuva“
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įmonių paramos schemas
galimybę
18.5.

18.6.

19.

Tęsti inovacijų paklausos
priemonių plėtrą. Daugiausiai
žadančia priemone galėtų būti
inovatyvūs viešieji pirkimai.
Tačiau šis mechanizmas
reikalauja atidaus parengimo ir
įgyvendinimo. Todėl
rekomenduotina iš pradžių,
prieš pradedant visos apimties

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„Inomokymai“.
Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„Dizainas LT“.

18.7.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemones: „DPT
pramonei LT+“, „Ecoinovacijos LT“, „Ecoinovacijos LT+“.

19.1.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonės
„Inogeb LT“ projektą
„Inospurtas“, priemonės
„Nacionalinių kovos su
koruocija priemonių
įgyvendinimas“ projektą
„Nauji tipo (inovatviųjų ir

iniciatyvos, kuriami ir vystomi bendradarbystės
centrai.
Bus siekiama padidinti šalies įmonių darbuotojų
gebėjimus dirbti su naujomis technologijomis,
sudarant galimybes įgyti reikiamų įgūdžių
užsienio MTEPI centruose.
Bus siekiama remti netechnologinių inovacijų
inovacijų kūrimą ir diegimą mažų ir vidutinių
įmonių gamybos procesuose taip pat ir
paslaugose, pritaikant originalius gaminių ar
paslaugų dizaino sprendimus.
Priemone „DPT pramonei LT+“ siekiama
paskatinti tradicinės pramonės transformaciją,
diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos
ekonomikos augimui technologijas – didelio
poveikio technologijas (toliau – DPT) labai
mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)
gamybos procesuose.
Priemone „Eco-inovacijos LT“ siekiama
paskatinti paskatinti MVĮ diegti
netechnolologines ekoinovacijas, t. y. diegti
AVS, atlikti gamybos technologinius ir
aplinkosaugos auditus bei taikyti ekologinio
projektavimo principus.
Priemone „Eco-inovacijos LT+“ siekiama
paskatinti MVĮ diegti technologines
ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas
klimato kaitos ir šiltnamio efekto sąlygas.
Bus siekiama skatinti inovacijas versle ir spręsti
socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius
iššūkius.
Priemonių projektų metu bus teikiamos
konsultacijos verslui ir viešajam sektoriui dėl
dalyvavimo ikiprekybiniuose pirkimuose ir dėl
inovatyviųjų viešųjų bei ikiprekybinių pirkimų
vykdymo. Priemone „Ikiprekybiniai pirkimai
LT“ perkančiosios organizacijos skatinamos

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra
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20.

programą, gerai parengti
bandomąją programą. Sukurti
ilgalaikę paramos
bendradarbiavimo tarp įmonių
tinklaveikos kūrimo planams
bei susitarimams strategiją.
Remti tik tuos planus ir
susitarimus, kur matosi realus
pramonės
įsitraukimas/įsipareigojimai ir
jungtinės programos
bendradarbiavimui mokslinių
tyrimų, (eksperimentinės
plėtros veiklos), inovacijų
ir/arba švietimo srityse ir, jeigu
privatus sektorius parodo savo
pasirengimą investuoti laiką ir
resursus į bendradarbiavimo
veiklą
Jeigu Lietuvos politikos
formuotojai siekia išplėtoti
veiklą, susijusią su klasterių
plėtra ir jos skatinimu, reikėtų
atkreipti dėmesį į šiuos
siūlymus:
- laikytis pozicijos, kad
klasteriai turi būti inicijuoti
verslo ir kad jie yra
bendradarbiavimo įrankis, o
ne savitikslis. Jų sėkmė
priklauso nuo pramonės
lyderystės ir efektyvaus
bendradarbiavimo, siekiant
pašalinti problemas,
trukdančias
konkurencingumui;

ikiprekybinių) viešųjų
pirkimų skatinimas“ ir
priemonę „Ikiprekybiniai
pirkimai LT“.

inicijuoti naujų produktų kūrimą viešojo
sektoriaus problemoms spręsti.

20.1.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemones:
„InoKlaster LT“, „Verslo
klasteris“, „Naujos
galimybės LT“.

20.2.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonės
„Inogeb LT“ projektą
„InoLink“.

