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ĮVADAS
Vien as p agrindin ių žem÷s ūkio konkurencingumo did inimo faktorių y ra inovacijos. Paramos
mokslui ir inovacijų diegimui sty gius gali nulemti ilgalaikį technolo ginį žem÷s ir maisto ūkio atsilikimą, o tuo p ačiu ir šalies b endrą technolo ginį atsilikimą. Šiuo metu žem÷s ir maisto ūkio, taip p at kaimo
p l÷tros srities inovacijas būtina integruoti į bendrąją ES inov acijų strategiją. Komentuodama 2006 m.
geguž÷s 28–30 d. Kremso mieste, Austrijoje, įvy kusį ES šalių Žem÷s ūkio ministrų susitikimą „Kaimas. Gyvenimas. Ateitis“, kurio p agrindin÷ tema – inovacijos ir div ersifikacija: p agrindiniai Europ os
žem÷s ūkio konkurencin gu mo faktoriai,– LR žem÷s ūk io ministr÷ (Prunskien÷, 2006) pažy m÷jo, kad
rengiamos ES inovacijų strategijos turi būti orientuotos ne tiek į atskirų sektorių pažangą, bet nukreip tos į visus žem÷s, maisto ūkio ir kaimo daugiafunkcin ÷s p l÷tros p rocesus, užtikrinančius gy venimo ly gio k ÷limą.
Penktojoje Europ os inovacijų rezultatų suvestin÷je p ateikiami inov acijų rodikliai ir tendencijų
analiz÷, atlikta visose 25-iose Europ os Sąjungos (ES) valstyb÷se nar÷se, taip p at Bulgarijoje, Rumun ijoje, Turkijo je, Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, JAV ir Jap onijoje. Joje vertinami penki p agrind iniai inov acijų asp ektai: inovacijas skatinantys veiksniai, žinių kūrimas, inovacijos ir verslumas, taikomosios inovacijos bei intelektin÷ nuosavyb÷. Be to, joje siūlomas naujas būdas inov acijų veiksmin gumui vertinti ir išp l÷tojami šiam sektoriui p ritaikyti metodai. Šioje suvestin÷je p ažy mima, kad dauguma
naujųjų ES valsty bių narių šiuo metu stengiasi p asivy ti p irmaujančias šalis, tačiau p alyginti l÷tas šio
p roceso temp as vargu ar leis joms greitu metu p rily gti Europos ly der÷ms.
Siek iant skatinti inovacinius procesus ES, jau 1996 m. lap kričio 20 d. Europ os Komisija p atvirtino Pirmąjį Europ os inovacinių veiksmų p laną (The First Action Plan for Innovation in Europ e). Šiame strateginiame dokumente buvo pateikta bendroji inovacinių procesų Europ oje skatinimo schema,
daug d÷mesio teikiant p rioritetin÷ms p riemon÷ms, kurių turi imtis Europ os Komisija kaip vy kdomasis
Europ os Sąjungos organ as. Jame buvo numatytos trys svarbiausios veiksmų kryptys:
1. Inovacijų ku ltūros skatinimas:
a) švietimo ir moky mo metodų tobulinimas;
b) len gvesnis mokslin inkų ir inžinierių įsitraukimas į firmas;
c) efekty vus inovacijų diegimo ekonomikoje ir visuomen÷s gy venime demonstravimas;
d) p ažangių verslo vady bos ir organ izavimo metodų p rop agavimas;
e) inovacijų skatinimas valstybiniame sektoriuje.
2. Inovacijo ms palankios ap linkos sukūrimas:
a) teisin÷s ir administracin÷s ap linkos adap tavimas ir sup ap rastinimas;
b) p aramos verslo p radžiai ir inovacijoms supap rastinimas;
c) inovacijų finansavimo len gvin imas.
3. M okslo orientavimas į inov acijas:
a) mokslinių tyrimų ir jų taikymo strategijų pl÷tojimas;
b) p ramoninių mokslinių ty rimų intensy vinimas;
c) įmonių, n audojan čių nau jas technolo gijas, steigimo skatinimas;
d) visuomeninių organizacijų, aukštųjų mokyklų ir pramoninio mokslo bendradarbiavimo intensy vinimas;
e) smulkaus ir vidutinio v erslo galimybių p erimti naujas technolo gijas ir gamy bines p aslaptis
stip rinimas.
Šio p lano svarbiausios nuostatos ir teiginiai ypač aktualūs visoms Rytų Europ os šalims – ES kandidat÷ms, nes šių šalims integruo jantis į Europ os Sąjun gos struktūras itin išry šk÷ja inovacin÷s veiklos
svarba. O inovacin ių p rocesų įgy vendinimo p roblemos Rytų Europ os šaly se, iš jų ir Lietuvoje, y ra
adekvačios ES v alsty bių p roblemoms ir net turi didesnį mastą.
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Europ os Parlamento ir Tary bos sp rendimu (Europ os..., 2006) įsteigta Bendrijos veiklos konkurencin gumo ir inov acijų bendroji p rograma (toliau – Bendroji p rograma), p agal kurią y patingas d÷mesys skiriamas mažosioms ir vidutin÷ms įmon÷ms (MVĮ) ir jų p oreikiams inovacijų srityje remti. Programa numatyta laikotarp iui nuo 2007-01-01 ik i 2013-12-31. Šia Bendrąja p rograma siekiama ženkliai
p risid÷ti p rie Bendrijos kaip pažangios žinių visuomen÷s su tvaria pl÷tra, grindžiama stabiliu ekonomikos augimu ir labai konkurencin ga socialine rinkos ekonomik a, kurioje y pač saugoma ir gerinama ap linkos koky b÷, konkurencin gumo ir inovacinio p aj÷gumo d idinimo.
Bendrieji p rogramos tikslai:
a) skatinti įmonių, ypač M VĮ, konkurencingu mą;
b) skatinti visas inovacijų formas, įskaitant ekolo gines inovacijas;
c) p aspartinti tvarios, konkurencingos, inov acin ÷s ir visa apiman čios informacin ÷s visuomen÷s kūrimą;
d) skatinti energijos efekty vumą ir nau jų bei atsinaujinančių en ergijos šaltinių n audojimą v isuose sektoriuose, įskaitant transp orto sektorių.
Ūkio subjektai, p ageidaujantis p asinaudoti ES p arama, turi įgy vendinti p rojektus, kurių pagrindiniai tikslai būtų nukreip ti visoms ES šalims būd in gų p roblemų sprendimui: maisto saugos ir jo koky b÷s gerinimui, ap linkosaugos p l÷trai, resursų (energijos) racionalesniam naudojimui, konsolidacijos ir
integracijos su maisto ir chemijos p ramone šalies bei tarp tautiniu mastu didinimui (akty vinant klasterių,
technologinių platformų ir kitų institucijų veiklą).
Žem÷s ir maisto ūkis bei kaimo verslai turi užimti rinkose kiek galima konkurencin gesnę p oziciją, tod÷l v is didesn÷s reikšm÷s turi koky binis ir kieky binis inovacijų gerinimas.
Kartu reikia pažy m÷ti, kad ligi šiol n÷ra p arengtos vienin gos inovacijų v ertinimo metodikos ir
kriterijų bei koky binių ir kieky binių rodiklių, skirtų analizuoti inovacijų veiksmingumą. Nesant kieky binių ir koky binių inovacijų kriterijų, finansin io p oveikio rezultatai šiuo metu lieka vieninteliai realūs
rodikliai. Tod÷l būtina ap ibr÷žti kriterijus, p agal kuriuos būtų atskiriamos ūkio subjektų įp rastin÷s kasdienin÷s op eracijos nuo jų veiklos, susijusios su naujov÷mis.
Tai leistų kokybiškiau vertinti daugialy p ius inovacijų p oveikio aspektus, nustatyti p rioritetines
inovacijų diegimo kryp tis, p ad÷tų p adidinti ES ir valsty b÷s p aramos skirsty mo skaidrumą ir finansavimo efekty vumą. Įvedus aiškius kriterijus, vieni p rojektai argumentuotai gal÷tų būti ly ginami su kitais, o
p rojektų reng÷jai būtų skatinami siekti bendrų, aiškiai ap ibr÷žtų rezultatų.
Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Darbo tikslas – išanalizuoti inovacijų p l÷tros p rocesus p agal atskiras BPD 4 prioriteto p riemonių veiklos sritis, p ateikti inovaty vumo kriterijus ir jų v ertinimo metodiką 2007–2013 metų KPP p riemon÷ms.
Šis tikslas l÷m÷ tokius uždavinius:
1) nustatyti inovaty vumo žem÷s ūkio sektoriuje sampratą ir p arengti siūly mus inovaty vumo kriterijams ap ibr÷žti 2007–2013 metų KPP p riemon÷ms: žem÷s ūkio valdų mod ernizavimas, žem÷s ūkio
p roduktų p erdirbimas ir p rid÷tin÷s vert÷s didinimas, miškų ekonomin÷s vert÷s didinimas, daly vavimas
maisto koky b÷s schemose, kaimo turizmo veiklos skatinimas;
2) nustatyti inovacijų diegimo efekty vumą ir jų vertinimo metodiką;
3) p arengti siūlymus inovacijas diegti pagal atskiras KPP 2007–2013 m. p riemonių veiklos sritis.
Tyrimo metodai – ekonomin÷s literatūros ir teisin÷s dokumentacijos an aliz÷, išanalizuoti p lanuojamieji ir faktiniai visų nuosavy b÷s formų šalies įmonių inovacijų p l÷tros dokumentai p agal 2001–
2006 m. atskiras BPD 4 p rioriteto priemonių veiklos sritis, analogijų taiky mas, duomenų statistin÷s
analiz÷s metodai.
Mokslinio darbo rezultatus panaudos šalies ūkio subjektai, ren giant savo veiklos mod ernizavimo p rojektus, taip p at valstyb÷s institucijos (p irmiausia NM A p rie LR ŽŪM ), vertinant p ateiktus p rojektus pagal atskiras KPP 2007–2013 m. p riemonių veiklos sritis.
Reikšminiai žodžiai: inovacijos, kriterijai, balai, produktai, prek÷s, paslaugos, kokyb÷, rinka,
technolog ija, darbo našumas, energija, aplinkosauga, gamybos apimtis, darbo vietos, ūkio subjektas,
verslo projektas.
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1. INOVACIJŲ PLöTROS PROCES Ų PAGAL ATS KIRAS BPD 4 PRIORITETO PRI EMO NIŲ VEIKLOS SRITIS ANALIZö
ES struktūrinių fondų l÷šoms efekty viai naudoti buvo p arengtas ir su Europos Komisija suderintas Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo p rogramavimo dokumentas (BPD). Europos Komisija 2004 m.
birželio 18 d. oficialiai p atvirtino BPD. Tai – strateginis dokumentas, kuriame išd÷styta ES struktūrinių
fondų ir valstyb÷s nar÷s veiksmų tikslai, p l÷tros strategija, nurody ti ES struktūrinių fondų ir kitų fin ansavimo šaltinių įnašai. BPD pateikta strategija suskirstyta į 5 p rioritetus ir įgy vendinama pagal vieną ar
kelias priemones.
Kaimo p l÷tros ir žuvininky st÷s sektoriui 2004–2006 m. teikiama p arama sudar÷ daugiau kaip
660 mln. litų, skirtų iš Europos Žem÷s ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo dalies, Žuvininky st÷s orientavimo finansin ÷s p riemon÷s bei Lietuvos Resp ublikos l÷šų. ES struktūrinių fondų p arama žem÷s ūkiui ir žuvininky stei skirta šiuolaikiškai žem÷s ūkio technikai įsigyti, kaimo turizmui ir
amatams p l÷toti, žem÷s ūkio p roduktų p erdirbimui modernizuoti, miškams išsaugoti ir puosel÷ti, moderniam, konkurencin gam ir pelnin gam žvejybos laivy nui kurti bei kitoms sritims.
Paraiškos p agal BPD Kaimo pl÷tros ir žuvininky st÷s p rioriteto p riemones buvo prad÷tos rinkti
2004 m. rugp jūčio m÷n. Iki 2006 m. pabaigos Agentūrai iš viso buvo p ateiktos 2305 p araiškos.
Siek iant atlaikyti vis did÷jantį konkuren cinį sp audimą ir s÷kmin gai skverbtis į nau jas rink as, būtini inovaciniai p rocesai ir p ažangios technologijos, tod÷l inovaty vios į p oky čius ir naujausių žinių p anaudojimą orientuoti ūkio subjektai yra šalies ūkio ir ekonomikos augimo p agrindas. Deja, kaip p amin÷ta Ūkio ministerijos p arengtoje Inovacijos ir konkurencingu mo didinimo p rogramoje, Lietuvos įmonių aktyvumas inovacijų ir p ažangių technolo gijų pl÷tojimo srity je y ra gana žemas. Tą patį galima p asakyti ir ap ie žem÷s ūkio subjektus. Iš daugiau nei dvid ešimties Europ os Komisijos naudojamų rodiklių, skirtų valsty bių inovaty vumo ly giui įv ertinti, tik keletas Lietuvos rodiklių siekia ES šalių vidurk į.
Paly ginti su vidutin÷mis ES šalių verslo sektoriaus išlaidomis moksliniams ty rimams ir technologijų
p l÷tojimui, Lietuvos verslas šiam tikslui skiria ap ie 10 kartų mažiau l÷šų (2003 m. ES – 1,27 p roc., Lietuva – 0,14 p roc. BVP).
Rinkos ekonomikos sąly gomis, inovacijos yra svarbus veiksny s konkurencin÷je ūkio subjektų
veikloje. Nevykdanty s inovacin÷s veiklos ūkio subjektai galima saky ti tamp a beginkliai prieš dinamiškus konkurentus. Žem÷s ūkio sektorius y ra vienas p roblemiškiausių ekonomikos sektorių Lietuvoje.
Pagrindin÷ jo ūk io subjektų problema – atsilikusios technolo gijos. Ateity je išliks tik tie, kurie greitai ir
efekty viai įsisavins mokslin io-techninio p rogreso rezultatus ir bus orientuotos į nuolatinę inovacin ę
veiklą.
Lietuvai tap us ES nare, atsiv÷r÷ realios galimy b÷s p asinaudoti ES struktūrinių fondų parama
kaimo pl÷trai ir žuvininky stei ir skatinti ūkio subjektų inovacin ių ir technolo gijų p erdavimo p rojektų
įgy vendinimą.
Vien as šio darbo uždaviny s – išanalizuoti inovacijų pl÷tros p rocesus p agal atskiras BPD 4 p rioriteto priemonių veik los sritis (inovaty vumo vertinimo p ožiūriu buvo nagrin÷ti ir SAPARD p rogramą
rengti projektai). Ty rimo objektai ir resp ondentai – 143 ūkininkai ir kiti verslo subjektai, teik ianty s p araiškas p agal įvairias priemones: žem÷s ūk io valdų modernizavimas, žem÷s ūk io produktų p erdirbimas
ir p rid÷tin÷s vert÷s didinimas, miškų ekonomin ÷s vert÷s didinimas (1 lentel÷). Visų p riemonių išnagrin÷ti ir įvertinti inovatyvumo vertinimo p ožiūriu p rojektai pagal inov aty vumo ly giui nustatyti p arengtą
komp leksinio vertinimo metodiką, kurios p agrindas y ra integruoto inovatyvumo ly gio rodiklio ap skaičiavimas (žr. 3 sky rių).

7

1 lentel÷. Tyrimo objektai pagal atskiras Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo p rogramavimo
dokumento (BPD) Kaimo p l÷tros ir žuvininky st÷s prioriteto p riemones

Pienin÷ gyvulininkyst÷

Projektų
skaičius
26

Inovatyvumo
reikšmių ribos
2–16,4

Inovatyvumo
vidut. balas
9,6

M÷sin÷ gyvulininkyst÷

4

2–17,6

13,2

Javų, linų, rapsų auginimas

43

2–12,4

6,8

Sodininkyst÷

7

2–12,4

6,8

Daržininkyst÷

4

2–12,4

6,8

Grybų auginimas

1

2–16,4

20

Bulvių auginimas

3

2–12,4

6,8

M÷sa

3

2–26,4

16,3

Pienas

1

2–19,4

14,6

Grūdai

1

6,4

6,4

Žuvis

1

21,5

21,5

2

1,6-10

5,8

13

2–16,2

9,2

26

2–14

19,3

8

2–30

26,0

143

–

Vid. 12,7

BPD 4 prioriteto priemon÷s

Investicijos į žem÷s ūkio valdas

Žem÷s ūkio produktų perdirbimas ir rinkodaros gerinimas

Miškų ūkis
Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

Iš viso

Veiklos sektoriai

Investicijos, skirtos miško
kirtimui, medienos ruošai
pagerinti ir racionalizuoti
Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas+Investicijos į žem÷s ūkio
valdas

Ty rimo rezultatai p arod÷, kad dauguma ūkio subjektų, dalyvavusių BPD 4 p rioriteto p riemon÷se, inovuojasi pagal minimalią inovacijoms keliamą sąly gą, p agal kurią technolo gijos arba p roceso organ izacinis metodas turi būti nau jas ūkin inkui arba kitam ūkio subjektui. Dau gu ma jų tik įsigy ja ir p ritaiko savo veiklo je k itų įmonių sukurtą inovaciją (pvz., technines p riemones), bet nekuria naujų p roduktų (ir nemodernizuoja jų), nedalyvauja technologin÷se platformose (klasteriuose), beveik netaiko iš
kitų įmonių, valsty b÷s ar p rivačių mokslinių ty rimų organizacijų įsigy tais ir p ritaikytais moksliniais
ty rimais, nenaudoja l÷šų p ersonalo moky mams, susietais su naujų ar reikšmin gai p atobulintų p roduktų
ar technolo gin ių p rocesų p l÷tote ir / ar įgy vendinimu, neįd arbina aukštos kvalifik acijos darbuotojų, n edaly vauja kooperacijos (mašinų rateliai, kooperaty vai) dariniuose.
Remiantis ty rimo rezultatais, galima teigti, kad didžioji dalis ty rime daly vavusių ūkio subjektų
y ra p riskiriamos technologijų p er÷m÷jų kategorijai (1 p av.). Tačiau p rojektuose nebuvo alternaty vių
atsinaujinančių energijos šaltinių gamy bos arba naudojimo, tiksliosios (precizinio) ūkininkavimo sistemos naudojimo.
Hip otez÷, kad stambūs ūkininkai ir įmon÷s, o y p ač jaunieji ūkin inkai, kurie kartu daly vavo ir
investicijų į žem÷s ūkio vald as p riemon÷je, turi did esnį inovaty vumo p otencialą, iš dalies p asitvirtino.
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Analiz÷s metu išry šk÷jo tendencija, kad stambesnių ūkių projektai y ra labiau komp leksiškesni
(o tuo pačiu ir inovatyvesni): įsigy jama ne vien a atskira nauja mašina, o keletas jų, suderintų tarpusavy je ir ap iman čių esminius p rodukto gamy bos technologinius procesus.
Konstatuota, kad p asirenkant veiklos kryptį, daugu ma stambių p rojektų p areišk÷jai konsultavosi
su mokslo įstaigomis (au galininky st÷s p rojektuose – su Lietuvos žemdirbyst÷s instituto bei Žem÷s ūkio
universiteto mokslininkais naujų lauko kultūrų veislių p arinkimo klausimais, bearimin ÷s technologijos
diegimo klausimais, sky stų trąšų naudojimo klausimais; gy vulininky st÷s projektuose – su Lietuvos Gy vulininky st÷s, Veterinarijos institutų bei Veterinarijos akademijos mokslininkais pašarų ruošimo naujų
p ažangių technolo gijų k lausimais, aukštos koky b÷s m÷sinių galvijų au ginimo klausimais, p ieno koky b÷s gerinimo klausimais.
M okslo darbuotojų konsultacijos iš esm÷s ap÷m÷ min÷tų institucijų mokslinių ty rimų rezultatus.
Pamin÷tos rekomendacijos ir mokslinių ty rimų rezultatų diegimas reik alau ja ir atitinkamos p ažangios
technin÷s įran gos, tad jaunųjų ūkin inkų p rojektuose iš karto buvo numatyta įsigyti aukštos kokyb÷s ir
visus technologinius bei ap linkosauginius reikalavimus atitinkančią techniką. Tad laiky tina, kad jaunųjų ūkininkų p rojektai visiškai atitinka numatytus inovaty vumo kriterijus ir turi būti skatinami.
Ne , ūkio subje kas įs igyja kitų
įmonių pa rengtas inovacija s
45

Ka rtais, ūkio s ubjekas vykdo
MTEP ve iklą ir diegia inovacijas,
tačiau inova cijos n÷ ra strat egin÷s
ve iklos pa grindas

40

Respondentų %

35
30

Ne , ūkio subje kas nevykdo MTEP
ve iklos, ta čiau at na ujina
technologijas

25
20

Taip, ūkio subjekas nuolat vykdo
MTEP ve iklą ir kuria naujus
produktus

15
10
5

Ūkio subjekas visai ne vykdo
inovacin÷ s veiklos

0

1 pav. Ūkio subjektų inovaty vumo ly gis
Ty rimo metu taip p at buvo išsiaiškinta, su kokiomis p roblemomis ūkio subjektai dažniausiai susiduria vy kdy dami inovacinę veiklą. Kaip didžiausias kliūtis kurti naują produktą ir technologijas, resp ondentai min÷jo n ep akankamą M TEP veiklos finansavimą ir tai, jo g mokslas nepakankamai orientuotas į konkretų vartotoją (2 p av.).
Mo ksla s n epakan kamai orientu o tas į
v arto toją
Kv alifiku o tų mo kslin in kų ir spec ialistų
trūku mas
Finan sinių l÷šų s tyg iu s
Nep akanka mas mo kslin in kų ir
v erslininkų b en drad arbiav imas
Nep akanka mas MTEP veiklo s
fin an savimas
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Resp on den tai, pro c.