Bus siekiama skatinti pramonės ir paslaugų
įmonių jungimąsi į tinklus ir pramoninį
bendradarbiavimą.
Priemone „InoKlaster LT“ skatinamas privačių
juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų
bendradarbiavimas vykdant MTEPI veiklas.
Priemone „Verslo klasteris“ skatinamas MVĮ
tinklų, klasterių kūrimasis ir įsijungimas į
tarptautines vertės grandines, tarptautinius
tinklus.
Priemone „Naujos galimybės LT“ skatinamas
Lietuvos įmonių dalyvavimas tarptautinėse
parodose, mugėse ir misijose.
Bus siekiam skatinti įmonių jungimąsi į
klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti
augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra
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- klasterių skatinimo politika
turėtų paskatinti dialogą ir
bendradarbiavimą tarp įmonių
ir viešojo sektoriaus (ypač
vietiniame ir regioniniame
viešojo valdymo lygiuose). Šis
dialogas galėtų identifikuoti ir
vesti įmonių tinklų sukūrimo
link, viešojo sektoriaus veiklos
kokybės pagerėjimo (įskaitant
papildantįjį viešąjį
finansavimą ir mokslinių
tyrimų infrastruktūras);
- viešasis sektorius turi dirbti
su esamais ir besikuriančiais
klasteriais, o ne bandyti įkurti
visiškai naujus klasterius;
- politikos formuotojai taip pat
privalo įvertinti platesnį
klasterių sėkmę sąlygojančių
faktorių rinkinį. Tokie
faktoriai turėtų apimti
transportą, teritorijų
planavimą, gyvenamųjų namų
statybą, visuomeninių objektų
infrastruktūrą ir darbo rinkos
politiką

20.3.

Plėtoti tarptautinį
bendradarbiavimą, skatinant
Lietuvos klasterių ir (arba)
mažų ir vidutinių įmonių
(MVĮ) tinklų atstovų
(koordinatorių) dalyvavimą
Baltijos jūros regiono
strategijos priemonėje
„Inovacijų ekspresas“.

Bus siekiama Baltijos jūros regiono strategijos
(ESBJRS) ir jos iniciatyvų, skirtų skatinti MTEPI
veiklą, įgyvendinimo, klasterių tarptautiškumo
plėtros.

2016–2018 m.

Ūkio ministerija,
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra

2016–2018 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

Aukštojo mokslo sektoriaus efektyvumo skatinimas
21.

Išnagrinėti aukštojo mokslo
institucinio konsolidavimo
galimybes, įskaitant galimus
sujungimus, siekiant
privalumų dėl masto ir
aprėpties. Šiuo metu yra per
daug universitetų, kurių dydis,
esantis žemiau kritinės vertės,

21.1.

Inicijuoti teisės aktų
pakeitimus atsižvelgiant į
Mokslo ir studijų įstatymo
XII-2534 pakeitimo įstatymo
nuostatas:
- patikslinti reikalavimus
aukštosioms mokykloms;

Bus siekiama optimizuoti aukštųjų mokyklų
tinklą.
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22.

neleidžia jiems tapti matomais
ir stipriais veikėjais
tarptautiniuose mokslinių
tyrimų ir inovacijų tinkluose.
Esama situacija taip pat trukdo
kurti pažangius mokslinių
tyrimų vadybos gebėjimus
institucijose. O tai yra būtinas
reikalavimas siekiant
struktūrinio poslinkio link
modernizuotos aukštojo
mokslo institucijų sistemos,
numatytos Mokslo ir studijų
įstatyme
Stiprinti mokslinių tyrimų
veiklos vadybą mokslo ir
studijų institucijose ir jų
padaliniuose rengiant juos
efektyvesniam tarptautiniam
bendradarbiavimui (pvz.,
dalyvavimui Horizontas 2020
programoje) ir
bendradarbiavimui su verslu

- pertvarkyti studijų
programų akreditavimą:
pereiti nuo studijų programų
prie studijų krypčių
vertinimo ir akreditavimo;
- pertvarkyti studijų
finansavimą;
- pertvarkyti bazinį
institucijų finansavimą.

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„Intelektas. Bendri mokslo –
verslo projektai“.
Sudaryti sąlygas mokslo ir
studijų institucijoms vykdyti
tikslinius MTEP.

Bus siekiama paskatinti mokslo ir studijų
institucijų ir verslo sektoriaus bendrus mokslo –
verslo projektus.

2016–2018 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija
Ūkio ministerija

Tiksliniai MTEP projektai leis plėtoti mokslo ir
studijų institucijų taikomojo pobūdžio MTEP
veikla grįstas idėjas.

2017–2020 m.

22.3.

Finansuoti mokslo ir studijų
institucijų, dalyvaujančių
Horizonto 2020 programoje,
sėkmingų paraiškų
parengimo išlaidas.

2016–2020 m.

22.4.