2 p av. Naujų technologijų kūrimo k liūty s

25

30
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Atlikus atskirų SAPARD ir BPD p riemonių p rojektų analizę jų inovaty vumo vertinimo p ožiūriu, išryšk÷jo tokios tendencijos:
1) p agal inovaty vumo ly giui nustatyti p arengtą komp leksinio v ertinimo metodiką visų p riemonių išnagrin÷ti p rojektai įvertinti iki 20 balų – silpnai inovaty vūs;
2) inovaty vumą p ožymius galima įžvelgti projektuose, kurie naudojo p riemones, mažinančias
žalingą p oveikį žmogui ir ap linkai aplinkosau gos reikalavimai) ir p rojektuose, kurie n audojo mod ernias ekonomiškesnes technin es p riemones (traktorius, kombainus ir kt.) ir tod÷l susidar÷ galimyb÷ racionaliau naudoti en ergijos išteklius;
3) p riemonių ly gy je išsamiausiai inovaty vumo diegimo samp ratą atitiko žem÷s ūkio p roduktų
p erdirbimo ir rinkod aros tobulinimo projektai; žem÷s ūkio gamy bos modernizavimo p rojektuose inovaty vumo buvo galima steb÷ti tik stambesnių ūkių (tiek žem÷s ūk io bendrovių, tiek ir ūk ininkų ūk ių) p rojektuose. Hip otez÷, kad stambūs ūkininkai ir įmon ÷s, o y p ač jaunieji ūkinink ai, kurie kartu daly vavo ir
investicijų į žem÷s ūkio valdas p riemon÷je, turi didesnį inov aty vumo p otencialą, iš dalies p asitvirtino.
Analiz÷s metu išry šk÷jo tendencija, kad stambesnių ūkių projektai y ra labiau komp leksiškesni (o tuo
p ačiu ir inovaty vesni): įsigy jama n e viena atskira nauja mašin a, o keletas jų, suderintų tarp usavy je ir
ap imančių esminius p rodukto gamy bos technologinius p rocesus;
4) konstatuota, kad pasirenkant veiklos kryptį, dauguma stambių p rojektų p areišk÷jai konsultavosi su mokslo įstaigomis (au galininky st÷s p rojektuose – su Lietuvos žemdirbyst÷s instituto bei Žem÷s ūkio univ ersiteto mokslininkais nau jų lauko kultūrų veislių parinkimo klausimais, bearimin÷s technolo gijos diegimo klausimais, skystų trąšų naudojimo klausimais; gy vulininkyst÷s p rojektuose – su
Lietuvos Gy vulininkyst÷s, Veterinarijos institutų bei Veterinarijos akad emijos mokslininkais pašarų
ruošimo naujų p ažangių techno lo gijų k lausimais, aukštos koky b÷s m÷sinių galvijų au gin imo klausimais, pieno koky b÷s gerinimo klausimais. Mokslo darbuotojų konsultacijos iš esm÷s ap ÷m÷ min÷tų
institucijų mokslinių ty rimų rezultatus. Pamin÷tos rekomendacijos ir mokslinių tyrimų rezultatų diegimas reikalauja ir atitinkamos p ažangios technin÷s įrangos, tad jaunųjų ūkininkų p rojektuose iš karto
buvo numaty ta įsigy ti aukštos koky b÷s ir visus technologinius bei ap linkosau ginius reikalavimus atitinkančią technik ą. Tad laikytina, kad jaunųjų ūkininkų p rojektai visiškai atitinka numaty tus inovaty vumo kriterijus ir turi būti skatinami;
5) kitų (smulkesnių) investicinių (bet mažesne apimtimi, susijusių su konkrečiais sp ecifiniais
tikslais) p riemonių p rojektų grup ÷se inovaty vumo kriterijaus atstovavimas buvo epizodinis, bet teikiantis vilčių ateityje.
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2. INOVATYVUMO ŽEMöS ŪKIO SEKTORIUJE SAMPRATA
2.1. Pagrindin÷s sąvokos
Inova cija – naujų techno lo gijų, id÷jų ir metodų komercinis p ritaikymas p ateikiant rinkai nau jus
arba p atobulintus p roduktus (p rekes ar p aslaugas), įdiegiant naujus (p atobulintus) gamybos (p aslaugų
teikimo) technolo ginius p rocesus. Inovacija laikoma įgy vendinta, kai naujas (p atobulintas) p roduktas
p ateikiamas rinkai (p rodukto inovacija) arba p radedamas naudoti gamy bos p rocese (p roceso inovacija).
Gaminys arba procesas turi būti nauji arba p atobulinti įmon÷s ly giu, bet nebūtinai įmon÷s rinkos ly giu.
Inova cin÷ įmon÷ – įmon÷, savo veikloje formuo janti ir įgyvendinanti inovacijas. Inov acijų šaltinis gali būti tiek p ati įmon÷, tiek išoriniai subjektai (mokslo, ty rimų, konstravimo, technolo gijų p erdavimo tarp ininkai bei kitos įmon ÷s ir organizacijos). Įmon÷s ir išorinių subjektų koop eracija y ra neatsiejama inovacin÷s veiklos dalis.
Inova cin÷ veikla y ra mokslin÷s, technologin÷s, p rojektavimo ir kitokios įrangos ar technolo gijos įsigijimas, jos ir naujų gamy bos organizavimo metodų įd iegimas, siekiant gaminti technologiškai
naujus arba p atobulintus p roduktus (p rekes ar p aslaugas) ir tobulinti p rocesus bei mokslinių ty rimų ir
eksp erimentin÷s p l÷tros darbai, jei jie skirti įmon÷s veik los p l÷trai ir/ar p rodukto ar technologinio p roceso inovacijai įgy vendinti. Inovacin ÷ veik la vy kdoma nuo id÷jos gimimo iki galutinio rezultato.
Inova cinis projektas – tai toks p rojektas, kuriame numatomas mokslo, technikos ar technologin ių naujov ių realizavimas, kuriantis konkurentabilius p roduktus ar gamy bą.
Klasteriai –geografiškai artimos komp anijų ir asocijuotų institucijų, susijungusių tam tikrose
srity se, grup ÷s, susijusios bendromis technolo gijomis ir žinio mis. Jie p aprastai egzistuoja ap ibr÷žtose
geo grafin÷se teritorijose, kur len gvas susisiekimas, lo gistika ir kur len gvai p rieinama kvalifikuota darbo j÷ga (Porteris).
Moksliniai tyrimai ir eksperimentin÷ pl÷tra (MTEP) – sistemingas kūrybinis darbas, pagrįstas turimomis žiniomis ir p raktine p atirtimi, skirtas naujoms medžiagoms, p roduktams ar įren gimams
kurti, naujiems p rocesams, sistemoms ir p aslau goms diegti ir iš esm÷s p atobulinti tai, kas jau sukurta ar
įdiegta. MTEP ap ima tris veiklos sritis: fundamentinius tyrimus, taikomuosius mokslinius ty rimus ir
technologinę pl÷trą.
Organizacin÷ inovacija – naujos ar reikšmin gai p atobulintos įmon÷s organizacin÷s struktūros
ar valdymo metodų įgy vendinimas, siekiant p agerinti įmon ÷s žinių p anaudojimą, p rodukcijos ar p aslaugų koky bę ar darbo srautų efekty vumą.
Produkto inovacija – p rek÷s ir/ar paslaugos, kurios tam tikromis savy b÷mis ar ketinimu p anaudoti gerokai skiriasi nuo anksčiau rinkoje (ar konkrečioje įmon ÷je) gamintų p rekių ar teiktų paslaugų. Skirtin gai nuo technolo ginio p roceso inovacijų, p rek÷s ir/ar p aslau gos y ra tiesiogiai p arduodamos
p irk÷jams. Produkto (prek÷s ar p aslaugos) inovacija gali būti dviejų tip ų: technologiškai nau jas produktas ir technologiškai p atobulintas p roduktas.
Projektas – unikalus darbas, turintis nustaty tas p radžios ir pabaigos datas, aiškiai ap ibr÷žtą tikslą, sritį ir biudžetą.
Rinkodaros inovacija – naujo ar reikšmin gai p atobulinto produkto dizaino ar p ardavimo metodų įgy vendinimas, siekiant p adidinti produkcijos ar paslaugų p atrauklumą ar įsisavinti naujas rinkas.
Taikomieji moksliniai tyrimai – eksp erimentiniai ir (arb a) teoriniai p ažinimo darbai, p irmiausia skiriami sp ecifiniams p raktiniams tikslams p asiekti arba uždaviniams spręsti.
Technologin÷s platformos – interesų grup ių (verslo-mokslo-vy riausy binio sektoriaus atstovai)
susivienijimai svarbiausių konkurencin ių p ranašumų vy stymui ir konkurencin gumo did inimu i pramon÷s ir paslaugų sektorių bei techno lo gijų p l÷tros srityse.

11

Technologin÷ pl÷tra (kitaip – eksp erimentin÷, taikomoji mokslin÷ veikla) – mokslinių tyrimų ir
p raktine p atirtimi sukauptu p ažinimu p aremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medžiagas,
gaminius ir įrenginius, diegti naujus p rocesus, sistemas ir paslaugas arba esmin gai tobulinti jau sukurtus ir įdiegtus.
Technologinio proceso inovacija – naujų ir p atobulintų gamy bos metodų p anaudojimas (visos
rinkos arba įmon÷s ly gmeniu), taik ant naują įran gą ar naujus gamybos organizavimo metodus. Proceso
inovacijos diegiamos tiek p aslaugų, tiek gamy bos srity se ir jos apima naujus ar patobulintos p roduktų
gamy bos metodus ar pristaty mą, p askirsty mo sistemas. Proceso inovacija p ateikia gamybos efekty vumo, automatizavimo ar lankstumo, prekių (paslaugų) kokyb÷s ar gr÷sm÷s ap linkai ir saugu mui užkardy mo patobulinimus.
Technologiškai naujas produktas – p roduktas, kurio technologin÷s savyb÷s, tikslinio panaudojimo galimy b÷s, funkcin ÷ charakteristika, konstrukcija, dizain as, gamy boje naudojamos medžiagos ir
sudedamosios daly s y ra nauji ar gerokai tobulesni už ankstesnio gaminio. Nau jas gaminys gali būti p agamintas taikant naują arb a p atobulintą technologiją.
Technologiškai patobulintas produktas – esamo p rodukto technologin ių savy bių bei funkcinių charakteristikų gerinimas, naudojant naujas medžiagas ir sudedamąsias dalis ar mažinant p roduktų
savikainą.
2.2. Inova cijų apibūdinimas
Su geb÷jimas pamatyti nenaudojamus arba blo gai naudojamus gamtos, kapitalo ir žmonių išteklius bei p asinaudoti jais – p adary ti naują, nereg÷tą, nematytą, nenumaty tą sp rendimą – y ra v erslo esm÷
ir taip pat verslininko p ajamų šaltinis (Knašas, 2002). Globalizacijos ir internacionalizacijos p rocesai
taip p akeit÷ aplinką rinkoje, kad tai, kas anksčiau buvo p irmaujančios įmon ÷s p agrindas, nebūtinai p ad÷s p irmauti šiandien. Visame p asauly je stip r÷ja ekonomikos modern izavimo ir socialin ių p oky čių
p rocesai, stip r÷ja ekono minis regionalizmas. Visų išsivysčiusių šalių ekon omik ai būdin gas žy mus
mokslo ir technikos p ažangos v aid mens au gimas gamy bin iame sektoriuje. Įmon ÷s vis labiau sten giasi formuoti strategijas, kurios leistų įmon÷ms p ateikti p rekes ir paslau gas n e tik vietinei, b et ir p asaulin÷ms rinkoms. Naujov ÷s ir inv esticijos tamp a p agrind iniais ekono mik os p l÷tros din amikos
veiksn iais.
Klasikinio mokslo p asiekimai p o Newton princip ų p askelbimo 1686 metais sudar÷ p rielaidas
atsirasti p ramoninei revo liucijai. Naujo v÷s ir inv esticijos tamp a kritin iu ekonomikos p l÷tros din amikos faktoriais. M okslininkai, ty rin÷dami šalių socialin÷s-ekono min÷s pl÷tros problemas, p ri÷jo p rie
išvadų:
• socialin ÷-ekonomin÷ p l÷tra vy ksta taip vadinamais ilgalaik iais Kondratjev ciklais;
• socialin ÷-ekonomin÷ p l÷tra p riklauso nuo techno lo ginių, socialinių, p olitinių ir dau gelio
kitų faktorių;
• pagrindin÷ v alstyb÷s p l÷tros j÷ga–technolo gin io ir informacin÷s p l÷tros ly giai.
Pagal Kond ratjev statistinius steb÷jimų duomen is ilgalaikiai ciklai d ažniausiai p riklauso nuo
svarbių naujovių (p avyzdžiui, benzino variklio, automobilio ir t.t.), kurios duoda akstiną ekonomikos
veiklai keliems d ešimtmečiams, kol jų p oveikis susilp n÷ja (Pass Christop her ir kt., 1997). M okslininkai
Lip sic ir Neščadin (Фатху динов, 2000) p ažy mi, kad p agal Kondratjev ilgalaik ių cik lų teoriją mokslin÷–technin÷ revoliucija vy ksta maždaug 50 metų trukm÷s ciklais. Žinomos 5 technologijų pl÷tros bangos.
M okslin÷s–technin÷s pažangos p okyčiai iššauk÷ neturinčius p recedentų socialinius, ekonominius ir p olitinius p okyčius, suformavo ekonomines teorijas ir suformavo p rielaidas atsirasti vady bai.
Prie p rip ažintų verslo išteklių–žmon÷s, mašinos, medžiagos ir p inigai, šiandien p rivalome p rid÷ti p enktąjį išteklių – informaciją.
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XX amžiaus 9–ojo dešimtmečio p radžioje susiformavo „tylioji valdy mo revoliucija”. Naujoji
valdy mo p aradigmos esm÷–p ožiūris į įmonę, kaip į atvirą socialin ę–ekonominę sistemą. Ši sistema leidžia suvokti, kad p agrindiniai veiksniai, lemianty s įmon÷s s÷kmę arba nes÷kmę, glūdi ne jo je o jos
veiklos ap linkoje. Kitaip tariant s÷kmę lemia du p agrindin iai jos sugeb ÷jimai:
• laiku p asteb÷ti naujas verslo vadybos galimy bes ir mok÷ti jomis p asinaudoti;
• laiku p asteb÷ti ap linkoje ky lančius p avojus ir sugeb÷ti jų išven gti.
Įmonių veikla vis labiau tampa sudedamąja p asaulio ekonomikos dalimi, vis labiau p linta tarp tautin÷ p reky ba. Rinkos sąlygos tamp a sud÷tingesn÷mis ir nenusp÷jamomis. Stip r÷janti konkurencija
verčia reaguoti į konkurentų veiksmus užb÷gant jiems už akių. Sugeb÷jimas išlaiky ti intensy vų konkurentinį sp audimą ir mok÷jimas b endradarb iauti turi būti p agrindinis p enktosios p ramonin÷s revoliucijos
kartos vadovų veiklos objektas.
Ieškant žodžio „inovacija“ kilm÷s, su grįžtama į XV amžių. Šis žodis y ra kilęs iš Vidurio
Prancūzijos teritorijoje tuo metu vartoto žodžio „inovacy on“, kuris reiškia „atnaujinimas“ arba „nau jo
p avidalo suteikimas esančiam daiktui“. Užsienio kalbose vartojami šie terminai: an glų k alboje – „innovation” ir „novation”; rusų – „инновация” ir „нововведение”.
Tuo tarp u lietuvių kalbos žody nuose y ra vienas termin as „naujov ÷“. Vis gi būtų tikslinga išskirti atskirus terminus, turinčius skirtingas prasmes, nes inovaciją reik ia sup rasti kaip procesą, o naujov÷ kaip to p roceso rezultatą (naujas p roduktas, nauja technolo gija, gamy bos ar vady bos organizavimo
metodas).
M okslin÷je literatūroje v ieno inovacijų sąvokos apibūdinimo n ÷ra, įvairūs autoriai p ateikia išsamesnius ir apibendrinan čius arba k artais gana trump us apibr÷žimus.
Pavyzdžiui, amerikiečių mokslin inkas W. R. Maclaurin siūlo tokį inovacijų ap ibūdinimą:
„Kai išrad imas y ra komercializuotas taip , kad p roduktas y ra p rad÷tas gaminti arba p agerintas, jis tamp a
inovacija”.
Prof. P. Kulviecas pateikia tokį ap ibendrintą inovacijos ap ibr÷žimą: „Inovacija ap skritai reiškia komp leksinį kūrimą, vy sty mą, visuotinį p ap litimą ir efekty vų naujovių naudojimą įvairios žmonių
veiklos sferose”. Jis siūlo inovaciją vertinti dviem asp ektais: kaip reiškin į ir kaip procesą. Pirmu atveju
inovacija y ra bet koks tikslinis p akeitimas, kuriuo siekiama p akeisti tiriamo objekto būklę jį tobulinant.
Antru atveju inovacija – tai p rocesas, ap imantis tyrimą, rengimą, valdy mą ir stabilų funkcionavimą,
siekiant gauti tam tikrą efektą. Turint omeny, kad procesas – y ra veikla, tai inovacin÷ veikla –veikla,
kurios tikslas mokslo ty rimų rezultatų ir išradimų panaudojimas siekiant išp l÷toti ir atnaujinti gamin amų p rekių (p aslau gų) nomenklatūrą, tobulinti technolo gijas ir jų gamy bą su tolimesniu diegimu vidaus
ir užsienio rinkose.
Anot Europ os Sąjungos mokslinių ty rimų ir p l÷tros kooperacijos p rogramos EUREKA inov acija traktuojama kaip procesas, kuriame ty rimų eigoje gautos žinios transformuojamos į nau jus produktus ar paslaugas (3 p av.).
Žinios
Id÷jos

Mokymas
Tyrimai
Mokslas
(INVESTICIJOS)

Jei tyr imai yra
procesas, kuriame
pinigai virsta žiniomis,
tai inovacija yr a
procesas, kuriame
žinios vir sta pinigais

Nauji pr oduk tai
ar
paslaugos
(PELNAS)

EUREK A

3 pav. Tyrimų ir inovacijų sąveika

Jap onijos vady bos sistemos sp ecialistas K. Urabe p ateikia tokį inovacijų turinio ap ibūdinimą:
„Inovacijas sudaro n aujų id÷jų generavimas ir jų įgy vendinimas nau jų gaminių, p rocesų ar p aslau gų,
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kurie sąly goja tiek nacion alin÷s ekonomikos ir užimtumo did÷jimą, tiek pelno did÷jimą inov acijas diegiančiai komp anijai”.
A. Jakubavičius inovaciją ap ibūdina gan lakoniškai: „Inovacija – tai funkcin ÷, iš esm÷s p ažangi nau jov÷, orientuota į seno p akeitimą nauju“.
Išsamiausią inovacinių p rocesų aprašy mą y ra p ateikęs Schump eter. Kalbant ap ie inovacijos
sąvokų interp retavimą ir ap ibūdinimą, būtina p abr÷žti, kad, anot J. Schu mp eter, inovacijos y ra dau giau
ekonominis nei technolo ginis reiškiny s. Koks bebūtų technologinis atradimas, jis nebus laikomas inovacija, jei nelems ekonomikos ar gryno p elno did÷jimo. Tam, kad inovacijas vy kdanti įmon÷ gal÷tų
sukurti gry ną pelną, inovacija tur÷tų sukurti ir išlaiky ti tam tikrą unikalų p ranašumą, p aly ginus su vidaus ir tarp tautinių rinkų konkurentais. Šiuo atveju gry no p elno sąvoka reiškia p elną, sukurtą vien
įdiegtomis inovacijomis, be pelno, atsiradusio d÷l kitų veiksnių (d arbo j÷gos, v aliutų vert÷s p asikeitimo
ir t. t.).
Schump eter pirmą kartą ekonomikos p l÷trą nagrin÷jo taiky damas „nau jų kombin acijų“ (t. y .
inovacijų klausimus) p roblemas. Jis išskyr÷ 5 ekonomikos p l÷tros ry šk÷jančius tip iškus p oky čius
(Водачек, 1989; Schump eter, 1998; Балабанов, 2001):
• naujos technikos, naujų technologin ių p rocesų arba n aujo gamy bos aprūp inimo rinka (p irkimas/pardavimas) naudojimas;
• naujų savy bių turinčios p rodukcijos įdiegimas;
• naujų žaliavų n audojimas;
• p oky čiai organizuojant gamy bą ir jos ap rūp inimą materialiniais, techniniais daly kais;
• naujų realizavimo rinkų atsiradimas.
30-aisiais XX amžiaus metais Schump eter jau įved÷ terminą „inovacija“ ir triadą „išradimas–
inovacija–imitacija“. Schumpeter inovacijas p radeda traktuoti kaip p oky čius, kurių tikslas y ra nau jų
vartojimo p rekių, naujų gamybinių ir transp orto p riemonių, rinkų bei p ramon÷s įmon ių formų d iegimas
bei naudo jimas. Pagal Schumpeter inovacija y ra p agrindin is p elno šaltinis: „p elnas, iš esm÷s, y ra nau jų
kombinacijų p asekm÷“, „be pl÷tros n÷ra p elno, be pelno n÷ra p l÷tros“ (Schump eter, 1998; Балабанов,
2001).
Anot P. F. Drucker (Дру кер , 2000), inovacija – tai antrep reneriškos vady bos instrumentas,
kurio pagalba poky čiai y ra p anaudojami k aip galimy b÷ sukurti naujus verslus, p roduktus ir p aslaugas,
gauti d idesnį pelną. Inov acijų d÷ka ekonominiai resursai transformuojami iš žemesnio produktyvumo
ly gio į aukštesnį p rodukty vumo ly gį, sukuriami nau ji resursai, užtikrinamas verslo institucijų ar net
valsty bių konkurentingumas globaliniame lygmeny je.
David Wallace kny goje „Ap linkos p olitin÷ ir p ramonin÷ inovacija“ rašo, kad inovacija gali
būti apibr÷žta mokslo/ty rimų arba verslo p ožiūriu. Verslo požiūriu inovacija ap ima „bet kokius p akeitimus technologijoje, gamy bos p rocesuose ar vady bos struktūroje bei p riemon÷se“.
Atkinson, Court, Ward (1999) ty rin÷jo XX amžiaus JAV ekonomikos pad÷tį. „Senosios ekonomikos“ (1938–1974 metai) hierarchin io tip o organizacin÷se valdy mo struktūrose buvo gaminama
masin÷ p rodukcija, skiriama vietin÷s rinkos vartotojams. Nuo 1974 metų JAV p radeda egzistuoti „naujoji ekono mika“. Atkinson, Court, Ward (1999) JAV „naujosios ekonomikos“ būkl÷s vertinimui siū lo
naudoti 17 rodiklių, apiman čių 5 grupes:
1) „žinių darbas“;
2) glob alizacija;
3) ekonomikos dinamika ir konkurencija;
4) skaitmenin÷s technolo gijos;
5) inovacijų infrastruktūra.
Atkinson, R., Court, R., Ward, J. Pateik÷ tokius inovacin÷s infrastruktūros rodiklius JAV:
1. aukštų technologijų p ramon÷s šakų darbo vietų dalis; 2. mokslininkų ir inžinierių darbo vietų dalis;
3. p atentų kiekis 1000 darbuotojų; 4. p ramon÷s l÷šos, skirtos moksliniams tiriamiesiems darbams kaip
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bendrojo valstijos p rodukto dalis (angl. GSP – Gross State Product); 5. investuotas rizikos kap italas
(angl. Ven ture capital) kaip bendrojo valstijos p rodukto dalis).
A. B. Knašas (Knašas, 2004) p abr÷žia, kad žiniomis grįstos ekonomikos au gimas gali būti užtikrinamas įgy vendinant p enkis p olitikos p rioritetus: 1. ekonominių ir socialinių pagrindų stip rinimas;
2. informacinių technolo gijų sklaidos užtikrinimas; 3. inovacijų skatinimas; 4. investavimas į žmonių
kap italą; 5. verslininky st÷s vy sty mas. Verslininky st÷s vysty mui organizacijos vady ba turi užtikrinti
išteklių ir institucinio kap italų suformavimą ir jų efekty vų valdy mą. Pl÷tojant p ramoninę verslininky stę
svarbūs y ra trys veiksniai: 1. techninio valdy mo sugeb÷jimai (sugeb ÷jimas kurti „nišai“ arba sukurti
naują prekę ar p aslau gą; su geb÷jimas suburti M TBKD vy kdy mo komandą). 2. verslo valdy mo sugeb ÷jimai (ap skaita, rinkodara, l÷šų rinkimas, personalas, strategija); 3. motyvacija. Nematerialusis turtas
y ra p akankama sąly ga vy styti verslininky stę.
Pateikti įvairių mokslininkų ty rimai leidžia suformuluoti tokį inovacijų apibūdinimą:
Inovacijos – tai s÷kmingas naujų technologijų, id÷jų ir metodų ko mercinis pritaikymas, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esamus produktus ir p rocesus.
Taigi, jei p er prognozuojamąjį laikotarpį ūkio subjektas sukurs p roduktą, p aslaugą arba valdy mo procesą, kurie technologiniu požiūriu y ra nauji arba iš esm÷s p agerinti, lyginant su naujausiais
tos srities p roduktais, tuomet galima teigti, kad p rojektas ir ūkio subjektas yra inovaty vus.
2.3. Inova cijų rezultatai ES
Europ os inovacijų suvestin÷ – tai pagrindin÷ statistin÷ Europ os inovacijų tendencijų analiz÷s
p riemon÷. Ją sukūr÷ Europ os Komisija remiantis Lisabonos tary bos (2000, kovas) reikalavimais. M etin÷ Europ os inovacijų suvestin÷ ren giama nuo 2001 metų ir jo je p ateikiama lab ai svarb i atramin÷ informacija visos Europ os politikos kūr÷jams ir analitikams.
Europ os inovacijų suvestin÷ ap ima tam tikrų ap ibr÷žtų indikatorių (rodiklių) aib ę, suskirsty tą į
keturias kategorijas:
– žmoniškieji ištekliai;
– naujų žinių kūrimas;
– žinių p erteikimas ir taiky mas;
– inovacijų finansav imas, rezultatai ir rinkos.
Tokia schema leidžia įvertinti ES narių inovacijų veiksmin gu mo stip ry bes ir silp ny bes, taip p at
kai kuriuos indik atorius (jei yra p akankamai ly gintinų statistinių duomenų) p aly ginti su JAV ir Jap onijos indikatoriais.
Europ os inovacijos rezultatų suvestin÷ (Inovacijų..., 2006) išry škina didelius nacionalinius skirtumus. Europ os inovacijos rezultatų suvestin÷ p ateikia bendrą inov acijos rezultatų Europ oje vaizdą.
Šiaur÷s Europ os šaly s kartu su Vokietija y ra ES inovacijų lyder÷s. Naujosios v alsty b÷s nar÷s arba m÷gin a p asivyti pirmaujančias šalis, arba smarkiai nuo jų atsiliek a. Dau guma „senųjų“ valsty bių narių
p riklauso vidutinių rezultatų grup ei.
Atsižvelgiant į inovacijos rezultatus, suvestin÷je Europ os šaly s y ra suskirsty tos į keturias grup es:
• „pirmaujančios šalys“: Šveicarija, Suomija, Švedija, Dan ija ir Vok ietija;
• „vidutinių rezultatų šalių grup÷“: Prancūzija, Liuksemburgas, Airija, Jun gtin÷ Karaly st÷,
Ny derlandai, Belgija, Austrija, Norvegija, Italija ir Island ija;
• „m÷ginančių pasivyti šalių grup÷“: Slov÷n ija, Ven grija, Portugalija, Čekija, Lietuva, Latvija, Graikija, Kip ras ir Malta;
• „nepaj÷giančių pasivyti šalių grup÷“: Estija, Ispanija, Bulgarija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Turkija.
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Įdomu, kad JAV ir Japonija teb÷ra gerokai išsiveržusios į priekį nuo ES-25. Inovacijų atotrūkis
tarp ES-25 ir Jap onijos au ga, o tarp ES ir JAV iš lieka bev eik stabilus. ES investuoja ap ytikriai trečdaliu mažiau l÷šų į mokslin ius tyrimus nei JAV. Ky lančios ekonomikos šaly s, p avyzdžiui Kinija ir Indija,
sp arčiai virsta p asaulinio masto mokslinių tyrimų ir inovacijų centrais. Siekiant įveikti šį atotrūkį, inovacijų skatinimas buvo įtrauktas į Lisabonos p artnerystę ekonomikos au gimu i ir darbo v ietų kūrimu i
kaip p agrindin is elementas. 2005 m. sp alio 12 d. Komisija p ateik÷ integruotą inovacijų (mokslinių ty rimų) veiksmų p laną, kuriame raginama iš esm÷s p agerinti mokslinių ty rimų ir inovacijų sąly gas Europ oje.
Veiksmų p lane nu maty tos toli siekian čios in iciatyvos inovacijoms ir moksliniams ty rimams
skatinti, p vz., valsty b÷s p agalbos p erskirstymas, veiksmin gesn÷ intelektin÷s nuosavy b÷s ap sauga, p ap ildomų l÷šų telkimas moksliniams ty rimams, inovacijų centrų kūrimas ir universitetų bei p ramon÷s
įmonių p artnery st÷s stip rinimas.
Pirmą kartą p lane siūlomas integruotas p ožiūris į ES mokslinių ty rimų ir inovacijų p olitiką, v isų
p irma stengiantis gerinti p rivačiojo sektoriaus inv esticijų į mokslinius ty rimus ir technologijų p l÷trą bei
inovacijas sąlygas. Veiksmų p lanas – dar vienas Komisijos žingsnis siekiant Lisabonos p artneryst÷s
ekonomikos augimui ir d arbo vietų kūrimu i tikslų.
2.4. Inova cijų klasifikavimas
Atsižvelgiant į inovacijų sampratos daugiap laniškumą ir sud÷tin gumą, inovacijų ir įmonių inovaty vumo įvertinimui p arengti tikslinga p asinaudoti inovacijų k lasifik avimu. Inov acijų klasifikavimas
dažniausiai p ateikiamas p agal tam tikrus p ožy mius (Staniškis, 2006):
– p agal turinį (produkto – naujų galutin÷s prek÷s/paslaugos sukūrimas, gamin imas ir n audojimas, technologin ÷s – n aujų techno logijų sukūrimas ir taiky mas įvairiose veik los srity se, socialin÷s –
naujų ekonominių, valdy mo, organizacinių ir kitų struktūrų bei formų sukūrimas ir diegimas įvairiose
veiklos srity se, kompleksin÷s – p roduktų, technologinių ir socialinių inovacijų sintezuotas komp leksas);
– p agal įgyvendinimo lygį (žmogus, organizacija, ūkio šaka, visuomen÷ ir v alsty b÷, ekosistema,
p asaulis);
– p agal įgyvendinimo mastą (vienkartin÷s – jų įgyvendinimas v ieną kartą, dau gk artin÷s – jų
įgy vendinimas keletą ir dau giau kartų);
– p agal naujumo lygį (radikalios – iš p rincip o naujų p riemonių, skirtų tenkinti naujus arba jau
žinomus p oreikius, kurie koky biškai keičia visuomen÷s veiklos būdus, sukūrimas; modifikuojančios –
p roduktų/p aslaugų gerinimas ir p ap ildy mas, tobul÷jimo laidavimas esamomis p riemon÷mis, p risitaikant
p rie kintančių visuomen÷s p oreikių);
– p agal organizacijas (vienos organizacijos – inov acijos įgy vendinamas tik vienoje organizacijoje, tarp-organizacin÷s – inov acijos įgy vendinimo p roceso atskirų funkcijų p askirsty mas tarp įvairių
organ izacijų, pvz., mokslinių ty rimo institutų, konstravimo biurų, įmonių ir kt.);
– p agal pobū dį (kiekybin÷s – našumo, gamy bos ap imčių ir t. t. didinimas kieky biniais aspektais,
kokybin÷s – gamy bos, valdy mo ir t. t. koky b÷s gerinimas);
– p agal galutinį rezultatą (fundamentin÷ – inovacin÷s v eiklos galutinis rezultatas y ra mokslin ÷
teorija, p ateikta rašytine forma, eksperimentin÷ – inovacin÷s veiklos galutinis rezultatas y ra eksp erimentinis p rodukto (technika, technologin ÷ linija ir t. t.) p avy zdys, sukurtas remiantis moksline teorija,
bazin÷ – inovacin÷s veik los galutinis rezultatas y ra sukurto eksp erimentinio p rodukto p avyzdžio naudojimas masinei gamy bai konkrečio je organ izacijoje pirmą kartą; difuzin ÷ – inovacin÷s veik los galutinis
rezultatas y ra kažkur jau gaminamo produkto gamybos p atirties p ritaiky mas masinei gamy bai konkrečioje organizacijoje, tam tikrame region e, p asižy minčiame indiv idualia sp ecifik a; sąlyg in÷ – inovacin÷s
veiklos galutinis rezultatas y ra masin÷je gamy boje esančio produkto dalinis modern izavimas ir atnaujinimas, kuo remiantis gaunamas visai kitas ar p anašus, bet kitų techninių charakteristikų p roduktas);
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– p agal po veikį (ekonominis – did÷jantis darbo našumas ir p elnas, maž÷jančios sąnaudos, did÷jantis eksp ortas, socialinis – maž÷janti bedarby st÷, socialinių p aslaugų pl÷tra, visuomen÷s sluoksnių
diferenciacijos maž÷jimas, ekologin is – ap linkos taršos maž÷jimas, ekologinių problemų sp rendimas,
kompleksinis – ekonominio, socialinio ir ekolo gin io p oveikio sintezuotas komp leksas).
Pateiktas klasifikacijos modelis p adeda kompleksiškai įvertinti inovacijas kaip sistemą, turinčią
komp leksinį p obūdį, ir` sudaro p rielaidas formuoti inovacijų valdymo metodus bei algoritmus, taip p at
numatyti visumin÷s inovacin÷s veik los tikslines nišas.
1
Inovacijos ir jų koky b÷ p ap rastai vertinami vertinti tokiais kriterijais : tinkamumas, aktualumas, efekty vumas, ekonominis p agrįstumas/gy vy bingumas, p oveikis p olitikai. Bendrojo v ertinimo atveju užtektų p asakyti, ar inovacijų koky b÷ p atenkina (nep atenkina) numatytus lūkesčius. Tačiau tokiam
vertinimui būtinas tam tikras atskaitos taškas, nurodantis, nuo kurio ly gio p rasideda vertinimas. Ūkio
subjektų ir jų inovacinių p rojektų požiūriu čia galima labai didel÷ įvairov ÷. Pavy zdžiui, ar bet koks
2
naujos technikos p irkimas jau y ra inovacija? Juk investicijos, skirtos atnaujinimui n÷ra remiamos valsty b÷s.

1

Kriterijus [gr. kriterion]: vertinimo pagrindas, matas, saikas (T arptautinių žodžių žodynas, 1985). Sąvoka „kriterijus“
vartojamas tam tikros srities, požiūrio, grup÷s bendrų požymių nagrin÷jimo aspektu, tod÷l paprastai būna apibendrinto pavidalo (pvz. darbo našumas, efektyvumas, darbų s auga, aplinkosauga...). Šiuo atveju kriterijus išreiškiamas keletu konkrečiai suskaičiuojamų rodiklių. Kai sąvoka „kriterijus“ naudojamas vienu konkrečiu atveju, dažnai būna išreiškiamas vienu
rodikliu, šiuo atveju kriterijaus ir rodiklio pavadinimai sutampa.
2
Investicijos, skirtos atnaujinimui – tai investicijos, kuriomis turimas pastatas arba įranga ar jos dalys papras čiausiai pakeičiami nauju šiuolaikiniu pastatu ar įranga, neišplečiant gamybos paj÷gumų daugiau nei 25 % arba iš esm÷s nepakei čiant
gamybos ar naudojamos technologijos pobūdžio.
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3. INOVATYVUMO KRI TERIJAI
3.1. Inovaty vumo kriterijų apibūdinimas
Siūlo mi kriterijai grup uojami p agal svarbos (ekonomin÷ ir socialin ÷ nauda, mokslin÷ technologin÷ reikšm÷) ir galimy bių (p l÷tros p otencialas, rezultatų p ritaikymo galimy b÷s) kategorijas, siekiant
suderinti reikmes, naudą ir galimy bes nacionalin iu lygmeniu.
Vertinant ūkio subjektų p ateiktus ES p aramai gauti p rojektus, p ateikta 1.4 sky riuje inovacijų
klasifikacija būtų p er dau g sud÷tin ga. Tod÷l buvo pasirinkti kriterijai, kurių p agalba galima nustatyti
p ateikto vertinti investicinio projekto inovaty vumo ly gį. Inovaty vumo ly gis vertinamas pagal tokias 4
p agrindines kriterijų grup es:
– inovacijų įtaką produktams – prekių/p aslaugų įvairov÷s p adid÷jimui, jų koky b÷s p ager÷jimui ir įsitraukimui į n aujas rink as ar užimamos rinkoje p ozicijos sustip r÷jimui;
– inovacijų įtaką technologiniams procesams gamyboje – p roduktų auginimo/gamybos ar
p aslaugų ap imties p adid÷jimui, lankstumo p ager÷jimu i, darbo n ašumo p adid÷jimui, medžiagų ir energijos sąnaudų p roduktų vienetui išau ginti/p agaminti sumaž÷jimu i; poveikio ap linkai (ap linkos užterštumo) sumaž÷jimui ar sveikatos ir sau gumo p adid÷jimui, atitikčiai keliamiems reik alav imams (standartų,
normų laiky muisi) ir prekyboje – p ardavimo internetu įdiegimas (el. p reky ba), elektronin÷ atsiskaity mo sistema ir pan.;
– inovacijų įtaką ūkio subjekto organizacinei pertvarkai – daly vavimui technologin÷se
p latformose (klasteriuose), ūkio subjekto veiklos organizavimui koop eracijos (mašinų rateliai, gamintojų organizacijos ir grup÷s) p agrindu;
– mokslinių tyrimų inovacijų diegimas – ūkio subjekto veikla mokslin ių inovacijų srity je
(daly vavimas klasteriuose, įsigy ti ir pritaikyti moksliniai tyrimai, išradimai, licen cijos, p rek÷s ženklai ir
kitos žinios (informacija) bei su tuo susiję personalo mokymai, mokslininkų bei aukštos kvalifikacijos
darbuotojų įdarbinimas).
Bendrųjų inovaty vumo ly gio vertinamo p agrindin ÷s kriterijų grup ÷s p ateiktos 2 lentel÷je.
2 lentel÷
Bendrųjų inovaty vumo kriterijų apibūdinimas

Kriterijai

Aprašymas

Nustatymo būdas

Informacijos šaltiniai

1. PRODUKTO VERTINIMAS (SVORIO KOEFICIENT AS – 0,4)
Veiklos (produktų, paslaugų) naujumas

Gaminami produktai,
kurie buvo negaminami
atitinkamame lygmenyje

Patentų ir registrų duomenų analiz÷

Vešieji registrai, patentai, sertifikatai ir pan.

Produkto patobulinimas

Nurodoma, kiek kartų
produktas patyr÷ patobulinimų savybių gerinimo
prasme

Fakto (ų) konstatavimas:
patobulinimų suma (sugretinama informacija
verslo plane su technine
charakteristika esančiais
duomenimis)

Mašinų ir įrenginių technin÷ dokumentacija ir taikomas standartas
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Kriterijai

Aprašymas

Nustatymo būdas

Informacijos šaltiniai

2. TECHNOLOGIJŲ VERT INIMAS (SVORIO KOEFICIENT AS – 0,4)

Žalingo poveikio žmogui
ir aplinkai mažinimas
augalininkyst÷je

Nustatoma kiek planuojamas įsigyti įrenginys
leis sumažinti teršiančių
medžiagų (savaeigių mašinų išmetamųjų anglies
viendeginio CO ar azoto
oksidų NOx) kiekį, palyginti su galiojančiu standartu

Žalingo poveikio žmogui
ir aplinkai mažinimas
gyvulininkyst÷je

Nustatoma kiek planuojamas įsigyti įrenginys
leis sumažinti teršiančių
medžiagų (gyvulininkyst÷s įmonių amoniako NH3
ar sieros vandenilio H2 S)
kiekį, palyginti su galiojančiu standartu

Alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimas (įsipareigojimas)

Nustatoma kiek planuojama įmon÷je naudoti
energijos iš alternatyvių
atsinaujinančių šaltinių
(saul÷s ir v÷jo energijos,
biomas÷s, biodujų, fotoelektros, biokuro ir biodegalų)

Racionalus energijos
išteklių naudojimas

T iksliosios ūkininkavimo
sistemos taikymas (įsigijimas)

Apskaičiuojamas skirtumas (išreiškiamas procentais) tarp planuojamo
įsigyti įrenginio išmetamųjų dujų (anglies viendeginio CO ar azoto oksidų NOx ) ir galiojančio
standarto Euro normų; jei
perkama daugiau mašinų,
skaičiuojamas vidurkis
Apskaičiuojamas skirtumas (išreiškiamas procentais) tarp planuojamo
įsigyti įrenginio išmetamų dujų (amoniako NH3
ar sieros vandenilio H2 S)
ir galiojančio standarto
Euro normų. Jei perkama
daugia u įrenginių, skaičiuojamas vidurkis

Mašinų ir įrenginių technin÷ dokumentacija ir taikomas standartas

Mašinų ir įrenginių technin÷ dokumentacija ir taikomas standartas

Atsinaujinančios energijos sunaudojimas po pro- Verslo planas, v÷liau kontroliuojekto įgyvendinimo*100 / jama remiantis ūkio subjekto apbendras energijos suvar- skaitos dokumentais
tojimas ūkyje

Apskaičiuojamas skirtumas tarp įrenginių elektros energijos ir degalų
Nustatoma kiek planuosąnaudų prieš ir po projama sumažinti energijos jekto įgyvendinimo.
sąnaudas (elektros energi- Degalų (elektros) sąnaujos ir degalų)
dos po technologijos
įdiegimo*100 / Degalų
(elektros) sąnaudos prieš
technologijos įdiegimą
Nustatoma kokiam proIšlaidos tiksliojo ūkinindukcijos kiekiui (ar plotui) taikoma tiksliojo ūki- kavimo įrangai / bendroninkavimo sistema (tikssios projekto išlaidos
liojo tręšimo sistema su

Finansiniai dokumentai (kur nurodomos išlaidos degalams ir
elektros energijai) ir įrenginių
technin÷ dokumentacija

Mašinų ir įrenginių technin÷ dokumentacija
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Kriterijai

Aprašymas

Gamybos proceso valdymo kokyb÷s gerinimas
(ISO ar kt. standartų diegimas)

DGPS įranga, dirvos m÷ginių ÷mimo sistema su
DGPS įranga ir derlingumo žem÷lapių sudarymo
sistema su DGPS įranga)
Ūkio subjekto valdyme
naudojamos šiuolaikin÷s
informacin÷s sistemos,
ryšio įranga ir kt.
Yra įdiegta kokyb÷s vadybos sistema, aplinkos
vadybos sistema,
RVA SVT sistema ar pan.