Įsteigti Ryšių (Liaison) biurą
Briuselyje, tarpininkausiantį
tyrėjams, mokslo ir studijų
institucijoms ir verslo
atstovams, ieškantiems
kontaktų tarptautinio
bendradarbiavimo veikloms,

Skatinimo dalyvauti Horizonto 2020 programoje
priemonė, finansuojant atitinkamą Europos
Komisijos tarptautinių ekspertų vertinimo
slenkstį praėjusias paraiškas, didesnį dėmesį
skiriant koordinuojamiems šios programos
projektams.
Tarpininkavimo institucija Briuselyje sudarys
galimybes Lietuvos tyrėjams ir verslo atstovams
efektyviau užmegzti kontaktus/bendradarbiauti
su užsienio partneriais, siekiant kartu dalyvauti
tarptautinėse MTEP programose.

Švietimo ir mokslo
ministerija,
Lietuvos mokslo
taryba
Lietuvos mokslo
taryba,
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra

22.1.

22.2.

2017–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija,
Lietuvos mokslo
taryba
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22.5.

22.6.

įskaitant dalyvavimą
programoje Horizontas 2020.
Tęsti „Baltijos Bonus“
programos finansavimą,
skirtą Baltijos šalių mokslo
ir studijų institucijoms kartu
dalyvaujančioms
bendruose programos
„Horizontas 2020“
projektuose.
Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonės
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų
gebėjimų stiprinimas“
projektą
„Tyrėjų tarptautinės
kompetencijos ugdymas 2
(TYKU2)“.

23.

Inicijuoti priemones,
skatinančias glaudesnį
bendradarbiavimą tarp
aukštųjų mokyklų studijų ir
mokslinių tyrimų srityse

23.1.

Sudaryti sąlygas susiformuoti
išskirtinės MTEP
kompetencijos centrams
(išskyrus atskirus juridinius
vienetus).

24.

Lietuvos mokslinių tyrimų
padalinių tarptautinį vertinimą
paversti reguliaria sistemine
praktika, tam pritaikant platų
veiklos efektyvumo vertinimo

24.1.

Parengti teisės aktų
pakeitimo projektus, juose
nustatant naujas mokslo ir
studijų veiklos vertinimo
metodikas.

Skatinimo dalyvauti Horizonto 2020 programoje
priemonė, orientuota į Baltijos šalių
bendradarbiavimą šioje programoje.

2016–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

Bus siekiama ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų,
mokslo vadybininkų iš viešojo ir privataus
sektorių darbuotojų gebėjimus integruotis į
tarptautinius MTEPI projektus ir Europos tyrimų
erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą
tarptautinėse MTEPI programose.

2016–2019 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija,
Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra

Išskirtinės MTEP kompetencijos (įskaitant
tarpdiscipliniškumo principą) tyrėjų ir jų
komandų kritinė masė (kaip kompetencijos
centras, tačiau veikiantis tinklaveikos,
bendradarbiavimo principais, ne kaip atskiras
juridinis asmuo) turės galimybes plėtoti MTEP
grįstas idėjas atitinkamoje eksperimentinėje
mokslinių tyrimų bazėje ir pasitelkti reikalingas
paslaugas, konsultacijas tokių eksperimentinių
idėjų parengimui tolesnėms investicijoms
rinkoje.
Bus siekiama pertvarkyti mokslinės,
technologinės ir inovacinės veiklos vertinimo ir
finansavimo sistemą, ją grindžiant šios veiklos
tarptautiniais stebėsenos rodikliais.

2016–2020 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

2017 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija
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25.

26.

rodiklių rinkinį, apimantį
mokslinių tyrimų lygį,
aktualumą ir poveikį , įskaitant
įnašą į verslo-mokslo
partnerystę ir
bendradarbiavimą
Numatyti daugiau
veiksmingesnių iniciatyvų,
skatinančių mokslinių tyrimų
organizacijas plėtoti sistemines
ir profesionalesnes
technologijų perdavimo
struktūras ir veiklas. Numatyti
prievolę universitetams ir
kitoms mokslinių tyrimų
organizacijoms rengti
technologijų perdavimo
strategijas ir veiksmų planus
su pakankamai ambicingais
tikslais ir rodikliais,
nukreiptais į aktualumą ir
poveikį. Dalį bazinio
finansavimo ar dalį pasirinktų
schemų (įskaitant
infrastruktūrų finansavimą)
finansavimo skirti remiantis
technologijų perdavimo
strategijų ir veiksmų planų
kokybe, o vėliau – pagal
pasiektus rezultatus
Apibrėžti Mokslo ir
technologijų parkų tikslus ir
aiškiau nustatyti šių tikslų
rinkinio įgyvendinimo
galimybes ir ilgalaikį
gyvybingumą bendrame
profesionalesnių į verslą

24.2.

Parengti MTEP tarptautinio
palyginamojo vertinimo
metodiką.

Palyginamasis MTEP veiklos vertinimas sudarys
lygiavertę MTEP veiklos vertinimo dalį, grįstą
tarptautinių ekspertų išvadomis ir įžvalgomis,
kartu su formaliuoju mokslo veiklos vertinimu.

2017 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija,
Lietuvos mokslo
taryba

25.1.

Vykdyti priemones,
skatinančias efektyvų žinių ir
technologijų perdavimą
mokslo ir tyrimų
institucijose.

Įgyvendinant priemones bus siekiama:
- sudaryti sąlygas organizuoti praktinio pobūdžio
ilgalaikes stažuotes mokslo vadybininkams
užsienio mokslo ir studijų institucijose,
sėkmingai vystančiose žinių ir technologijų
perdavimo veiklas.
- tęsti universitetuose ir mokslinių tyrimų
institutuose gimusių idėjų komercinimo ir
atžalinių įmonių steigimo tokio pobūdžio
idėjoms komercinti finansavimą.
- suformuoti mokslo ir studijų institucijoms
rizikos kapitalo fondą MTEP grįstiems
sprendimams komercinti.
- tęsti tyrėjų įdarbinimo verslo įmonėse
priemonės vykdymą.

2016–2018 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija

26.1.

Parengti Mokslo ir
technologijų parkų plėtros
koncepcijos pakeitimo
projektą.

Siekiant sustiprinti Mokslo ir technologijų parkų
vaidmenį Lietuvos inovacijų sistemoje ir
efektyvinti jų veiklą, peržiūrėti Mokslo ir
technologijų parkų koncepcijos nuostatas ir
inicijuoti jos atnaujinimą pagal poreikį siekiant
įvertinti MTP vaidmenį Sumanios
specializacijos kontekste.

2017–2018 m.

Ūkio ministerija
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27.

orientuotų paslaugų, kurias
universitetai turėtų plėtoti,
siekdami suderinamumo su
tematine specializacija,
apibrėžta Sumanios
specializacijos programoje,
kontekste
Nukreipti „slėnius“ ir atviros
prieigos centrus geresnio
pramonės poreikių tenkinimo
link.

27.1.

Įtvirtinti atviros prieigos prie
MTEP infrastruktūros
principą mokslo ir studijų
institucijų veikloje,
panaudojant naują
infrastruktūrą, siekti
aktyvesnio ir veiksmingesnio
MTEP rezultatų
komercinimo, žinių ir
technologijų perdavimo
proceso.

Įgyvendinti priemones, skirtas įveiklinti naują
MTEP infrastruktūrą ir intelektinį potencialą
vykdyti MTEP veiklą ūkio sektoriams
aktualiomis tematikomis (plačiau aprašyta
17.4, 22.1 ir 22.2 papunkčiuose).
Įgyvendinti priemones, skirtas sukurti MTEP
rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų
perdavimo sistemas mokslo ir studijų
institucijose, panaudoti mokslo vadybininkų
potencialą glaudesnių ryšių su verslu stiprinimui
(plačiau aprašyta 25 punkte).
Bus siekiama ūkio subjektų MTEP užsakymų
padidėjimo, sąlygoto naujos MTEP
infrastruktūros, veikiančios atviros prieigos
principu – MTEP tarptautinis palyginamasis
vertinimas (24.2 papunktis) ir ūkio subjektų
MTEP užsakymų vertinimas pagal tobulinamą
Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno)
darbų vertinimo metodiką (9.2 papunktis),
nustatys institucijas ir atskirus jų padalinius,
turinčius daugiausia kompetencijos vykdant
MTEP veiklą ūkio sektoriams aktualiomis
tematikomis ir bendradarbiaujant su verslu.

2017 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija,
Ūkio ministerija

2016–2017 m.

Ūkio ministerija

Tarptautinių žinių ryšių rėmimas (dalyvavimo tarptautiniuose žinių tinkluose skatinimas)
28.

Toliau skatinti dalyvavimą
Europos ir kitose tarptautinėse
MTI programose ir skirti tam
daugiau resursų ir atitinkamai
nukreipiant ir motyvuojant

28.1.

Parengti priemones
(pakoreguojant esamas
priemones), užtikrinančias
Lietuvos mokslo ir (ar)
verslo MTEPI projektų,

Bus siekiama skatinti tolimesnį dalyvavimą
tarptautinių technologijų perdavimo tinklų
(Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe
Network) ir kitų) veikloje.
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viešojo sektoriaus mokslinių
tyrimų institucijas ir įmones

28.2.