Pardavimo internetu
įdiegimas (el. prekyba)

Naudojama produktų pardavimo internetu forma

Kompiuterizuotų valdymo sistemų diegimas

Nustatymo būdas

Informacijos šaltiniai

Ūkio subjekto valdymo
sistemos analiz÷

Įrangos ir įrenginių technin÷ dokumentacija

Ūkio subjekto valdymo
sistemos analiz÷

Vešieji registrai, pažymos

Fakto konstatavimas

Įrangos technin÷ dokumentacija

3. ORGANIZACINIŲ INOVACIJŲ VERT INIMAS (SVO RIO KOEFICIENT AS – 0,1)

Dalyvavimas technologin÷se platformose (klasteriuose)

Bendradarbiavimas su
įmon÷mis ir institucijomis Susikūrusios (pasirašyta
jungtin÷s veiklos sutarnacionaliniame ar ES
klasteryje/technologin÷s
tys)
platformos veikloje

T echnologin÷s platformos, klasterio administracijos pažyma
Dalyvavimo klasteryje ar technologin÷je platformoje sutartis

Ūkio subjekto dalyvavimas organizacijose, veikiančiose kooperacijos
pagrindu (gamintojų
organizacijose/grup÷se,
mašinų rateliuose)

Kooperuoti dariniai

Atitinkamos organizacijos pažyma

Fakto konstatavimas

4. MOKSLINIŲ INOVACIJŲ VERTINIMAS (SVORIO KOEFICIENT AS – 0,1)

Įsigyti ir pritaikyti moksliniai tyrimai

Išradimų, licencijų ar
prekių ženklų įsigijimas

Nustatoma iš kitų įmonių
valstyb÷s ar privačių
mokslinių tyrimų organizacijų įsigytų ir pritaikytų
mokslinių tyrimų dalis
įmon÷s bendrųjų išlaidų
struktūroje
Nustatoma patentų ar
nepatentuotų išradimų,
licencijų, prekių ženklų ar
kitų žinių (informacijos)
įsigijimas iš kitų įmonių
ar organizacijų dalis įmon÷s bendrųjų išlaidų

L÷šos išleistos moksliniams tyrimams / bendrosios išlaidos*100
proc.

Įmon÷s finansiniai dokumentai,
komerciniai pasiūlymai (sutartys)
moksliniams tyrimams įsigyti

L÷šos išleistos patentų ar
nepatentuotų išradimų,
licencijų, prekių ženklų
ar kitų žinių (informacijos) įsigijimams / bendrosios išlaidos*100
proc.

Įmon÷s finansiniai dokumentai,
komerciniai pasiūlymai (sutartys)
moksliniams tyrimams įsigyti
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Kriterijai

Aprašymas

Nustatymo būdas

Informacijos šaltiniai

struktūroje

Personalo mokymai,
susiję su naujų ar reikšmingai patobulintų produktų ar technologinių
procesų pl÷tote ir / ar
įgyvendinimu

Nustatoma personalo mokymams, susijusiems su
naujų ar reikšmingai patobulintų produktų ar
technologinių procesų
pl÷tote ir / ar įgyvendinimu išleistų l÷šų dalis
įmon÷s bendrųjų išlaidų
struktūroje

L÷šos išleistos personalo
mokymams, susijusiems
su naujų ar reikšmingai
patobulintų produktų ar
technologinių procesų
pl÷tote ir / ar įgyvendinimu / bendrosios išlaidos*100 proc.

Verslo planas, fakto konstatavimas

3.1.1. Inovacijų įtaka produktams
Siek iant p aremti Europ os novatoriškų p rekių ir p aslaugų rinkos kūrimą, būtina, kad v alsty b÷s
nar÷s ir Komisija sukurtų p atrauklias sąly gas novatoriškiems p roduktams (p rek÷ms ir p aslaugo ms), kad
būtų sukurta rinka p ažangioms technolo gijoms. Produktas (p rek÷s ir/ar p aslau gos) y ra inovaty vus, jei
jis tam tikromis savy b÷mis ar ketinimu p anaudoti iš esm÷s skiriasi nuo anksčiau ūkio subjektų sukurtų,
gamintų ar naudo jamų p rekių ar teiktų p aslaugų. Smu lkūs pakeitimai, k asdienin iai p atobulinimai, sezoniniai pakeitimai, dizaino p akeitimai, kurie nekeičia p rek÷s ar p aslaugos funkcijų, n÷ra inovacijos.
Prekių inovacijų tip iniai p avyzdžiai:
– visiškai nau jų p roduktų gamy ba (pvz., ekologiškų p roduktų, medžio gry bų augin imas ir p ardavimas, gaminiai, naudo janty s mažiau elektros energijos);
– p roduktai su p atobulintomis charakteristikomis (pvz., maisto p roduktai su p adidintu laiky mo
terminu, geresn÷s p rodukto koky b÷s: p atobulintos koky bin÷s charakteristikos (balty mingumo, cukringumo, pieno riebumo ir t. t.).
Paslaugų inovacijų tipiniai p avy zdžiai:
– naujos p aslaugos (naujos paslaugos kaimo turizmo sodyboje, produktų surinkimo, p irminio
p erdirbimo p aslaugos, p ardavimas internetu (el. p reky ba), naujos logistikos p aslaugos ir pan.;
– p aslaugų tobulinimas (naujos rinkodaros p riemon÷s p rekių užsakymo ir pristaty mo ir p an.).
– p irk÷jų p rieinamumo ar kainų teik iant p agrindines p aslaugas tobulinimas (p rekių užsaky mo ir
p ristatymo į namus p aslaugų pateikimas, interneto bankininky st÷s ar sąskaitų ap mok÷jimo ir p an.);
Ekologiški produktai
Ekolo gin÷s inovacijos – tai inovacijos, kuriomis siekiama aiškiai demonstruojamos p ažangos
tvarios p l÷tros linkme, mažinant p oveikį aplinkai, efekty viau naudojant gamtos išteklius ir energiją.
Ekolo gin÷s inovacijos y ra p rogresy vi sąvoka ir tod÷l Bendroji p rograma turi reaguoti į poky čius. Ekologinių inovacijų skatinimas pagal Bendrąją p rogramą tur÷tų būti skirtas pad÷ti įgyvendinti ap linkosaugos technolo gijų veiksmų p laną.
Ekolo ginių inovacijų priemon÷s gali būti:
a) ap linkos ap saugos technologijų ir eko lo ginių inovacijų p riemonių r÷mimas;
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b) bendrų investicijų į rizikos kap italo fondus sudary mas (teikiant l÷šas ūkio subjektams, investuojantiems į ekologin es inovacijas);
c) ekolo ginių inovacijų tinklų ir grup ių puosel÷jimas, visuomeninio ir p rivataus sektoriaus
p artnerystę ekologin ių inovacijų ir verslo p aslau gų srity je, skatinant ekologines inov acijas;
d) naujo ir jun gtinio p ožiūrio į ekolo gines inov acijas tokiose srity se, kaip ap linkos ap saugos
valdy mas ir aplinkai nekenkiantis gamy bos, p rocesų ir p aslaugų dizainas, atsižvelgiant į visą jų egzistavimo laikotarp į skatinimas.
Ekologinis žem÷s ūkis užima y p atingą vietą tarp įvairių žem÷s ūkio technolo gijų. Jis p agrįstas
moderniomis, ap linkai p alankiomis technologijo mis. Ekologin is žem÷s ūkis – tai ūkis, kuriame nenaudojamos sintetin÷s ch emin ÷s medžiagos (trąšos, p esticidai, vaistai, au gimo skatintojai ir kt.), jas p akeičiant natūraliomis organin ÷mis ir min eralin÷mis medžiagomis. Ekolo gin io ūkininkav imo sistema p agrįsta sp ecialiomis s÷jomainomis, ūky je sukauptomis organin÷mis trąšomis (au galų liekano mis, gy vulių m÷šlu, ankštiniais au galais, žaliąja trąša), kenk÷jų, ligų ir p iktžolių nechemin÷s kontrol÷s metodais.
Šioje ūkinink avimo sistemoje siekiama uždaro energijos ir maisto medžiagų ap ytakos ciklo. Dirvožemio struktūros ir derlingumo gerin imas y ra augalin÷s p rodukcijos ekologiniame ūky je p agrindas. Kenk÷jų ir ligų p rotrūkis mažinamas p alaikant rūšių įvairovę ir ekolo ginį balansą ap linkoje, taip mažinant
kenk÷jų ir ligų p rotrūkius. Pl÷tojant gy vulininky stę, labai svarbu atsižvelgti į gy vulių fiziolo giją, elgesį,
p aveldimus p oreikius, ap rūpinant gyvulius p akankamu kiekiu geros koky b÷s ekologiškais p ašarais,
p asirūpinant tinkama veterin arine p riežiūra. Harmonin gas ry šys tarp augalininky st÷s ir gyvulininky st÷s
y ra natūralaus gamtinio balanso ūkyje p agrindas. Siekiant šios harmonijos, labai svarbu rasti tinkamą
santy kį tarp ūky je išauginamų p ašarų ir laikomo gy vulių skaičiaus. Ekolo ginis ūkin inkavimas reikalauja ūkin inkavimo sistemos p akeitimų, tod÷l p rivalo mas 2-3 metų p ereinamasis laikotarp is iš chemizuoto
į ekolo gin ÷s gamy bos ūkį.
Pagrind iniai ekolo ginio žem÷s ūkio tikslai yra šie:
* gaminti p akankamą k iekį aukštos koky b÷s, didel÷s maistin÷s vert÷s žem÷s ūkio p roduktų;
* ūkininkavimo sistemoje kurti, skatinti ir p alaiky ti uždarus biologinius cik lus;
* p alaikyti ir didinti ilgalaikį dirvožemio derlingumą;
* taup iai naudoti materialinius ir en ergetinius išteklius, teikiant p irmeny bę atsinaujinantiems resursams;
* auginti gy vulius taip , kad jų laiky mo sąly gos atitiktų p agrindines jų įgimto elgesio savy bes;
* mažinti ap linkos taršą,
* išsaugoti biolo ginę įv airovę;
* maksimaliai išsau goti ekolo giškų maisto p roduktų natūralias savy bes juos saugant ir p erdirbant;
* žem÷s ūkio p roduktų gamintojams sudary ti pagrindinius p oreikius tenkinančias gyvenimo sąly gas, saugią darbo ap linką, galimy bę gauti p elną, jausti p asitenkinimą darbu.
Ekolo ginis žem÷s ūkis skiriasi nuo kitų ūkininkavimų būdų tuo, kad ekologin÷s gamy bos ūkiai
p rivalo laiky tis griežtų ekologin io žem÷s ūkio taisyklių, o šių ūkių p rodukcijai taikoma kilm÷s sertifikavimas. Produktų sertifikavimas ir ženklinimas p adeda p irk÷jams juos atskirti rinkoje ir net p risideda
p rie p aklausos did÷jimo rinkoje. Tik sertifikuoti ūkiai ir įmon÷s gali realizuoti p roduktus, p aženklintus
ekolo giškų p roduktų ženklu. Ekologinio ūkio sertifikavimas y ra labai svarbus etapas ekolo giškų maisto
p roduktų gamybos sistemoje.
Ekologin÷ gamyba – tai geriausią aplinkos ap saugos p raktiką, didelę biolo gin ę įvairovę, gamtinių išteklių išsau gojimą ir aukštų gyvūnų gerov÷s standartų taiky mą ap imanti b endra ūkio valdymo ir
maisto p roduktų gamybos sistema, kuria siekiama natūralio mis priemon÷mis p adidinti dirvos derlingumą ir užtikrinti gamy bą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą p irmeny bę p roduktams, p agamintiems naudojant natūralias medžiagas ir p rocesus. Tod÷l ekologin÷s gamy bos metodas vaidina teigiamą vaid menį k eliais asp ektais: jį taik ant ne tik sukuriama sp ecifin÷ rinka, tenkin anti vartotojų p oreikius tur÷ti ekologiškų p roduktų, ir tiekiamos viešosios p rek÷s neapsiribojant tik maisto produktų sriti-
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mi, bet, svarbiausia, saugoma ap linka, laikomasi gyvūnų gerov÷s reikalavimų ir skatinama kaimo p l÷tra.
Ekolo ginis žem÷s ūkis, p risid÷damas p rie tvariosios p l÷tros, gamindamas sveiką ir aukštos koky b÷s produkciją bei taiky damas ekologiškai p agrįstus gamy bos metodus, visiškai atitinka Gioteborgo
darbotvark÷je nustaty tus Europ os Sąjungos tvariosios p l÷tros tikslus. Daugely je valsty bių narių ekologin is žem÷s ūkio sektorius tamp a vis svarbesniu. Paskutiniaisiais metais y pač išaugo vartojimo paklausa. Pastarosios bendrosios žem÷s ūkio p olitikos reformos, kurias vy kdant yp atingas d÷mesy s skiriamas
rinkos orientavimui ir koky biškų p roduktų pasiūlai siekiant p atenkinti vartotojų poreikius, ir toliau tur÷tų skatinti ekologinių p roduktų rinką. Atsižvelgiant į šias ap linkybes, būtina, kad ekologin÷ gamy ba
vaidintų vis svarbesnį vaid menį žem÷s ūkio politikoje ir y ra glaudžiai susiję su žem÷s ūkio rinkų p l÷tra
ir su žemdirby stei skirtų žem÷s p lotų ap sauga.
Užsiimant ekologin e gy vulininky ste reik÷tų laiky tis aukštų gy vūnų gerov÷s standartų ir atsižvelgti į tam tikroms gy vūnų rūšims būdingos elgsenos p oreikius, o gy vūnų sveikatos priežiūra tur÷tų
būti p agrįsta ligų p revencija. Atsižvelgiant į tai, y p atingas d÷mesy s tur÷tų būti skiriamas laiky mo sąly goms, ūk ininkav imo praktikai ir gy vulių skaičiu i. Be to, parenkant veisles, reik÷tų rinktis ilgaamžes,
atsp arias ligo ms ir l÷tai au gančias bei vietines veisles ir atkreip ti d÷mesį į jų geb÷jimą prisitaikyti p rie
vietos sąly gų. Įgy vendinančiose gy vulininkyst÷s gamy bos taisy kl÷se užtikrinama, kad būtų laikomasi
Europ os konvencijos d÷l ūkin÷s p askirties gyvūnų ap saugos (T-AP) nuostatų ir v÷lesnių rekomendacijų.
Ekolo gin÷s gyvulininky st÷s produktų gamybos tikslas – užbaigti gamy bos ciklus, naudo jant
skirtingas ekologiškai užaugintų gy vulių rūšis. Tod÷l reik÷tų skatinti didinti ekologiškai au gin amų gy vūnų genofondą, gerinti savarankiškumą ir taip užtikrinti ir p askatinti sektoriaus pl÷trą.
3.1.2. Inovacijų įtaka technologiniams procesams
Technologinio proceso inovacija – naujų ir reikšmin gai patobulintų gamy bos metodų p anaudojimas (visos rinkos arba įmon÷s lygmen iu), taikant naują įran gą ar naujus gamy bos organizavimo
metodus. Proceso inovacijos diegiamos tiek paslaugų, tiek gamy bos srity se ir jos ap ima naujus ar p atobulintos p rodukcijos gamy bos metodus ar p ristaty mą, p askirsty mo sistemas. Proceso inovacija pateikia
gamy bos efekty vumo, automatizavimo ar lankstumo, p rekių (p aslaugų) koky b÷s ar gr÷sm÷s ap linkai ir
saugumu i užkardy mo p atobulinimus.
Proceso inovacija y ra naujov÷ įmon÷s naudojamoms gamy bos technologijoms, bet nebūtinai
naujov÷ įmon ÷s rinkoje. Inovacija gali būti kuriama įmon ÷je ar kitose įmon÷se. Organizacin ÷s įmon÷s
inovacijos neįtraukiamos į technolo gin io p roceso inovacijas.
Technologijos inovatyvumo kriterijai:
• žalingo p oveikio žmo gui ir aplinkai mažinimas
• alternaty vių atsinaujinančių energijos šaltinių gamy ba arba naudo jimas;
• tiksliosios (p recizinio) ūkininkavimo sistemos naudojimas.
1. Žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas
Bet kurio p rojekto ap linkos ap saugos įvertinimo tikslas – nustaty ti teigiamus ir neigiamus p rojekto poveikius ap linkai (Staniškis, 2006). Vienas iš švaresn÷s gamy bos tikslų – p agerinti įmon÷s ap linkos ap saugos veiksmin gu mą, tod÷l įv ertinti ap linkos ap saugą y ra būtina.
Projektas nieko nevertas, jei, sp rendžiant vieną p roblemą sukuriama kita, galbūt dar didesn÷.
Taip dažnai atsitinka, kai sp rendžiama tik vienos terp ÷s taršos p roblema, t. y . kai norima mažinti tik
kietąsias ar skystąsias atliekas arba du jų emisiją. Projektas, kurį įdiegus sumažinamas kietųjų atliekų
kiekis, bet atsiranda kenksminga dujų emisija – p roblemos neišsp rendžia. Taip p at nep riimtinas sp ren-
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dimas, mažinantis taršą gamybos metu, bet ją didinantis kitose gaminio būvio ciklo stadijose. Siekiant
visap usiškai įvertinti projektą reikia atsižvelgti į visą gamin io ar p aslau gos būvio cik lą.
Aplinkosauga. Pagal Bendrąją p rogramą tur÷tų būti skatinamas ap linkosaugos technolo gijų
taiky mas bandomuosiuose p rojektuose ir rinkos p atekimo projektuose, kuriais mažinamas atotrūkis tarp
s÷kmingo novatoriškų technolo gijų demonstravimo ir taikymo rinkoje, skatinant savanorišką požiūrį,
p vz., aplinkosaugos vady bos srity je ir kuriant suinteresuotų šalių tinklus. Tur÷tų būti remiamos ekologin ÷s inovacijos įmon ÷se, naudojant projektus ir investicijas į rizikos kap italo fondus.
Žalingas poveikis aplinkai žem÷s ūky je vertinamas oro, vandens ir dirvožemio tarša skysčiais
(naftos p roduktais), dujomis (CO 2, NH 3 ir kt.) ir kietosiomis dalel÷mis (dulk÷mis, sunkiaisiais metalais)
bei dirvožemio struktūros p akeitimu (vandens ir v÷jo erozija ir dirvožemio sutankinimu).
Ap linkos apsauga žem÷s ūkyje – tai sistema p riemonių, mažinan čių žem÷s ūkio neigiamą p oveikį aplinkai, atkuriančių kraštovaizdį ir didinan čių biolo ginę įvairovę. Ap linkos ap saugos strategijos
p riemon÷mis siek iama sumažinti žem÷s ūkio v eiklos n eigiamą p oveikį ap linkai p lečiant ekonomiškai ir
ekolo giškai subalansuotą ūkininkavimą. Siekiant šio tikslo, reik ia: įgy vendinti agrarin÷s ap linkos ap saugos komp leksinę programą, mažinti nitratų išsip lovimą iš žem÷s ūkio teritorijų, gerinti geriamo
vandens koky bę šachtiniuose šuliniuose, įgy vendinti nenašių ir eroduojamų ir ekolo giškai jautrių žemių
p ertvarką, kelti žemdirbių ir konsultantų p rofesinę kvalifikaciją, šviesti visuomenę, organizuoti žem÷s
ūkio taršos p oveikio ap linkai steb÷seną (monitoringą). Lietuvos teis÷s aktus ap linkos apsaugos žem÷s
ūkio srity je reikia suderinti su ES teisin e baze.
Numatomos tokios p agrindin÷s valstyb÷s remiamos ap linkos ap saugos žem÷s ūky je p riemon÷s:
• palaikomas ir didinamas dirvožemio derlin gumas. Numatoma skatinti žem÷s ūkio subjektus, taikančius ap linką tausojančias, tinkamai subalansuotas s÷jomainas, kuriose d idesnę d alį užima
daugiamet÷s žol÷s; komp ensuoti dalį p ievų ir gany klų įren gimo bei rū gščių dirvų kalkin imo išlaidų;
• palaikomas op timalaus maisto medžiagų balansas. Kiekvieną p avasarį nustatomos mineralinio azoto atsargos, kas 5 metai dirvožemio rū gštingu mas, fosforo ir kalio atsargos s÷jo mainos laukuose. Atsiž velgiant į dirvožemio ty rimo rezultatus, sudaromi ir įgy vendinami tręšimo p lanai;
• tinkamai laiko mas m÷šlas ir racionalizuojamos tręšiamas juo. Bus įgy vendinta racionali,
gamtą tausojanti tręšimo sistema. Numatoma remti naujų m÷šlidžių staty bą ir esamų rekonstrukciją
p agal ES reikalavimus;
• įren giamos ap saugin÷s želdin ių, p elkių juostos ir naudojamos k itos technin÷s p riemon÷s,
skirtos maisto medžiagų nuot÷kiui sumažinti ir ap saugoti ariamas žemes nuo erozijos bei sul÷tinti vandens eutrofikaciją Lietuvos vandeny se ir B altijos jūroje. Dau giausia ap sauginių juostų įren gimo išlaidų
numatyta p adengti nitratų taršai jautrioje intensy vios žemdirby st÷s teritorijoje;
• formuojamas p atrauklus kraštovaizdis ir didinama bio įvairov÷. Numaty ta taiky ti įp rastas
kraštovaizdžio tvarkymo p riemones: sodinti medžius ir gy vatvores. Biologin÷s įvairov÷s ap saugos
p riemonių tikslas – apsaugoti ir gausinti atskiras augalų bei gy vūnų rūšis;
• saugomi istoriniai ir archeo lo giniai objektai. Lietuvai įstojus į ES, ūkininkai ir žem÷s ūkio
įmon÷s bus skatinami saugoti ūkio teritorijoje esamus istorinius bei archeologinius objektus, laiky tis
nustatytų ap saugos reikalavimų ;
• plečiama ap linką tausojanti žemdirby st÷. Žem÷s ūkio subjektai skatinami naudoti 50 p roc.
mažesnes (už leistinas) mineralinių trąšų normas, nenaudoti p esticidų, tvarkyti maisto medžiagų ap skaitą ir sudaryti balansą;
• prižiūrimas nutekantis iš ariamų laukų vanduo. Stebima, ar maisto medžiagos nep atenka į
gruntinius vanden is p er drenažo sistemas;
• palaikomas op timalus ES reglamentuojamas dau giamečių ir v ienmečių augalų santy kis
ūkiuose. Lietuvoje dabar šis santy kis tinkamas, tod÷l jam reguliuoti l÷šų nenumatoma. Bus stebimi p oky čiai. Prireikus valstyb÷ p rival÷s skirti tikslinį finansavimą dau giamečių ir vien mečių augalų santy kiui
regu liuoti;
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• tvarkoma ūkio ap linka. Skatinama tvarkin gai p lanuoti s÷jomainų laukus, mažinti atliekų
kiekį, išlaiky ti ir sutvarky ti tradicinius p astatus, tinkamai sup rojektuoti naujų p astatų vietą, derinti juos
su tradiciniais pastatais. Už šių p riemonių laiky mąsi ES mokamos premijos;
• nenaudojamos žem÷s ūkio naudmenos ap sodinamos mišku. Numatyta p arengti ir įgy vendinti valsty binę žemių ap želdinimo programą, ap imant visą darbų ciklą nuo p lotų inventorizavimo ir
dirvožemio ty rimų iki sodmenų išau gin imo ir ap želdinimo darbų;
• rengiami demonstraciniai p rojektai. Bus teikiama fin ansin÷ p arama demonstracin iams
p rojektams: mokoma ap linkai sau gaus ūk ininkav imo, y p ač ekolo gin io, supažindinama su nau ja techn ika ir technolo gijomis, ty rimų ir matavimo p rietaisais, žem÷s ūkio taršos mažinimo p riemon÷mis ir kraštovaizdžio tvarky mo naujov÷mis.
Įgy vendinus numaty tas p riemones, pager÷s paviršinis ir gruntinis vanduo, sumaž÷s nitratų p aviršiniuose vandeny se ir šachtiniuose šuliniuose, bus išsaugotas patrauklus kraštovaizdis ir biologin ÷
įvairov÷. Sv eikoje ap linkoje bus gaminama koky biška žem÷s ūk io p rodukcija. Tai p adidins žem÷s ūk io
p rodukcijos konkurencines galimy bes vidaus ir užsienio rinkose. Lietuva vy kdys tarptautinius įsip areigojimus, bus įgy vendinti ES reglamentai ir direkty vos ap linkos apsaugos srity je.
Agrarin÷s aplinkosaugos p riemonių tikslai − skatinti ap linkos, kraštovaizdžio ir jo y p atumų,
gamtos išteklių, dirvožemio ir gen etin÷s įvairov÷s ap saugą bei gerin imą; ekstensy vesnį ūkininkavimą
ap linkai p alankiu būdu ir vietovių, kuriose mažai gany klų, valdy mą; did elę gamtinę vertę turinčios d irbamos žem÷s ap linkos, kuriai y ra iškilusi gr÷sm÷, išsau gojimą; kraštovaizdžio ir istorinių yp atumų išsaugojimą žem÷s ūkio p askirties žem÷je; taiky ti ap linkos p lanavimą ūk ininkav imo p raktikoje.
Poveikis aplinkai gali būti mažinamas: naudojant p ažangiausias gy vulininky st÷s technologijas (srutų rezervuarus, m÷šlo talp y klas ir kt.) modernią žem÷s ūkio techniką (varikliai atitinkantys Euro
3 standartus) ir kitas priemones (biokurą ar bioaly vas, mažo klampio aly vas, sl÷gio p adan gose kontrol÷s sistemas, mažos trinties p adangas, atsisakant p esticidų ir naudojant ekologiškas kovos su kenk÷jais
p riemones ir kt.).
2. Alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių gamyba ir naudojimas
Dabartiniu metu vienos iš p agrindinių įmon÷s veiklos inovaty vumo kryp čių y ra: p l÷sti naujų ir
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir energijos rūšių diversifikaciją; didinti energijos efekty vumą ir transporto sektoriuje naudoti naujus bei atsinaujin ančius en ergijos šaltinius. Tod÷l p agal atsinaujinančių en ergijos šaltinių gamy bą ir naudojimą, d alin ai galima sp ręsti ap ie įmon÷s inovaty vumą.
Vien as iš svarbiausių tvarios ir inovaty vios energetikos strategijos įgy vendinimą užtikrinančių
veiksnių y ra per÷jimas nuo tradicin ių en ergijos šaltinių p rie atsinaujinančių. Siekiant p asiekti didesnį
atsinaujinančių en ergijos šaltinių skverbimąsi į rink ą ir p agerinti energijos efekty vumą reikia ES mastu
kurti specialiąsias skatinimo programas, kurias įgy vendinant būtų sukuriamos sąlygos tvarioms energetikos sistemoms veikti, yp ač p aremti atsinaujinančius energijos šaltinius gaminan čios ar vartojančios
įran gos standartizaciją, p adidinti technologijų naudojimą ir p askleisti geriausią p aklausos valdy mo
p raktiką. Tas pats p asakytina ap ie ES p riemon÷ms, susijusioms su energijos efekty vumo žy m÷jimu ant
elektros, elektronin÷s, biuro ir ry šių įrangos bei apšvietimo, šildymo ir oro kondicionavimo įran gos
standartizacija. Tod÷l reik÷tų p arengti sp ecialiąją „Pažangios energetikos Europ ai“ p rogramą. Ši p rograma tur÷tų pad÷ti siekti bendrųjų tikslų, tobulinant energijos išteklių diversifikav imą ir užtikrinant
energijos tiek imo saugu mą, ir stip rinti ES įmon ių konkuren cin gumą aplinkosaugos srity je, vykdant
tarptautinius šios srities įsip areigojimus. Sp ecialiojoje p rogramoje numatytos p riemon÷s did inti energijos naudojimo veiksmin gu mą tur÷tų skirti daugiau d÷mesio technolo giniam gamybos p rocesų tobulinimui ir transp orto logistikos veiksmingu mo didin imui.
Tam, kad būtų įgy vendinta visa nustaty ta tvarios energetikos strategija reikia ne tik, tęsti ES p aramą p olitikos kūrimui ir įgyvendinimu i b ei esamų n etechnolo ginių kliūčių p ašalinimu i vy kdant p la-
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tesnes reklamos kamp anijas, bet, visų p irma, skatinti investicijų ir novatoriškų technolo gijų įsisavinimą
rinkoje visos ES mastu.
Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir en ergijos efektyvumas y ra ne tik naudin gi aplinkai, bet y ra
ir viena iš sp arčiausiai au gančių ES pramon÷s sričių, p adedanti kurti naujas ir inovacines darbo vietas.
Europ os atsinaujinančios energijos pramon÷ p irmauja p asauly je p agal atsinaujinančios elektros energijos gamy bos technologijas. Tokios technolo gijos y ra naudingos ekonominei ir socialinei san glaudai bei
p adeda išven gti šaltinių eikvojimo, didina energijos efektyvumą racionaliai naudojant energijos šaltinius.
Nuo 1990 m. ES s÷kmin gai vy kd÷ ambicin gą p laną tap ti atsinaujinančios energijos ly dere p asauly je. Vienas iš rezultatų – ES įrengtų v÷jo j÷gainių galia atitinka 50 p roc. anglį deginančių j÷gain ių
galią, o išlaidos p er paskutiniuosius 15 metų sumaž÷jo p er p usę. ES atsinaujinančios energijos rinkos
sektoriuje dirba ap ie 300 tūkst. žmonių. Atsinaujinanti energija kainų atžvilgiu jau p radeda konkuruoti
su iškastiniu kuru.
2001 m. ES sutar÷, kad iki 2010 m. energija iš atsinaujinan čių šaltinių ES sudary s 21 p roc. visos
suvartojamos elektros energijos. 2003 m. nusp ręsta, kad iki 2010 m. biodegalai turi sudaryti bent 5,75
p roc. viso sunaudojamo benzino ir dy zelinio kuro. Pasitelkus nacion alin es p olitikos p aramos priemones, daugely je šalių atsinaujinan čios energijos suvartojimas sp arčiai au ga. Nep aisant to, jei išliks dab artin÷s tendencijos, abiems tikslams įgyvendinti ES pritrūks 1–2 p rocentinių p unktų. Jei ES nori įgy vendinti ilgalaikius klimato kaitos tikslus ir sumažinti priklausomy bę nuo iškastinio kuro imp orto, ji tur÷s
ne tik įvy kdyti, bet ir viršy ti nustatytus kiekybinius tikslus. Atsinaujinanti energija jau dabar y ra trečias
elektros energijos gamy bos šaltinis pasauly je (p o anglių ir du jų), ir y ra nemažai galimy bių p l÷sti gamy bos ap imtis, kartu didinant naudą ap linkai ir ekonomikai.
Alternatyvi energetika Lietuvoje. Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaun ama maždau g 3,3 p roc. elektros energijos. Tai visų p irma – elektros energija, generuojama Kauno
HE (100 M W), visos likusios elektrin÷s kartu sudaro tik 17,5 M W. Daugiausia - smulk ios hidroelektrin÷s (61 hidroelektrin÷, kurių bendra galia sudaro tik 15,7 MW). Tačiau hidroelektrin÷s daro didelę ir
dažnai nep ataisomą žalą gamtai ir kraštovaizdžiui, tod÷l jų kaip pakaitalo įp rastiniams energijos šaltiniams pl÷tojimas- jokia išeitis. Alternaty vų naftai y ra, tačiau modern iems įren gin iams reikia lab ai d au g
investicijų, tad kol kas Lietuvoje p irmeny b÷ teikiama laiko patikrintiems civilizacijos išradimams.
2
Saul÷s energija. Lietuvoje apie 150 km (0,3 p roc. bendro p loto) užima namų stogai, kurie b e
žalos aplinkai gali būti p anaudoti saul÷s j÷gain÷ms įren gti. Vy kdant mokslo p rogramą „Sau l÷s ir kiti
atsinaujinanty s energijos šaltiniai žem÷s ūkiui“, Lietuvoje pap ildomai įrengti 6 saul÷s spind÷jimo trukm÷s registravimo p ostai, ir dabar jų iš viso yra 15. Tačiau kol kas ši energijos šaka y ra įdomi tik kaip
mokslinių eksperimentų objektas. Saul÷s energija šilumin iams tikslams gali būti naudojama, įren giant
saul÷s kolektorius vanden iui šildy ti, žem÷s ūkio p rodukcijai džiovinti ir įren giant p atalpų šildymo sistemas. Lietuvoje y ra sumontuota keletas vandens šildy mo saul÷s kolektoriais sistemų, kurių bendras
p lotas sudaro ap ie 100 m2. Tačiau dabartin÷mis sąly go mis, nesant valstybinių programų, skatinančių
p l÷toti šią energijos rūšį, naudoti saul÷s kolektorius vandeniui šildy ti daugeliu atvejų y ra nuostolinga.
Fotoelektra. Pasau lio saul÷s programoje (World Solar p rogramme 1996–2005) fotoelektra laikoma persp ektyviausia atsinaujinan čios energijos rūšimi. 1997 m. parengtoje Europ os Sąjun gos „Baltojoje knygo je“ (En ergy for the Future: Renewab le Sources of Energy ) numaty ta, kad fotoelektros j÷gainių galin gu mas Europ os Sąjungo je iki 2010 m. turi padid÷ti 100 kartų. Šiuo metu Lietuvoje fotoelektrinių j÷gain ių n÷ra. Kažkada buvusi p aj÷gi ir moderni mikroelektronikos baz÷ Lietuvoje neišsilaik ÷.
UAB „Saul÷s energija“ Lietuvoje 1994-1998 m. realizavo ap ie 3kW bendros galios fotoelektrinių modulių, tačiau jie naudojami tik turizme arba sp ecialiai elektroninei ap aratūrai maitinti. Turistams bei
kariuomen ÷s reik m÷ms gaminamos nešio jamos sulankstomos 10-36 W j÷gain÷s. Didesn÷s galios j÷gainių kaina dažniausiai viršija elektros tinklo atvedimo kain ą ir statistiniam vartotojui tampa nuostolinga.
Tačiau ateity je Lietuva y ra paj÷gi gaminti šiuo metu p lačiausiai pasauly je naudojamus (iki 85%) mo-
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nokristalinio silicio saul÷s elementus, p agaminan čius iki 1–2 M W energijos p er metus. Šio kiekio užtektų ne tik Lietuvos reikm÷ms, bet ir eksp ortui, p anaudojant Lietuvoje gaminamus saul÷s elementus.
Biodegalai. Pagal ES direkty vą Lietuva nuo 2005 m. p rivalo n e mažiau kaip 2 p roc. visų sunaudojamų degalų p akeisti biokuru. Tai sudaro virš 20000 t biodegalų, iš jų – 14000 t biody zelino ir 7000 t
bioetanolio. Lietuvos Ap linkos ministerijos p rognoz÷mis, žem÷s ūkio p l÷trai tai bus naudinga, nes tai
sukurs naujas darbo v ietas kaime bei mieste, p adidins žemdirbių p ajamas, sumažins grūdų ir rap sų p erteklinę p rodukciją. Šilut÷je jau gaminamas bioetanolis, M ažeikiuose – b iody zelinas. Rap sai, naudojami
kuro gamy boje, auginami 37,4 tūkst. ha p lote, tačiau „Rapsų auginimo p l÷tojimo ir gy ventojų ap rūp inimo alieju mi p rogramoje“ nurodoma, kad Lietuvoje, n ep ažeidžiant agrotechnikos, rap sus galima auginti 310–390 tūkst. ha p lote.
2007 m. geguž÷s 5 d. Žem÷s ūkio ministr÷s įsaky mu Nr.3D-223 patvirtintose taisy kl÷se „Paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamy bai“ išaiškintos pagrindin ÷s vartojamos sąvokos.
Biodegalai – biokuras, tinkamas naudoti vidaus degimo varikliuose kaip degalai. Biodegalais
(biokuru) laikytinų p roduktų sąrašas ap ima mažiausiai šiuos p roduktus:
• bioetanolis – etanolis (etilo alkoholis), p agamintas iš biomas÷s ir (ar) biologiškai skaidomos
atliekų dalies, skirtas naudoti kaip biokuras;
• biody zelinas – metilo (etilo) esteris, p agamintas iš au galin÷s kilm÷s aliejų ar gy vūnin÷s kilm÷s riebalų, p rily gstantis dyzelino koky bei, skirtas naudoti kaip biokuras;
• biodujos – du jos, pagamintos iš bio mas÷s ir (ar) biolo giškai skaidomos atliekų dalies, kurios
gali būti iš gry nintos iki gamtinių du jų koky b÷s, arba medienos dujos, skirtos naudoti kaip biokuras;
• biometanolis – iš bio mas÷s p agamintas metanolis, skirtas naudoti kaip biokuras;
• biodimetileteris – iš biomas÷s p agamintas dimetileteris, skirtas naudoti kaip biokuras;
• bioetiltretbutileteris – etiltretbutileteris, pagamintas bio etanolio p agrindu. Produktas yra laikomas biodegalais (b iokuru), jeigu ne mažiau kaip 47 p rocentus šio p rodukto tūrio sudaro bioetiltretbutileteris;
• biometiltretbutileteris – metiltretbutileteris, p agamintas biometanolio p agrindu. Produktas
y ra laikomas biodegalais (biokuru), jeigu ne mažiau kaip 36 p rocentus šio p rodukto tūrio sudaro biometiltretbutileteris;
• sintetiniai biodegalai (b iokuras) – sintetiniai angliav andeniliai ar jų mišiniai, p agaminti iš
biomas÷s;
• biovandenilis – vandenilis, p agamintas iš biomas÷s ir (ar) biologiškai skaidomos atliekų dalies, skirtas naudoti kaip biokuras;
• gry nas au galin÷s kilm÷s aliejus – aliejus, pagamintas iš au galų spaudimo, ekstrakcijos ar k itu
p anašiu būdu, rafinuotas ar nerafinuotas, tačiau chemiškai nemod ifikuotas, tinkantis varikliams, jeigu
naudojamas kaip biodegalai, ir atitinkantis išmetamų teršalų kiekio ap ribojimo reikalavimus.
Biokuras – iš biomas÷s p agaminti degūs du jiniai, skystieji ir k ietieji p roduktai, naudojami energijai gaminti.
Energetiniai augalai – žem÷s ūkio au galai (javai, rapsai, cukriniai runkeliai, trumpos vegetacijos
medžiai ir krū mai), auginami kaip žaliava biokurui gaminti.
Trump os vegetacijos medžiai ir krū mai – greitai au ganty s medžiai ir krūmai: gluosniai, kark lai,
tuop os, drebul÷s, baltalksniai, au ginami kaip žaliava b iokurui gaminti.
Pirmasis p erdirb÷jas – energetinių au galų d erliaus (žaliavos) p erdirb÷jas, gamin antis p irminį arba tarpinį p roduktą, skirtą biokurui gaminti ir p risiimantis įsip areigojimus, kad iš p agal sutartį nup irktos žaliavos p agamins atitinkamą p irminio arba tarp inio p rodukto kiekį, siekdamas gauti biokurą.
Pirmasis p erdirb÷jas gali būti ir galutinis p erdirb÷jas, jei jis p agamina galutinį p roduktą – biokurą.
Tarp inis p roduktas – produktas, p agamintas tolesniam p erdirbimu i.
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Galutinis p erdirb÷jas – energetinių augalų derliaus perdirb÷jas, gaminantis galutinį p roduktą –
biokurą ir p risiimantis įsip areigojimus, kad iš p agal sutartį sup irktos žaliavos p agamins atitinkamą b iokuro kiekį.
Biodujos. Biolo ginių dujų gamy bai naudojamų organin ių medžiagų ištekliai nuolat kaupiasi ir
atsinaujina žem÷s ūkio sektoriuje. Svarbiausieji iš jų – gyvulių m÷šlas bei maisto p erdirbimo įmon ių
organ in÷s atliekos. Tačiau rentabilus jo p erdirbimas biodujoms gauti įmanomas tik stambiuose gamy bos objektuose. M až÷jant žem÷s ūkio p roduktų p aklausai šaly je, pagal tiesio ginę p askirtį nebenaudojama apie 0,5 mln. h a žem÷s naudmenų. Daly je šių p lotų gal÷tų būti augin amos energetin÷s kultūros.
Naudojant jų žaliąją masę anaerobiniam p erdirbimui, vasaros laikotarp iu padid÷tų fermose įren gtų bioreaktorių energetinis potencialas, gautosios biodujos gal÷tų būti naudojamos šienui ir grūdams džiovinti, o p erdirbta biomas÷ - dirvoms tręšti. Šiuo metu šaly je veikia trys bendros 2,1 MW biodujų j÷gain ÷s:
1,5 M W galios j÷gain÷ p erdirbanti „Semos“ sp irito gamy bos atliekas Panev÷žy je, 0,3 M W galios j÷gain÷, p erdirbanti Utenos miesto valy mo įrengimų nuotekas ir 0,3 MW galios j÷gain÷, naudo janti kiaulių
m÷šlą „Vy čios“ žem÷s ūkio bendrov÷je Kauno rajone.
Medienos ir augalų mas÷. Augalin ÷ bio mas÷ (medien a, šiaudai, energetiniai au galai) y ra vien as
iš svarbiausių atsinaujinančios energijos šaltinių Lietuvoje ir sudaro vy raujan čią vietinio kuro dalį. M edienos kuro metinį p otencialą sudaro ap ie 3 mln. m³ med ienos. Medienos kurui gali būti naudo jama
menkavert÷ malk in÷ mediena, medienos p erdirbimo p ramon÷s atliekos ir miško k irtimo atliekos. Vidutiniškai šalies miškuose k asmet iškertama apie 5 mln. m³ medienos, iš jos ap ie 700.000 m³ sudaro malkin÷ mediena. M edienos kuro ištekliai gali būti p apildyti auginant en ergetinius želdinius - greitai augan čių medžių ir krūmų p lantacijas. Išsamūs au galin÷s b iomas÷s tyrimai atliekami Lietuvos miškų institute. Pirmoji p ramonin÷ energetinių želdinių p lantacija numatoma įveisti Kauno rajone, išeksploatuotame Ežer÷lio durp y ne, kur ketinama kasmet p asodinti p o 20–30 ha želdinių. Lietuvos žemdirbyst÷s ir
Lietuvos žem÷s ūkio inžinerijos institutuose tiriamos įvairių au galų – kanap ių, barkūnų, top inambų,
saul÷grąžų, nendrių p anaudojimo energijos gamy bai galimybes.
Įvairių šaltinių teigimu Lietuvoje kasmet susidaro ap ie 4 mln. t šiaudų, iš kurių nesunaudotų
lieka nuo 0,5 mln. iki 1,5 mln. t. Juos p anaudojus kurui, būtų galima gauti nuo 300 iki 900 M W šiluminę galią. Dabar šio p igiausio kuro energetiniams reikalams sunaudojama tik 1,5–2 % galimų išteklių.
Ūkininkai p o derliaus nu÷mimo dažniausiai šią energiją p aleidžia v÷jais. Šiuo metu Lietuvoje veik ia tik
keliolika šiaudais kūren amų k atilinių ir y ra keletas įmonių, gaminan čių sp ecialiai šiaud ams kūrenti
skirtus katilus. Jų konstrukcija p ap rasta ir skirta žmonių gyvenamiesiems p astatams ap šildy ti. Šiaudų
kaina pap rastai y ra kur kas mažesn÷ nei įp rastų kuro rūšių, tačiau šiaudų degin imui p ritaiky tos technologijos y ra brangesn÷s, kas ir lemia šio kuro nep op uliarumo p riežastį.
V÷jo energetika. Ūkio ministerija planuoja, kad iš v÷jo en ergijos 2010 m. bus generuojama
daugiau, nei 289 GWh elektros energijos, tai reikštų beveik tiek pat, kiek dabar p agaminama hidro elektrin÷se. Esant šaly je vidutinei elektros energijos savikainai 8,3 ct/kWh, v÷jo en ergijos supirkimo
kaina nustatyta 22 ct/kWh. 2010 m. sąnaudos, įsisavinant šią en ergijos rūšį, p adid÷tų apie 53 mln. Lt
kasmet, o elektros vidutin÷ kain a p adid÷tų 0,5 ct už kilovatvalandę. V÷jo j÷gain ių p agaminamą energiją
valsty b÷ gali 1 KW nup irkti už 22 ct, tuo tarp u Ignalinos atomin ÷s j÷gain÷s p agaminamą 1 KW valsty b÷ teoriškai p erka už 5,5 ct. Tokia pad÷tis turi keistis, nes Lietuva, tap usi ES nare, įsipareigojo skirti
didelį d÷mesį alternatyviems energetikos ištekliams.
3. Tiksliosios ūkininkavimo sistemos taikymas
Norint užtikrinti s÷kmingą augalininky st÷s pl÷totę, reikia tausoti ir racionaliai naudoti dirvožemio derlin gu mo p otencialą. Viena iš p riemonių y ra tiksliosios žemdirbyst÷s sistemos taiky mas. Joje
technologin÷s op eracijos koreguojamos naudojant dinamin ius au galų au ginimo modelius bei ko mp iuterizuotomis p rocesų sekimo ir valdy mo sistemomis.
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Tikslusis ūkininkavimas (TŪ) au galininky st÷je p lačiąja p rasme - tai ūkinių p rocesų valdy mas,
ap imantis visą įmon ÷s ar ūkininko ūkio veik lą nuo dirvos įdirbimo iki derliaus nu÷mimo ir šios veiklos
(p as÷lių s÷jos, tręšimo, au galų p riežiūros, darbo sąnaudų, mašinų panaudojimo ir kt.) duomenų ap skaitą. Siauresne prasme TŪ y ra maisto medžiagų kiekio nustaty mas atskirose lauko vietose su p askesniu
žem÷lapių, p agal kuriuos vy kdomas tikslus p as÷lių tręšimas, naik inamos p iktžol÷s ir augalų kenk ÷jai,
p aruošimu.
Tikslusis ūkininkavimas y ra toks ūkininkavimo būdas, k ai pvz. augalininkyst÷je, atskirose lauko
vietose nustatomas derlingu mas, dirvos maisto medžiagų kiekis ir dirvos tip as. Šių duomenų p agrindu
galima tikslin gai p lanuoti technolo gines op eracijas (tręšimą, k alkinimą ir kt.) ir analizuoti derliaus įvairov÷s priežastis.
Tiksliojo ūkininkav imo p radininkais y ra laikomi Minesotos universiteto (JAV) mokslininkai.
1983 m. siekiant tiksliai nustatyti maisto medžiagų (P, K, Mg) ir dirvos rūgštumo reikšmių skirtumus,
atsirado dirvos m÷ginių ÷mimo koncep cija. Pastaruoju metu JAV pop uliar÷ja dirvos elektrinio laidu mo
matavimai važiuojant lauku. Pagal elektrinio laidumo skirtumus galima gan tiksliai nustatyti dirvos
fizines bei chemines savy bes. JAV labai lengv ai y ra p rieinami dirvos žem÷lap iai ir nuotolin io išžvalgy mo duomenys. Jie dažniausiai p latinami per internetą, net ir n emokamai. Nuo 1995 m. čia išp op uliar÷jo ir derlin gumo žem÷lap ių sudarymas. Lauko derlingu mo žem÷lap is p irmą kartą Europ oje buvo sudary tas 1991 metais, Danijoje. Šio je šaly je pas÷lių tręšimo žem÷lap iai sudaromi p agal dau gelio metų
derlin gumo žem÷lap ius. Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijo je taip p at buvo p rad÷ta nuo derlingu mo
žem÷lapių sudary mo nuimant derlių. Didžiojoje Britanijo je d irvos agroch emin ių savy bių žem÷lap ių
sudary mo p aslaugos teikiamos nuo 1994 metų, o Prancūzijoje – nuo 1998 m. Laukas, dažniausiai, p adalinamas į v ienodo dy džio plotelius, o m÷gin iai imami d irvos dirbimo gy ly je. Didžiojoje Britanijoje
labai p op uliarus tikslusis tręšimas p agal aerofotonuotraukas.
Lietuvoje atskiri tiksliojo ūk ininkav imo elementai (laukų ploto matavimas, mechanizuotas dirvos m÷ginių p a÷mimas, dirvos agro cheminių savy bių žem÷lap ių sudary mas) p rad÷ti diegti 2001 metais.
Dirvos agroch emin ių savy bių žem÷lap ių sudary mo p aslaugas teikia UAB „Agroplanas“ ir UAB „Kemira GrowHow“. Skirtingomis trąšų normomis atskiras savo laukų vietas jau tręšia UAB „Agra Corp oration“.
Tiksliojo ūkininkav imo p agrindas – dirvos m÷ginių an alizių rezultatai (P, K, Mg kiekis, p H
reikšm÷, dirvos tip as). Dirvos m÷gin ių p a÷mimo koky b÷ p riklauso nuo jų ÷mimo gy lio, kiek io ir p asiskirsty mo. Pirmiausia reikalingi tikslūs lauko kontūrai ir jo dy dis. Šie baziniai duo meny s nustatomi
ap važiuojant lauką jo p akraščiais. Diferencin÷ globalin÷ p ozicionavimo sistema (DGPS) nuolat registruoja transp orto p riemon÷s pad÷ties duomenis. Pagal šiuos duomen is komp iuteris ap skaičiuoja lauko
ribas ir p lotą. Rezultatus galima sau goti nešiojamame kompiutery je arba išsiųsti į biurą mobilaus ryšio
p riemon÷mis. Perkant laukų ploto ir dirvos m÷ginių p a÷mimo p aslau gas, be tikslaus ūkio adreso tur÷tų
būti nurodyta m÷ginių ÷mimo tinklas ir kryptis, mažiausio laukelio dy dis, m÷ginių skaičius ir jų p a÷mimo gy lis.
M ÷ginių ÷mimo įran ga gali būti montuojama ant visureigių, k eturragių motociklų ar minitraktorių. Visos šios transp orto p riemon÷s turi tur÷ti DGPS imtuvus ir nešiojamus kompiuterius. Kompiuterio
ekrane op eratorius gali steb÷ti lauko rib as ir transporto p riemon÷s vietą jame, svarb iausią informaciją
ap ie atliekamą technolo ginę op eraciją, laukelių, kuriuose jau p aimti m÷giniai, skaičių. Naudojant tinklinį metodą, speciali komp iuterio p rograma lauk ą į plotelius suskirsto automatiškai. Op eratorius vaizdą
mato komp iuterio ekrane ir gali p atikrinti atlikto darbo rezultatus. Kadangi visas dirvos m÷ginių ÷mimo
p rocesas dokumentuojamas, galima bet kada jį p akartoti tomis p ačiomis sąly gomis. Tai yp ač p agerin a
įvairių metų dirvos analizių paly ginimą.
Tolimesniam duomenų ap dorojimui reik alin gos sp ecialios komp iuterin÷s programos. Pagal dirvos ty rimų duomenis sudaromi dirvos agrochemin ių savy bių žem÷lap iai, pagal kuriuos, įvertinant laukiamą derlių ir tręšimą organin ÷mis trąšomis, sudaromi atskirų lauko vietų tręšimo žem÷lap iai. Mineralin÷ms trąšoms p askleisti reikalin gos tręšiamosios, kurios gal÷tų greitai reaguoti į sign alus p akeisti trą-
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šų išb÷rimo normą, p riderinti už griebimo p lotį. Yp atingi reikalavimai keliami trąšų dozavimo įtaisams.
Jie turi būti toly giai prip ildomi ir ištuštinami bei išberti nuo 70 iki 1200 kg/ha trąšų, nekeičiant p ačių
dozavimo įtaisų. Reakcijos laikas keičiant trąšų išb÷rimo normą, tur÷tų būti ap ie 2 sekund÷s. Tuomet
galima dirbti 17–20 k m/h greičiu. Dažniausiai n audojamos p neumatin÷s mineralinių trąšų barstomosios
su elektrohidrauliniais valdy mo įtaisais. Greitai p akeisti trąšų išb÷rimo normą rankiniu būdu neįmanoma, tod÷l trąšų dozavimą turi kontroliuoti ko mp iuteris. Jis nurodymus gauna iš tręšimo žem÷lap io ir
p erduoda signalus mašinos v aldy mo p ultui (t. y . keičia atskirų trąšų dozatorių sukimosi dažnį, valdo
skirstomojo vamzdžio sekcijas). Atskirose lauko vietose išbertas trąšų kiekis fiksuojamas p rotokole.
Svarbu, kad operatorius nuolat kompiuterio ekrane maty tų p atręštą p lotą, važiavimo trajektoriją ir faktinį tręšiamosios užgriebimo plotį. Reguliuojant ir kontroliuojant išberiamų trąšų kiekį ne tik išvengiama užlaidų ar nep atręštų ruožų, bet vienareikšmiškai užfiksuojamas atliktas darbas (t. y . faktiškai p atręštas plotas ir sunaudotas trąšų kiekis).
Tiksliajam ūk ininkav imui reik alin gi tikslūs baziniai duo meny s (lauko ribos, p lotas ir maisto
medžiagų kiek is dirvoje). Antras žingsnis – panaudoti surinktas žinias.
Technika tiksliajam ūkin inkavimui n÷ra p igi ir atskirus jos komp onentus būna sunku suderinti
tarp usavy je. Technines p roblemas bandoma pašalinti įvedant komunik acijų standartą ISO 11783.
Tiksliojo ūkinink avimo metodai Lietuvoje, skirtin gai nuo dau gelio Europ os šalių, dar tik p radedami taiky ti, yp ač augalininkyst÷s šakose. Pažangūs stambiųjų ūkių vadovai ir ūkin inkai neabejoja šių
metodų p ranašumu, nors jų turinys ir teoriniai bei p raktiniai realizavimo p agrind ai mokslo darbuose
n÷ra išsamiai ap ibendrinti.
TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ INOVACIJŲ PAVYZDŽIAI:
–
–
–

p rocesų skaitmeninis valdymas;
naujos kartos tiksliojo trąšų p askleidimo barstomoji;
naujos rūšies įren giny s p as÷liams dr÷kinti su automatine dr÷gm÷s matavimo dirvožemy je sistema;
– išmetamųjų dujų (tvartų dujų emisijų) matavimas dav ikliais;
– naujų gamybos p rocesų, naudojant skirtingas biomas÷s žaliavas, įdiegimas;
– elektronin÷s valdy mo sistemos;
– p rogramos vy kdomų komandų (op eracijų), registrų būkl÷s ir naudojamų kintamųjų p ateikimas ir steb÷jimas vaizduoklio ekrane, p anaudojant internetą;
– naujų ar p atobulintų gamy bos technologijų diegimas (p vz., automatizuota įranga (automatizuotas suvirinimas), skubūs jutikliai, galinty s parinkti gamy bą, nauja įran ga, reikalinga nau jiems ar p atobulintiems p roduktams, komp iuteriais atliekamas p roduktų tobulinimas ir p an.);
– p asikeitimai aptarnavimo tinkle, tiekimo ir p askirsty mo tobulinimas ar prekių (paslaugų) p ritaiky mas p agal rinkos poreikius (pvz., brūkšnin÷s kodin÷s sekimo sistemos, p rogramin÷ įranga ieškant op timalių tiek imo k elių, GPS transp orto įrangos sekimo sistema, automatizuotas grįžtamasis ry šys su tiek÷jais, elektroniniai produkcijos katalo gai ir p an.);
– naujos ar patobulintos p aramos op eracijos ar programos p irkimui, buhalterijai, komp iuterių
naudojimui ir p riežiūrai (pvz., nauja p rogramin÷ įran ga, skubus inventorizacijos duomenų ap dorojimas
ir p an.).
ISO p ažy m÷jimas y ra inovacija tik tuomet, kai jis tiesio giai susijęs su naujo ar p atobulinto p roceso p ristaty mu.
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3.1.3. Inova cijų įtaką ūkio subjekto organizacinei pertvarkai
1. Dalyvavimas technologin÷se platformose (klasteriuose).
Kiekviena inovacijų sąvokos variacija atskleidžia naujus inov acijų bruožus, suteikia naujų p rasmių ir p ap ildo tai, kas anksčiau dar nebuvo išsakyta. Pabr÷žtina, kad inovacija visada y ra aktualus
reiškinys, turintis dinamišką prigimtį, dažnai konfrontuojantis su tuo, kas sena, ir griaun antis organizacijoje nusistov÷jusias normas bei tradicijas.
Inovacija n÷ra v ien mokslininkų, gamy bininkų ar verslin inkų interesų objektas, tai įvairialy p is
p rocesas, kuriame dirba skirtin gos įmon÷s (valsty b÷s/valdžios institucijos, verslo p artneriai, tiek÷jai,
klientai, konsultacin÷s ko mp anijos, inovacijų įgy vendinimo p aslaugų organ izacijos/agentūros, ekonomin÷s pl÷tros agentūros, verslo asociacijos, mokslo institucijos, finansin÷s institucijos ir kt.). Tod÷l
būtina, visų pirma, inovacijas įvardinti įsisavinimo kontekste, kaip pažangos procesą, kuriame
tikslingai bendradarbiauja įmon÷s ir jų partneriai.
Šiuo metu viena p agrind inių įmon ÷s veiklos inov atyvumo kryp čių y ra: daly vavimas nacionalin÷se ir ES technolo gin÷se p latformose (klasteriuose), t. y . bendradarbiavimas su įmon÷mis ir institucijomis teritoriniame k lastery je ar techno lo gin÷s p latformos (toliau – TP) veiklo je. Atskiros įmon ÷s ar jų
susivienijimai gali b endradarbiauti su inovacijų centrais, įsteigti Europ os bendrovę.
Technologin÷s platformos. TP – organizacinis instrumentas, p adedantis „susikalb÷ti” mokslui
ir verslui, ren giant „savo ” – „iš ap ačios” strategin į veiksmų p laną bendrų projektų įgy vendinimu i atskirose veiklos šakose. TP – tai nuosavyb÷s neturinčios ne p elno organizacijos, turinčios p rofesionalų sekretoriatą ir jun gian čios p rioritetin÷s krypties daly vius į atvirą diskusijų klubą.
TP p adeda suformuoti visą ekonomin÷s vert÷s kūrimo grand inę: nuo id÷jų kūrimo iki tų žinių
p erkeitimo į s÷kmingas technologijas ir p rocesus, p roduktus
bei paslau gas. Per technolo gines p latformas vyksta p astangų
koncentravimas ateities rinkoms esminių technolo gijų pertvarky mų.
Lietuvos nacionalin÷s TP Lietuvoje susikūrusios TP administruojamos Europos teTP ir p ramoninių klasterių nacionalinio biuro:
– nacionalin÷ maisto ūkio TP;
– Lietuvos staty bos TP;
– nacionalin÷ n aujųjų medžiagų TP;
– nacionalin÷ n anoelektronikos ir elektronikos TP.
Darbo organizavimas 1. Partnerių santy kiai organ izuojami remiantis Ūkio min isterijos rekomenduojama Jun gtine
Veiklos Sutartimi (JVS).
2. Strateginiams klausimams ap tarti TP nariai renkasi į foru mą. Susirinkimams ir Temin ÷ms
grup ÷ms (NTP vy kdomasis darbinis organ as) vadovauja Tary ba.
3. Biuras atlieka TP admin istratoriaus p aslaugas.
4. Biuras įgy vendina TP siekius teikiant p araiškas ir įgy vendinant p rojektus.
5. Su TP p artneriais biuras ren gia studijas ir strategijas, nusakančias į kokius ES rinkos segmentus gali orientuotis tam tikras Lietuvos ūkio sektorius, kokių infrastruktūrinių, žmogiškųjų, organ izacinių išteklių jo vy sty mui prireiks, kokias M TEP temas gal÷s p asiūly ti Lietuvos MTEP šio ūkio sektoriaus p l÷trai užtikrinti, kokių išteklių p rireiks Lietuvos M TEP šiems p oreikiams padengti.
Žem÷s ūkio sektoriuje, akty v÷jant žem÷s ir maisto ūkio mokslo ir verslo bendradarbiavimu i
p lečiasi naujos iniciatyvos. 2006 m. įsteigtos 3 nacionalin ÷s technologijų p latformos (Maisto ūkio TP,
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Ateities augalų TP, Gyvūnų gerov÷s ir sveikatingumo TP), kurių tikslas – sukurti p raktinį instrumentą
Lietuvos žem÷s ir maisto ūkio mokslo srity je dirbančių institucijų bendradarb iavimui su šios ekonomikos šakos verslo subjektais skatinti, nukreip iant mokslo ir verslo p artnerių p astangas į p ersp ekty viausių
gamy bos krypčių p l÷trą ir užimtumo didinimą. Taip p at susikūr÷ su žem÷s, maisto ūkio mokslu ir verslu susijusios Biodegalų, Biomas÷s ir biokuro gamy bos ir naudojimo, Biotechnolo gijų, M iškų sektoriaus
technologijų p latformos. Šios struktūros dar visai naujos, yra p radiniame p l÷tros etap e, kai daugiausia
d÷mesio skiriama komp etencijai u gdyti, p artnery stei su kitomis organizacijomis ir p rip ažinti visuomen÷je. Kita technolo gijų p erdavimą ir verslumą skatinanti struktūra – LŽŪU veikiantis M okslo ir technologijų parkas. Jis teikia žem÷s ūkio mark etingo p aslau gas, organizuoja ūkininkų, žem÷s, vandens ir
3
miškų ūkio sp ecialistų moky mą ir konsultavimą .
Klasteriai. D÷ka geresnio p ri÷jimo prie informacijos ir specifinių resursų, lankstumo ir greito
p risitaiky mo prie inovacijų, klasteris suteikia galimy bę mažoms ir v idutinio dy džio įmon÷ms konkuruoti globalioje rinkoje.
Jungimasis į klasterius yra naudingas, nes:
• len gviau p asiekiami tiek ÷jai, p aslaugos ir žmo giškieji išekliai;
• susikuria nauji ir efekty vūs informacijos srautai;
• d÷l didel÷s sp ecializacijos, klasteriuose esan čios įmon ÷s tamp a lankstesn÷s ir gali greitai
p risitaiky ti p rie p oky čių;
• nuolatos bendraujančios įmon÷s len gviau p risitaiko p rie p oky čių;
Klasterius dažnai suformuoja galutinį p roduktą gaminan čios įmon ÷s, tiek÷jai, artimai susijusių
p aslaugų tiek÷jai, p aramą teikiančios institucijos ir t. t.
Ar komp anijos, esančios klasteriuose, y ra labiau konkurencin gos? Vien tik būti k lastery je nep akanka. Siekiant naudos iš klasterio būtina gera strategija. Konkurencijos strategija nuolatos keičiasi.
Tik gerai ap galvoti įvairių veiksnių komb inacijos gali duoti unikalią naudą. Buvimas klastery je skatina
įmonių konkuren cin gumą, tačiau joms būtina akty viai daly vauti kuriant bendrąją strategiją.
Klasterizacija paremta ekono minio vy sty mo strategija p adeda klasteriams tapti efekty vesniais,
skatina informacijos srautus, didin a inov acijų p otencialą. Vy riausy b÷s turi įvairius įrankius, kuriais
dirba su klasteriais: p radedant nuo p ap rastų ty rimų ir baigiant vadovavimu p asikeitimuose
M aisto p ramon÷ Lietuvoje p agamina ap ie 19 p roc. visos pramon÷s p rodukcijos, tačiau ši dalis
vis maž÷ja. Nustatytos p agal Lietuvos maisto p ramon÷s p l÷tros tendencijas silp nosios, stip riosios savy b÷s, gr÷sm÷s ir galimyb÷s (SSGG) sudaro galimy bes valdymo institucijoms tolimesniuose konkurencin gumo vertinimo etap uose priimti strategines p l÷tros kryptis. Jos y ra reikšmingos įgy vendinant strateginius technolo gin÷s, regionin ÷s, šakos ir kitus p l÷tros p rojektus, o žem÷s ūkio produktų augintojams
ir p erdirb÷jams – kaip verslų pl÷tojimo gair÷s.
TP gali įgauti įvairų veiklos modelį, p riklausomai nuo dalyvių p asirinkimo ir strateginių tikslų.
Norint pl÷toti Lietuvos žem÷s ūkio ir maisto p ramon÷s kooperaciją, būtina steigti TP, kuri tur÷tų ap imti
visą maisto p rodukto gamy bos (auginimo), jos ap rūp inimo technin÷mis priemon÷mis, s÷klo mis, trąšomis, technin÷mis p aslaugo mis ir p an., p roduktų p erdirbimo bei p ateikimo vartotojams (preky bos), taip
p at finansininkų ir p olitikų veiklos šioje srityje grandin ę (p av.).
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Žem÷s, maisto ūkio ir kaimo pl÷tros mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros 2007–2013 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-328
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Prekyba

Mokslas
(studijos)
Finansavimas
Politika

Žem÷s ūkio
produktų
auginimo
(aprūpinimas)
ir socialin÷
infrastruktūra

Produktų
perdirbimas

Produktų
surinkimas
rūšiavimas
pakavimas
ir pan.

Žem÷s ūkio
produktų
auginimas
(gavyba)

Pav. Mokslo, verslo, finansinių ir p olitinių institucijų veiklos koop eracijos žem÷s ir maisto ūky je modelis
Pirmojo L ietuvos ekonomin io klasterio steig÷jai y ra 5 mokslo įstaigos, 7 verslo atstovai, 1 konsultacin÷ įstaiga, 3 ūkininkai.
Norint įgy vendinti atskiro maisto p rodukto (p ieno, grūdų, m÷sos, daržovių ir kt.) TP, būtina užtikrinti darnią veik los pl÷trą, visose grandy se taikant visuotin÷s koky b÷s vady bos nuostatas, kaip svarbų
koky biškosios p l÷tot÷s instrumentą.
T echnologinis bendradarbiav imas, nau jų technolo gijų įsigijimas ir pardavimas y ra sfera, kurioje
ūkio subjektai, įmon÷s ir or ganizacijos gali akty viai p l÷toti savo tarptautinius ryšius ir koop eraciją, o
tuo p ačiu ir rasti rinkų konkurentabilios p rodukcijos eksp ortui. Pažy m÷tina ir tai, kad inovacijų p erdavimo centro Lietuvoje veik lą rem ia LR Ūkio ministerija ir Europ os Komisija, ko p as÷koje įmon÷ms ir
organ izacijo ms teikiamos p aslau gos yra nemokamos.

2. Ūkio subjekto dalyvavimas o rganizacijose, veikiančiose kooperacijos pag rindu (gamintojų
organizacijose/grup÷se, mašinų rateliuose).
Pagrindinis žem÷s ūkio tikslas – sukurti modernius ir konkuren cin gus žem÷s ir ūkio p rodukcijos
gamy bos ir p erdirbimo sektorius, tod÷l būtina sistemiškai tobulinti maisto sektorių nuo lauko iki galutinio p rodukto. Siekiant šiuo tikslo, šalia kitų uždavinių r eikia tobulinti visų ūkio subjektų infrastruktūrą,
kelti rinkodaros ly gį.
Šiuos uždavinius ūkio subjektams len gviausiai sp ręsti apsijungus į įv airius kooperatinius darinius (asociacijas, kooperaty vus, mašinų ratelius ir kt.), kurie teiktų ūkio subjektams įvairias p aslaugas –
p roduktų p erdirbimą, preky bą, žem÷s ir kitus darbus. Šiuo metu asociacijos nevykdo ūkin÷s veiklos, o
daugu ma esamų kooperaty vų maži, jų kap italas menkas, narių mažai, produkcijos nedau g, apy varta
maža, tad išsilaiky ti rinkoje jiems sud÷tinga. T od÷l jie turi „p ritraukti“ kuo daugiau nar ių ir siekti p rip ažinimo gamintojų grup ÷mis ar organizacijomis, kaip galimy bę išsilaiky ti ir s÷kmingai veikti rinkoje.
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Daly vaujantys gamintojų grup÷se ar organ izacijose ūkio subjektai ne tik gal÷s įsitvirtinti senose, bet ir
įsiskverbti į naujas rinkas, tapti konkurencingesni ne tik p aty s, bet ir sudaro tokia p at galimy bę dideliam ūkio subjektų skaičiu i.
M ašinų ratelio p ranašumai: mažesn÷s išlaidos žem÷s ūkio technikai įsigy ti – sumaž÷jusios p radin÷s išlaidos, dau g didesnis technikos galimy bių ir darb ingumo išnaudojimas, mašinų p anaudojimas
reikiamu laiku įtemp čiausiu sezono metu, mažesn÷ įtamp a s÷jos ir derliaus dorojimo metu, p latesnis
technikos p asirinkimas, kaimy nų bendrad arbiav imas ir savitarp io p agalba, atsargus ir p rofesionalus
technikos naudojimas, taikant tarp usavio užskaitą už atliktas p aslaugas, mažesnis atsiskaity mams būtinų p inigų kiek is, p ažangos įdiegimas, ry šiai, moky mas, p igesnis darbų atlikimas.
T aigi visų šių uždavinių įgy vendinimas leis atp iginti au gin ama žem÷s ūkio p rodukciją, formuoti
stambias p arduodamos p rodukcijos partijas, p ager inti p rodukcijos pardavimo sąlygas, p adidinti mažesnio verslumo žem÷s ūkio subjektų ūkin÷s veik los efekty vumą, sukurti naujas darbo vietas žem÷s ūkio
p rodukcijos p rekinio paruošimo ir p erdirbimo srity se.
T ačiau p amin÷tina, kad n ežiūrint ryškių koop eratinių darinių p rivalumų (kur ie nuo seno lab ai
p lačiai veik ia ES šaly se) ir mokslininkų rekomend acijų bei p arengtos įstaty min÷s baz÷s, Lietuvoje ly g
šiol nesusikūr÷ nei v iena gamintojų grup ÷/organizacija, nei v ienas m ašinų ratelis. M anoma, kad tokių
Lietuvoje inov aty vių darinių daly viams būtina teikti p rioritetus vertinant jų investicinius projektus.

3.1.4. Mokslinių tyrimų inovacijų diegimas
4

M oksliniai ty rimai ir eksp erimentin÷ p l÷tra (MT EP) (p agal Frascati ) y ra sistemingai atliekamas
kūry binis darbas, kuriuo siekiama p agilinti žinojimą, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomen ÷s p ažinimą, ir naudoti šias žinias kur iant naujus jų p ritaikymo būdus. T erminas MT EP ap ima tris veiklos sritis: fundamentinius mokslinius ty rimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksp erimentinę p l÷trą.
Kriterijai, kuriais remiantis MTEP galima atskirti nuo giminingų veiklos sričių. Pagrindinis kriterijus, p agal kurį M TEP (moksliniai ty rimai ir eksperimentin÷ p l÷tra) atskiriama nuo kitų veiklos sričių, y ra ap čiuop iamas mokslin÷s ar technologin÷s problemos sp rendimo naujumas, t. y . kai p roblemos
sp rendimas n÷ra akivaizdus išm anančiajam tos mokslo ir techno lo gijų srities p agrindus. Pap ildomi kr iterijai, leidžianty s atskirti MTEP nuo gimin ingų mokslin÷s, technolo gin÷s ir p ramonin÷s veiklos sričių,
5
y ra :
A. Kokie y ra projekto tikslai?
B. Kas šiame projekte nauja ar p ažangu ?
Ar juo siekiama atrasti anksčiau neatrastų reiškinių, struktūrų ar ry šių?
Ar šiame p rojekte naujai p ritaikomos žinios ar metodai?
Ar didel÷ tikimy b÷, kad šis projektas sąly gos naują (p latesnį ar gilesnį) reiškin io, ry šių ar naudojimo p rincipų sup ratimą daugiau n egu vieno je or gan izacijo je?
Ar galima tik÷tis, kad rezultatai bus patentabilūs?
C. Koks p ersonalas dirba su šiuo p rojektu?
D. Kokie metodai naudo jam i?
E. Kokia p rograma f inansuoja p rojektą?
F. Kiek bendri y ra numatomi atradimai ar projekto rezultatai?
G. Ar projektas natūraliai įsilieja į k itą mokslinę, techno lo ginę ar pramoninę veiklą?
4

Frascati vadovas (Frascati Manual): Frascati Manual. Proposed Standard Practice For Surveys on Research and
Experimental Development. 6th edition, OECD, 2002. Vertimas į lietuvių kalbą: „Frascati vadovas. Standartin÷ praktika,
siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros statistin÷ms apžvalgoms. 2002“.
5
OECD, 2002.
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Vien as šių kriterijų asp ektas — tam tikras projektas gali būti M T EP, jeigu jis p rad÷tas d÷l vienos p riežasties, bet negali būti M T EP, jeigu įvy kdomas d÷l kitos priežasties (kaip p arodoma šiuose p avyzdžiuose):
• medicinos srity je įp rastas skrodimas, norint nustatyti mirties p riežastį, y ra medicinos praktika ir tai n÷ra MT EP, o sp ecialūs mirtin gumo ty rimai, atliekami tam, kad būtų nustaty ti p ašaliniai tam
tikrų medikamentų, vartojamų v÷žiui gy dyti, efektai, y ra MT EP. Įp rasti gy dytojų atliekami tyrimai,
p vz., kraujo ir bakteriolo gin iai, n÷ra MT EP, o sp eciali krau jo ty rimų p rograma, susijusi su nau jo vaisto
p ristatymu, p riskiriama p rie MT EP.
• kasdieninis temp eratūros arba atmosferos sl÷gio registravimas – tai n e M T EP, o meteorologijos tarny bos veikla arba b endrų duomenų rinkimas. M T EP – naujų temp eratūros matavimų metodų
ty rimas, naujų sistemų ir metodų, skirtų duomenims interp retuoti, tyrin÷jimas ir tobulinimas.
• mechan ikos inžinerijos p ramon÷je atliekam a MT EP veikla dažnai y ra artimai susijusi su
p rojektavimo ir braižymo darbais. M ažose ir vidutin÷se įmon÷se p ap rastai n÷ra atskiro MT EP skyriaus,
ir MT EP p roblemos vadinamos bendru “p rojektavimo ir braižy mo” p avadinimu. Jeigu skaičiav imai,
p rojektai, darbo br÷žiniai ir valdy mo instrukcijos yra sukurti bandomųjų gamy klų ir p rototip ų įrengimui ir funk cionav imui, jie tur÷tų būti įtraukti į MTEP. Jeigu jie sukurti produkcijos standartizavimui
p arengti, vy kdyti ir p alaikyti (p vz., smulkūs įrankiai, mašinų įrankiai) arba p roduktų p ardavimui skatinti (p vz. p asiūlymai, lankstinukai, atskirų dalių katalogai), jie neturi būti laikomi MTEP.
Problemo s, kylančios MTEP ir kitos p ramonin÷s veiklos sandūro je
Svarbu nuo M TEP atskirti tokią veiklą k aip išradimų p aren gim as, p atentavimas ir licencijavimas,
rinkos ty rimai, gamy bos p aleidim as, atnaujinim as ir p ertvarky mas, nors tai neabejotinai yra inovacin ių
p rocesų dalis. Kai kurios veiklos sritys, p vz., ap rūp inimas įran ga, procesų tobulinimas, p rojektų ir p rototip ų kūrimas, gali tur÷ti ap čiuop iamą M T EP elementą, ir tai ap sunkina tiksliai nustaty ti, kas tur÷tų ar
netur÷tų būti laikoma MT EP. Panašių sunkumų gali kilti, kai bandom a atskirti technologijom is paremtas viešas p aslaugas, pvz., p atikrinimą, nuo tų, kurios susijusios su M T EP (p avyzdžiui, veikla m aisto ir
vaistų gamy bos srity je). T ikslinga n audotis OECD nurodytais išaiškinimais (3 lentel÷).
3 lentel÷. Atvejai, galimi MT EP ir kitos pramonin÷s veiklos sandūroje
Sritis
Traktavimas
Pastabos
Prototip ai
Įtraukti į MTEP Kol pagrindiniai tikslai yra skatinti tobulinimus
Bandomieji įrenginiai (bandomoĮtraukti į MTEP Kol pagrindinis tikslas yra MTEP
sios gamyklos)
Pramoninis projektavimas ir braiĮtraukti projektavimą, reikalingą MT EP. Neįtraukti
Padalyti
žymas
projektavimo, reikalingo gamybos procesui
Įtraukti „grįžtamojo ryšio“ MTEP ir pramonin÷s
Pramonin÷ inžinerija ir aprūpiniinžinerijos aprūpinimą, susijusį su naujų produktų ir
Padalyti
mas
procesų kūrimu. Neįtraukti aprūpinimo, susijusio su
gamybos procesu
Įtraukti, jeigu kalbama apie išsamų bandymą ir toBandymai
Padalyti
lesnį projektavimą bei inžineriją. Neįtraukti visos
kitos su tuo susijusios veiklos
Garantinis aptarnavimas ir gedimų
Neįtraukti
Išskyrus „grįžtamojo ryšio“ MT EP
paieška
Visi administraciniai ir juridiniai darbai, susiję su
Patentų ir licencijų tvarkymas
Neįtraukti
patentavimu ir licencijavimu (išskyrus tiesioginius
patentavimo darbus, susijusius su MT EP projektais)
Einamieji (rutininiai) bandymai
Neįtraukti
Net jeigu juos atlieka MT EP personalas
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Sritis

Traktavimas

Duomenų rinkimas

Neįtraukti

Pastabos
Išskyrus atvejus, kai jis yra neatskiriama MTEP
dalis.

Viešų patikrinim ų kontrol÷, standartų diegimas, reglamentavimas

Neįtraukti

–

Šaltinis: OECD

Eksp erimentin÷ p l÷tra ap ibr÷žiama kaip „sistemin gas darb as, p rojektavimas, rem iantis žiniomis,
įgy tomis ty rimų metu, ir p raktine patirtimi, nukreip ta naujų medžiagų, produktų ar įrangos kūrimo ;
naujų procesų, sistemų ir p aslaugų diegimo; ap čiuopiamo jau sukurtų ar įdiegtų procesų, sistemų ir p aslaugų tobulinimo linkm e“. Sunku tiksliai nubr÷žti ribą tarp eksp erimentin÷s p l÷tros ir priešgamybin÷s
p l÷tros, p avy zdžiui, pramon÷je bev eik v isais atvejais kuriami ir gaminami b andomieji pavyzdžiai bei
atliekami jų bandy mai. Pagrindin ÷ taisy kl÷ kriterijams nustatyti, kurią suformulavo Jun gtinių Valstijų
6
nacionalinis mokslo fondas (NSF), nusako p agrindinius sud÷tin gų atvejų sp rendimo būdus. Šiek tiek
išp l÷tus ją, teigiam a:
„Jeigu pirminis tikslas yra toliau tobulinti techninius p roduktus ir p rocesus, tai darbas gali būti
laikom as MT EP. Jeigu p rodukto, p roceso ar p asiūlymų p irminis tikslas y ra p l÷toti rinkas, atlikti p riešgamy binį p lanavim ą arb a gerinti gamy bos ir valdy mo sistemų darb ą, tai tokia veikla nelaikom a
MT EP.“
Nep aisant šio detalaus išd÷stymo, gali būti sunku taikyti tai individualioje veik loje. Gali būti
neaišku, ar y ra ap čiuopiamas naujumo elementas ir ar aiškiai ap ibūdintas produktas ar p rocesas.
Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros strategijo je p abr÷žiama, kad aukšto lygio veik la mokslin ių
ty rimų ir eksp erimentin÷s p l÷tros (MTEP) srityse ir inovacijos y ra svarbus konkurencin giausių region inių ūkių p rodukty vios ap linkos yp atumas. T od÷l ES p arama turi būti skiriama M TEP ir inovacijų geb ÷jimams skatinti. Ap skritai s÷kmin gi bus tie regionai ir ūk io subjektai, kur ie taikys strateginį p rincip ą
inovacijoms ir siūly s pad÷ti bendrov÷ms integruoti savo išteklius ir komp etenciją į vy riausy bines institucijas, aukštąjį ir tolesnį švietimą, verslo p aramos or ganizacijas ir kitas bendrov es d÷l efekty vaus
mokslinių ty rimų, naujų technolo gijų valdy mo ir jų pl÷tros bei p roduktų ir p rocesų inovacijos.
Ž em÷s ir m aisto ūkio sektoriaus inovacijoms skatinti y ra paren gta Žem÷s, maisto ūkio ir kaimo
pl÷tros mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros 2007–2013 metų programa p arengta vadovaujantis
Valsty b÷s ilgalaike r aidos strategija, p atvirtinta Lietuvos Resp ublikos Seimo 2002 m. lap kričio 12 d.
nutarimu Nr. IX-1187 (Ž in., 2002, Nr. 113-5029), Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 metų
ilgalaike strategija, kur iai p ritarta Lietuvos Resp ublikos Vyriausy b÷s 2002 m. birželio 12 d. nutarimu
Nr. 853 (Ž in., 2002, Nr. 60-2424), Ilgalaike mokslinių ty rimų ir eksp erimentin÷s pl÷tros strategija, p atvirtinta Lietuvos Respublikos Vy riausy b÷s 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1646 (Žin., 2003, Nr.
121-5489), Nacionaline Lisabonos strategijos įgy vendinimo p rograma, p atvirtinta Lietuvos Resp ublikos Vyriausy b÷s 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270 (Ž in., 2005, Nr. 139-5019). Ši p rograma
ap ima laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų.
Siek iant skleisti mokslo žinias ir skatinti naujausių technologijų taiky mą Lietuvos kaimo pl÷tros
2007–2013 metų p rogramos priemonių 1 krypties 1 p riemon÷je ,,Profesinis mokymas ir infor mavimo
veikla“ numatyta 2 veikla ,,Mokslo žinių ir inovacijų sklaida“, p agal kurią bus finansuojami demonstracinių bandy mų įren gimas mokslo institucijų eksperimentin÷se baz÷se, ūkininkų ūkiuose bei žem÷s
ūkio p roduktų p erdirbimo įmon÷se ir inovacijų sklaida.
MT EP p rogramos įgy vendinimo p riemon÷s, susiję su inovacijų p l÷tra, p ateiktos 2007 m. p riim7
toje min÷toje programoje . Pateiktos p riemon÷s atitinka inovacijų esmę ir turinį, nes jų įgy vendinimo
rezultatas – nauji p roduktai, technologijos ar vady bos būdai.
6

US National Science Foundation (NSF)
Žem÷s, maisto ūkio ir kaimo pl÷tros mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros 2007–2013 metų programa. LR ŽŪM.

7

36

Ap ibendrinant p ateiktą medžiagą, galima teigti, k ad inovacijoms pl÷totis įtakos turi ir įmon ių
bendradarbiavim as mokslinių ty rimų ir eksperimentin÷s p l÷tros srity je. Siūlom a vertinti ne tik d÷l inovacijų įdiegimo atsiradusius rezultatus, bet ir ūkio subjekto veik lą mokslinių ty rimų inovacijų srity je, t.
y . įsigyti ir p ritaikyti moksliniai ty rimai, išradimai, licencijos, p rek÷s ženklai, žinios (informacija) bei
su tuo susiję p ersonalo moky mai. Suprantama, kad žem ÷s ūkio sektoriaus pagrindin÷ v eikla n÷r a mokslinių tyrimų inovacijų srity je vy kdy mas, o dažniausiai – jau sukurtų inovacijų diegim as ir p raktinis tobulinimas.
T aigi moksliniai ty rimai vertinam i p agal tokius rodiklius:
– mokslinių tyrimų rezultatai (p atentų ar nep atentuotų išradimų, licencijų, p rekių ženklų ar k itų
žinių/informacijos) įsigijimas iš kitų įmonių ar or ganizacijų;
– p ersonalo moky mai, susiję su naujų ar reikšmingai p atobulintų p roduktų ar technologinių
p rocesų p l÷tote ir / ar įgy vendinimu.
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4. INOVACIJŲ DIEGIMO EFEKTYVUMAS IR JŲ VERTI NIMO METODIKA
4.1. Inova cijų diegimo efektyvumas
Inova cinio projekto įvertinimo principai. Inovacijoms diegti ūkio subjektai p rivalo p aren gti ir
įgy vendinti inovacinius p rojektus. Inovacinio p rojekto (toliau – IP) aktualumas – tai jo atitikimas šalies, jos regiono ar ūkin inkaujan čio subjekto mokslinio-inov acin io ir socialin io-ekonom inio vy stimosi
uždaviniams. Uždaviniai nustatomi atsižvelgiant į mokslinius-inovacinius, ekonominius, socialinius ir
ekolo ginius šalies, regiono ar verslo p rioritetus ly ginant su p irmaujančių industrinių šalių p rioritetais.
Prioritetai suformuluojam i atitinkamų šalies, r egiono bei verslo subjekto strategijų p agr indu. Labiausiai
ap ibendrinančios strategijų kry pty s yra:
• mokslo ir technikos vy stimosi prioritetinių kryp čių nustaty mas;
• technologinio vystimosi p irmavimo užtikrinimas sukuriant naujoves, užtikrinančias naujus išteklių p erdirbimo p rincipus;
• konkurencin gesnių už imp ortinius gaminius sukūrim as;
• gyventojų gy venamosios ap linkos ap tarnavimo objektų techninis tobulinimas p anaudojant
inovacinį regiono p otencialą.
Bendras IP reikšmin gum as vertinamas šalies, regiono ar ūkinink aujan čio subjekto ly gm eny se.
Reikšmin gum as šalies ly gm eny je y ra susijęs su valsty binio masto p roblemų sp rendimu siekiant
visos visuomen÷s mokslin io inovacinio ir socialin io-ekonominio vystimosi tikslų. Reikšmin gum as ūkio
šakos mastu svarbus išsiaiškinant p rojekto p oveikį, sp rendžiant bendras šiai ūkio šakai p roblemas.
Regioninis reikšmin gum as atsp indi tam tikros teritorijos p otencialo realizavimo tikslus, būdingus jos ekonominių, socialin ių ir eko lo ginių problemų sp rendimui.
Ūkininkaujan čio v erslo subjekto m astu p rojekto reikšmingu mas pasireiškia p astarojo subjekto
vaidmens did ÷jimu rinkoje, sprendžiant technologines, ekonom ines, socialines ir ekolo gines p roblemas.
Pagal IP p oveikio sferas (ly gius, kry ptis, vertinimą) išskiriami tokie v ertinimo rodik lių blok ai:
• moksliniai-techniniai;
• ekonominiai;
• socialiniai- ekolo gin iai.
Moksliniai-techniniai vertinimai duoda atsaky mus į tokius klausimus:
• kokiu laip sniu priimti techniniai sp rendimai atitinka šiuolaikinius išvy stytų šalių technologinius reik alav imus ir sudaro sąly gas įgy vendinti naują technolo ginę gamy bos struktūrą;
• koks p rojekto, jo sudedamųjų dalių intelektualumo, nau joviškumo masto ly gis;
• kiek p ersp ekty vūs numatomi projekte technologijų ir techninio aprūp intumo ly giai ir į
kokias rinkas – vidaus , užsienio – orientuota jų p agrindu gam inam a p rodukcija.
Ekonominis vertinimas ap ima rodiklių sistemą, išreiškian čią sąnaudų ir rezultatų santy kį
8
(naudos-kaštų analiz÷s metodas ). Rinkos ekonomikos sistemos sąly gomis svarbiausieji r inkos kriterijai
(p elno maksimizavimas ir konkurencin gu mo didinimas) apsp rendžia IP ekonominio vertinimo proceso
struktūrą:
• rinkos p aklausos ir p ardavimų ap imties p oky čių duotuoju laikotarp iu vertinimą;
8

Išlaidų-naudos analiz÷ (IAE) – sisteminis kiekybinis investicinių projektų vertinimo metodas, leidžiantis nustatyti ir įvertinti ilgalaikius finansinius ir ekonominius projektų padarinius (naudą ir žalą) ir galimą projektų poveikį aplinkai. Išsamiau:

Viešojo sektoriaus investicinių projektų rengimo metodika. – CP VA, 2004 rugs÷jis; “ Guide to cost-benefit analysis of investment projects“ .- http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf ; Naujuoju požiūriu ir Visuotiniu požiūriu grindžiamų direktyvų įgyvendinimo vadovas.- Versta iš anglų kalbos Guide to the implementation of directives based on the New
Approach and the Global Approach. – Europos Komisija, 2000; Quide to of investment projects (Structural Fund – ERDF, Cohesion
Fund and ISP A). -Prepared for: Evaluation Unit DG Regional Policy European Commission. – 2000.
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• realių p rodukcijos, inv esticijų, einamų jų sąnaudų, fin ansin÷s veik los srautų vertinimą;
• prognozuojamos kainos, susietos su sąnaudomis, bendruoju ir grynuoju pelnu, kap italo
kaina, inf liacijos tempais, vertinimą.
Kartu su išvardintais pagrindiniais ekonominio v ertinimo elementais nustatomi pap ildomi ekonominiai p rojekto vertinimai – gamybos išteklių (darbo, materialinių, finansinių, teritorijos p otencialo)
p anaudojimo ger inimo, intelektualin÷s nuosavy b÷s sukuriamos įgyvendinant p rojektą p ardavimų ap imties p oky čio ir p an. vertinimas.
S ocialiniai vertinimai atsp indi p rojekto ind÷lį socialin ÷s sferos gerinime, t. y . žmonių gy venimo koky b÷s didinimui, išreiškiamu tokiais vertinimais:
• gyvenimo ly gio – gy ventojų p ajamos (darbo užmokestis ir kitos išmokos); ap rūp intumas
vartojimo p rek÷mis ir p aslaugomis; prekių ir p aslaugų kainos ir tarifai; maisto p roduktų suvartojimas;
ne maisto p rekių ir p aslaugų n audojimas; aprūp intumas gyvenamuoju p lotu ir komunalin ÷mis paslaugom is;
• gyvenimo stiliaus – gyventojų užimtumas (naujų darbo v ietų skaičius), p ersonalo r en gimas ( darbuotojų p erkvalifikavimas, kvalifikacijos k÷lim as, naujų p rofesijų įgijimas); gyventojų ap rūp intumas švietimo ir kultūros įstaigų p aslau gom is; meno, sporto įstaigų tinklas, jų p rieinamumas ir p anaudojimo ly gis; teisinis sau gum as;
• sveikatos ir gy venimo trukm÷s – darbo sąly gų ger inim as (darbo sunkiomis ir p avojin gomis sąlygomis vietų mažinimas, p rofesinio ser gamu mo ir gamy binių traumų maž÷jimas).
• Socialin iai inov acin io projekto vertinimai y ra dvejopi: p rojekto socialinio kry ptingumo ir
socialinių p rojekto p asekmių. Pirmuoju atveju socialiniai vertinimai atsispindi p rojekto tiksluose, antruoju – kai IP įgy vendinimo rezultatų vertinimai.
Ekologiniai vertinimai ap ima:
• emisijos bei atliekų ir ap linkos vertinimą (hidrosfera, atmosfera, žem÷s ištekliai, miško
resursai, biosfera), ly ginant nuodin gų m edžiagų p oveikį aplinkai prieš p rojekto įgy vendinimą ir p o jo
įgy vendinimo pagal eko lo ginį teritorijos im lumą bei ekolo gin ę riziką (katastrofų, susijusių su inovacijomis kilimo tikimy b÷s maž÷jimas);
• gamy bos be atliekų ly gio vertinimą (uždaro technolo ginio p roceso ciklo p erdirbant žaliavas tobulinimas arba susidar ančių atliekų p erdirbim as bei atliekų utilizavimas);
• naujų technolo gijų taikymo ly gis ( p er÷jimas nuo gamtinių išteklių p erdirbimo technologijų p rie bev eik n atūralių p roduktų su uždaru materialiu-ener getiniu ciklu gamy bos ar p roduktų, mažinančių gamtinių išteklių p erdirbimo ap imtis, gamy bos.
Yp atingą reikšm ę ekolo gin iame IP vertinime įgy ja ekolo gin io saugu mo asp ektai, nes dažnai,
kuriant sud÷tingas technologines sistemas, žy miai padid÷ja technolo gin ÷s ap krovos, ekologinio sau gumo ir ekolo gin÷s rizikos gr÷sm÷s. T od÷l labai išau ga reikalavimai sud÷tingų techninių sistemų projektavimo, jų įgy vendinimo ir eksp loatavimo koky bei, šių sistemų p atikimumu i, technin ei įran gai, automatiškai blokuojančiai darbo or gan izavimo trūkumų (ar klaidų), av arijų ir jų pasekmių likv idavimo
technikai ir techno lo gijo ms.
Kompleksinis inovacinių projektų efektyvumo vertinimas. Inovacin÷s veiklos efektas, sąly gojantis efektyvumo did÷jimą, y ra dau giap usis ir tarp usavyje siejantis:
• mokslinį techninį efektą;
• socialin į efektą;
• ekonominį efektą.
Šie efektai koky biškai skirtingi, tačiau tampriai tarpusavy je susiję ir p ersipy nę. Jie, kiekvienas
atskirai arba visi k artu įgy vendina IP rezultatą, tačiau visada tik pagal jiems būdin gus kriterijus ir rodiklius. Inovacijų įgyvendinimo (IP realizavimo) ef ekto ap imty s nustatomos laukiama (num atoma)
nauda, pasireiškiančia:
• fizine (materialia) išraiška – koky b÷s pager÷jimu ar asortimento p l÷tra;
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• technologine išraiška – darbo našumo au gimu ir darbo sąly gų ger÷jimu;
• funkcine išraiška – vadybos koky b÷s did÷jimu;
• socialin e išraiška – gy venimo koky b÷s ger÷jimu.
Visa tai reiškia, kad nau jovių (inovacijų) ekonominis vertingum as vartotojui tiesiogiai p asireiškia laukiamu (p rognozuojamu) n audin gumu sp rendžiant išteklių ribotumo p roblemą. Inovacijų v ert÷ jų pardav÷jui (gam intojui) tiesiogiai p riklauso nuo laukiamos jų p ardavimo naudos. Tod÷l inovacijų
vert÷s ir naud ingumo sąvokos ekonomine p rasme identifikuojamos abip us÷s kokyb÷s ir kiekio priklausomy b÷s:
• gaminamų vertybių,
• atliekamo d arbo (darbų, funkcijų),
• gamy bos ir p ardavimo sąnaudų p oky čių,
• padavimo ap imčių, rinkos dalies, p elno ir kitų rodiklių konkurentiškumo p oky čių esamos
p aklausos r÷muose analiz÷s kontekste.
Ap ibendrinant išd÷stytą medžiagą, galima teigti, kad inov acijų efektas y ra:
− ekonominis; jo p rasm÷ – did ÷jantis darbo našum as ir p elnas, maž÷jančios sąn audos, did÷jantis eksportas;
− socialin is; jo p rasm÷ – maž÷janti bedarbyst÷, socialinių paslaugų p l÷tra, visuomen÷s sluoksnių diferen ciacijos m až÷jim as;
− ekolo ginis; jo p rasm÷ – ap linkos taršos maž÷jimas, ekologin ių p roblemų sp rendimas;
− komp leksinis; jo p rasm÷ – ekonominio, socialinio ir ekolo gin io p oveikio sintezuotas komp leksas.
Inovacijų efektyvumas tiesiogiai išreiškia konkretų jų su geb÷jim ą sutaupy ti atitinkamą darbo ,
laiko, išteklių, p inigų k iekį, tenkantį būtinų ir numatomų efektų (kuriamų p roduktų bei p aslaugų, technolo ginių sistemų ir struktūrų) vienetui, o su geb÷jim as sutaupyti p asireiškia ekono miniu rezultatu
(darbo, materialinių b ei gamtinių išteklių taup y mu arba gamy bos ap imčių didinimu nedidinant šių išteklių sąnaudų), socialin iu rezultatu (žmogaus ir v isuomen÷s p oreikių tenkin imu) b ei aplinkosau gin iu
rezultatu (kokybiškų išteklių rezervu ateities kartoms).
4.2. Inovaty vumo lygio nustatymo metodika
Inovatyvumo ly giui nustatyti naudojam a komp leksinio vertinimo metodika, kurios p agrind as
y ra integruoto inovatyvumo lygio rodiklio apskaičiavimas. Inov atyvumo lygis vertinamas p agal 4 kr iterijų grup es, kuriose y ra keli vertinimo rodik liai.
Šią metodiką sudaro tokie etapai:
1. Kriterijų (rodiklių grup ÷s) reikšmingu mo (svorio) nustaty mas. Vertinama, kurie kriterijai turi
daugiau įtakos ūkio subjekto inovatyvumui ir kurie iš jų n÷ra tokie svarbūs. Svoriai nustatomi naudojantis eksp ertų ap klausos rezultatais ir ap skaičiuojami p agal tokią for mulę:
n

∑s

i
k

Si =

k= 1

m

n

i=1

k =1

∑ ∑s

,

(1)

i
k

čia S i – i-ojo kriterijaus svorio koeficientas; sik – k -ojo eksp erto i-ojo kriterijaus vertinimas balas (naudojama p rocentin÷ skal÷) ; n – eksp ertų skaičius; m – kriterijų skaičius.
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4. Rodiklių reikšm in gumo (svorių) rodiklių grup ÷je nustatymas. Vertinami rodikliai kiekv ienos
rodiklių grup ÷s (kriterijaus) viduje. Svoriai nustatomi naudojantis eksp ertų ap klausos rezultatais ir ap skaičiuojami p agal tokią for mulę:
n

∑s

ij
k

k =1

Sij =

m

n

j =1

k =1

∑ ∑s

,

(2)

ij
k

čia Sij – j-ojo rodiklio i-ojo kriterijaus grup ÷je svorio koeficientas; s ijk – k -ojo eksp erto j-ojo rodiklio i-o jo kriterijaus grup ÷je vertinim as balas (naudojama p rocentin÷ skal÷) ; n – ekspertų skaičius;
m – rodiklių grup ÷je skaičius.
3. Rodiklių r eikšmin gu mo (svorių) nustatymas bendrojoje rodiklių visumoje. Svoriai ap skaičiuojami p agal tokią formu lę:

S j = S i ⋅ S ij ,

(3)

čia S j – j-ojo rodiklio reikšm in gumas (svoris) bendrojo je rodik lių visumo je.
4. Vertinimo skal÷s p asirinkimas. Pasirenkama p rocentin÷ vertinimo skal÷ suskaidy ta į penkias
dalis, t. y . vertinamo ūkio subjekto (projekto) inovaty vumo ly gis pagal kiekvien ą rodiklį gali būti įvertintas 20, 40, 60, 80 ir 100 balų.
5. Kiekvieno rodik lio galimų reikšmių kr itinių r ibų vertinimo skal÷je nustaty mas. Kritin÷s ribos
nustatomos eksp erto nuožiūra (rodikliai ir jų kritin÷s ribos pateiktos 3 sky riuje).
6. Ūkio subjekto (p rojekto) dalinių inovaty vumo ly gį atsp indinčių rodiklių ap skaičiavimas ( ru j )
(rodiklių ap ibūdinimas ir skaičiav imo m etodika p ateikiama 3 sky riuje).
7. Ūkio subjekto (p rojekto) inovaty vumo ly gis p radžioje vertinim as p agal kiekvieną metodikoje
esantį rodiklį. Vertinimas atliekamas tokiu būdu:
jei ruj 〈 r2 j0 ,
j

suteikiama 0 balų;
j

j

jei r20 ≤ ru 〈 r40 , suteikiama 20 balų;
jei r40j ≤ ru j 〈 r60j , suteikiama 40 balų;
jei r60j ≤ ru j 〈 r80j , suteikiama 60 balų;
j
jei r80j ≤ ruj 〈 r100
, suteikiama 80 balų;
j
jei ru j ≥ r100
,
j

j

suteikiama 100 balų.
j

j
Čia: r20 , r40 , r60 , r80j , r100
– j-ojo rodiklio normaty vin÷ reikšm÷ nustatytoje balų skal÷je.

8. Ap ibendrintas ūkio subjekto (p rojekto) inovaty vumo ly gis ap skaičiuojamas nustatant svertinį
inovatyvumo rodiklių vidurkį ( IRu ), kuris apskaičiuojam as tokiu būdu:
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IRu = ∑ Buj S j ,

(4)

j= 1

čia Buj – u-tojo ūkio subjekto (p rojekto) j-ojo rodiklio vertinimo balas.
Apskaičiuotasis svertinis inovaty vumo rodiklis gali būti nuo 0 iki 100 balų ribose.
Praktiniam m etodikos taiky mui p akanka 6, 7 ir 8 etap ų. Etap ai nuo p irmojo ik i p enktojo imtinai
atsp indi inovaty vumo nustatymo metodikos parengimo p rocesą.
Inovatyvumo ly giui skaičiuoti p agal atskiras KPP 2007–2013 m. p riemonių veik los sritis p arengta skaičiuokl÷ M S Excel ap linkoje.
Norint nustatyti p rojekto inovaty vumo ly gį pagal p asirinktą p riemonę, p akanka skilty je „Žy m÷jimas“, remiantis 2 lentel÷je p ateikta vertinimo metodika, p ažy m÷ti kiekvieno kriterijaus atitinkamą
rodiklį žy meniu x.
Projekto p aly ginam ajam vertinimu i siūlom a naudoti tokią skalę:
a) p rojektai įvertinti iki 20 balų – silp nai inov aty vūs;
b) p rojektai įvertinti nuo 20 iki 59 balų – vidutiniškai inovaty vūs;
c) p rojektai įvertinti nuo 60 iki 79 balų – inov aty vūs;
d) p rojektai įvertinti nuo 80 iki 100 balų – labai inovatyvūs.
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5. SIŪLYMAI INOVACIJAS DIEGTI PAGAL ATS KIRAS KPP 2007–2013 m.
PRIEMO NIŲ VEIKLOS SRITIS
Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros strategijo je p abr÷žiama, kad aukšto lygio veik la mokslin ių
ty rimų ir technologijų p l÷tros (M TT P) srityse ir inovacijos y ra svarbus konkurencingiausių r egionin ių
ūkių p rodukty vios ap linkos ypatumas. T od÷l struktūrin÷ p arama vis dažniau turi būti skiriama MTT P ir
inovacijų geb ÷jimams skatinti, integruojant į v isas fondų interven cijos sritis. Ap skritai s÷kmingi bus tie
regionai, kurie taiky s strateginį p rincip ą inovacijoms ir siūly s p ad÷ti bendrov÷ms integruoti savo išteklius ir ko mp etenciją į vy riausybines institucijas, aukštąjį ir tolesnį švietim ą, verslo p aramos or ganizacijas ir kitas bendroves d÷l efekty vaus naujų technolo gijų valdy mo, mokslinių tyrimų ir technolo gijų
p l÷tros bei p roduktų ir p rocesų inovacijos.
MTT P ir inovacijų efekty vumo didinimas d÷l jų p oveikio ūkio p l÷trai – yp ač menkiau išsivy sčiusiuose regionuose – kitu planavimo laikotarp iu reikalauja aiškiai ap ibr÷žtų p olitikos prioritetų šiose
srity se:
• inovacijų skatinimas: tur÷tų apimti daug tikslinių veiklos rūšių, tarp jų nauji finansavimo
būdai (pvz., rizikos kap italas), kad būtų skatinamas naujų įmonių steigimas, įmonių atskyrimas nuo jau
veikiančių ir inovacin÷ p l÷tra, sp ecializuotos verslo p aslaugos, technologijų p erdavim as ir susijusios
p aslaugos, p riemon÷s, skatinančios našų fir mų bendrad arbiav imą su aukštojo švietimo/ty rimo institutais, geriau išnaudoti infor macines technologijas komer cinei ir bendruomen÷s naud ai, bei p riemon÷s,
kurios skatintų mažas firmas pirmą kartą atlikti M TTP;
• tinklų kūrimas ir pramon÷s bendradarbiavimas: Ž inių srautas p er p erduodamas technologijas ir skleidžiamus naujus metodus - irgi y ra svarus įnašas regionų konkurencin gumui p adidinti.
Struktūriniai fondai tur÷tų p ad÷ti SVV p irmiausia pasinaudoti įgūdžiais, kurių jiems reikia savo au gimui skatinti, ir p ramon÷s ir komer cijos jun giniu i bei tiekimo tinklui, kurio d alis jis y ra, stip rinti. Sąveika su Bendrija ir tarp tautiniais tinklais, kurie sp ecializuojasi MT TP ir inovacijų srity se, tur÷tų būti toliau tvirtinama;
• žmogiškųjų geb÷jimų pl÷tojimas: MTT P ir inovacijų srity je, d÷mesys turi būti teikiamas
nuolatiniam moky muisi ir nuolatiniam įgūdžių bei geb÷jimų tobulinimu i. Atsižvelgus į SVV p oreikius,
svarbu, kad būtų p rad÷tos vykdyti valdy mo p l÷tros p rogramos, p ad÷ti jam įdiegti naujas technolo gijas
ir susijusius organ izacinius metodus. Regionu i suteiktų švietimo ir moky mo galimy bių skaičius y ra
p riemon÷ inovacijų m astui didinti. Tod÷l moky mo programos ir absolventų, vadybininkų, mokslininkų
bei inžinier ių judrum as y ra p rioritetai;
MTTP ir inova cinių veiksmų įtvirtinimas per efektyvų politikos valdymą: kartu su anksčiau trimis min÷tais politikos p rioritetais, būtina geriau valdy ti p olitiką. Į veiklą nukreip tos sistemos
gal÷tų būti įdiegtos tam, kad padidintų MT TP ir inovacijų pagalbos efektyvumą ir koky bę. Regionin io
ly gio statistin÷s p riemon÷s tur÷tų būti tobulinamos. T ur÷tų būti atsižvelgta į n aujus darbo metodus, taikant balų sistemas ir etalonus, kad p aramos efekty vumas būtų didinamas sistemingai ( Strategija, 2004).
Pamin÷tos nuostatos aktualios ir randa atgarsį ir L ietuvos žem÷s ūkio ir kaimo p l÷tros strategijoje bei Lietuvos Kaimo p l÷tros 2007–2013 metams p rogramoje.
Remiantis aukščiau aprašyta metodika, p ateiktomis inovacijų diegimo nuostatomis ir buvusių
investicinių p rojektų inovatyvumo analize, Lietuvos Kaimo p l÷tros 2007–2013 metams p rogramos
p riemon÷se inovacijų diegimui skatinti siūlome:
• nustatyti nagrin÷jamo investicinio p rojekto, kuriam įgy vendinti y ra p rašoma ES parama,
inovatyvumo lygį;
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• didesnio inovatyvumo lygio p rojektams tikslinga skirti p ap ildomų konkursinių balų.
Rekomenduojama ūk io subjektų investicin iuose p rojektuose p agal atskiras KPP 2007–2013 metams p riemones išskirti tokias inovacijų diegimo p rasme remtinas (prioritetines) veiklas (4 lentel÷).
4 lentel÷. Inovacijų d iegimo remtinos (p rioritetines) veiklos

I krypty s „Ž em÷s, maisto ūkio ir miškininkyst÷s sektoriaus konkurencin gumo didinim as“

6 priemon÷. Žem÷s ūkio valdų
modernizavimas

1 srities

2 srities

7 priemon÷.
Miškų ekonomin÷s vert÷s didinimas

1 srities

Miško kirtimo,
apvaliosios
medienos bei
Gyvulininkyst÷ Augalininkyst÷ biokuro (medienos kuro)
ruošos modernizavimas

11 priemon÷.
10 priemon÷. Žem÷s ūkio produk- Dalyvatų perdirbimas ir prid÷tin÷s vert÷s
vimas
didinimas
maisto
kokyb÷s
schemose
1 srities
Žem÷s
ūkio produktų
perdirbimas ir
rinkodara

III kryptys. „Gyvenimo
kokyb÷
kaimo
vietov÷se
ir kaimo
ekonomikos įvairinimas“
3 priemon÷. Kaimo turizmo veiklos skatinimas

2 srities

3 srities

1 srities

1 ir 2
sričių

Žem÷s
ūkio produktų
rinkodara

Gyvulių
ir paukščių prekin÷s
vert÷s
didinimas ir
rinkodara

Dalyvavimas
maisto
kokyb÷s
schemose

Kaimo
turizmo
veiklos
skatinimas

6 p riemon÷je „Ž em÷s ūkio valdų modernizavimas“:
a) ūkio stamb÷jimo atvejais (kai numatomas p agrįstas ir susijęs su inovacijų diegimu ūkio vald ų
did÷jimas, gamy bos ir p ardavimų apimties did÷jimas koky binių p rodukto charakteristikų gerinimo p agrindu);
b) p roduktų p rid÷tin÷s vert÷s didinimo atvejais (p irminio žem÷s ūkio p roduktų ap dorojimo ir
p rekinio p aruošimo veiklos);
c) ūkio atitikimo daugiafunkcin ei veik lai atvejais (kai vy kdomos ap linkosaugin÷s iniciaty vos,
naudojam as darnią p l÷trą atitinkantis žem÷s ūkio p roduktų gamy bos būdas);
d) ūkio p ersonalo moky mo inovacijų d iegimo p oreikiui atvejais.
Novatoriškų p rekių ir paslaugų kūrimo inovaty vumo p ožiūriu:
• tausojančių žem÷s ūkio p roduktų gamybos technologijų diegimas;
• produktų su koky biškai naujomis savyb÷mis (charakteristikomis), atitinkančiomis maisto
saugos reik alavimus, gamy ba;
• žem÷s ūkio p roduktų, pagamintų savo ūky je, p irminis p erdirbimas, siekiant didesn÷s p rid÷tin÷s vert÷s.
T echnologiniu ir techn iniu p ožiūriu p ersp ekty viausios krypty s ir p riemon÷s:
• žalingo poveikio ap linkai m ažinimo atvejais,
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• alternatyvių energijos šaltinių naudojimo atvejais,
• medžiagų, žaliavų ir ener gijos sąnaudų ly ginamo jo naudojimo m až÷jimo atvejais.
7 p riemon÷je „M iškų ekonomin÷s vert÷s didin imas“:
a) mažos ekonomin÷s vert÷s medy nų ir krūmy nų p ertvarky mo atvejais;
Technologiniu ir techn iniu p ožiūriu p ersp ektyviausios kryptys ir p riemon÷s (žr. 1 priedą):
• naudojimas technikos komp lektų, atitinkančių šiuolaikinius d arbų sau gos, en er gijos taupy mo ir p oveikio ap linkai reikalavimus,
• aukštesn÷s ekonomin÷s vert÷s medy nų įveisimo atvejais,
• ener getinių m edynų augin imo atvejais.
10 priemon÷je „Ž em ÷s ūkio p roduktų p erdirbimas ir p rid÷tin÷s vert÷s didinimas“:
a) technolo gin ių p rocesų ir įran gos mod ernizavimo rezultate p adid÷jus aukštos p rid