28.3.

29.

Išnagrinėti nacionalinės
visaapimančios tarptautiškumo
strategijos parengimo
galimybę. Rengiant tokią
strategiją įtraukti visas
susijusias ir suinteresuotas
ministerijas ir kitus partnerius
bei skatinti MTI srities
subjektų individualių
tarptautiškumo strategijų

29.1.

gavusių gerą įvertinimą
tarptautinių programų
konkursuose, dalyvavimą
nacionaliniuose MTEPI
konkursuose be pakartotino
ekspertų vertinimo (išskyrus
nevertintus rodiklius).
Skatinti ir teikti finansavimą
verslo tarptautinei tinklaveikai,
dalyvavimui tarptautiniuose
MTEPI
projektuose, tarptautinių
partnerių paieškai, veiklų
identifikavimui ir paraiškų
rengimui.
Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemones:
„Tarptautiškumas LT“,
„Expo sertifikatas LT“,
„Expo konsultantas LT“.

Parengti mokslo
tarptautiškumo žemėlapį.

Bus siekiama skatinti Lietuvos verslo subjektų
dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose.

2016–2017 m.

Ūkio ministerija

Priemone „Tarptautiškumas LT“ teikiamos
eksporto konsultacijos verslo įmonėms,
ieškančioms eksporto partnerių, siekiančioms
pažinti naujas rinkas ir jungtis į tarptautinius
klasterius. Priemone „Expo sertifikatas LT“
siekiama paskatinti įmones eksportuoti savo
produkciją, padengiant įmonėms gaminių ir
paslaugų sertifikavimo išlaidas.
Priemone „Expo konsultantas LT“ siekiama
suteikti eksportuojančioms įmonės konsultacines
paslaugas eksporto, potencialių rinkų paieškų
klausimais.
Tai leis kryptingiau bendradarbiauti tarptautiniu
mastu, strategiškai išnaudoti tarptautinio MTEP
bendradarbiavimo galimybes šalies
konkurencingumo didinimui.

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2017 m.

Švietimo ir mokslo
ministerija
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30.

31.

32.

suderinamumą su nacionaline
strategija
Palaikyti esamas ir planuoti
30.1.
naujas iniciatyvas, skatinančias
tarptautinį bendradarbiavimą ir
įsitraukimą į atrinktas ir
pasiteisinusias paramos
MTEPI veiklai schemas, ypač
skirtas verslo sektoriaus
subjektams, vykdantiems
30.2.
MTEPI veiklą
Tęsti viešojo sektoriaus
mokslinių tyrimų sistemos
tarptautiškumo skatinimo
priemonių kūrimą ir taikymą.
Pasinaudoti ankstesnio ES
Struktūrinių fondų
programavimo periodo
pamokomis, t. y. atsižvelgti į
paramos tarptautiškumo
skatinimui priemonių
vertinimo rezultatus.
Remiantis ankstesne patirtimi
pamokomis, nuspręsti kokio
tipo priemonės turėtų būti
tęsiamos, kurios – neturėjo
poveikio ir į kokias problemas
būtina atkreipti dėmesį
Remti institucinių gebėjimų
stiprinimą universitetuose ir
mokslinių tyrimų centruose
siekiant tarptautiškumo, kaip
vieno iš pagrindinių institucijų
bendrųjų strategijų elemento,
sustiprinimo. Sumanios

31.1

32.1

Įgyvendinti ES struktūrinių
fondų investicijų Veiksmų
programos priemonę
„InoConnectt LT“.

Palaikyti tarptautines
technologijų partnerystės
veiklas su Europos Sąjungos
valstybėmis kandidatėmis.
Ši rekomendacija
įgyvendinama priemonėmis,
nurodytomis 17, 20, 22 ir 28
rekomendacijoms
įgyvendinti.

Ši rekomendacija
įgyvendinama priemonėmis,
nurodytomis 22
rekomendacijai įgyvendinti.

Bus siekiama skatinti tarptautinę partnerystę ir
tinklaveiką, per Europos verslo ir inovacijų
tinklą ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse
Europos Sąjungos MTEPI iniciatyvose ir
užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, taip
šalyje skatinant MTEP veiklą, MTEP paslaugų
eksportą bei pritraukiant užsienio investicijas.

2016–2018 m.

Ūkio ministerija

2016–2018 m.

Ūkio ministerija
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specializacijos programa
galėtų padėti nuspręsti kurios
sritys siūlo geriausias
galimybes ryšių su tarptautinių
MTEP ir verslo
bendruomenėmis užmezgimui

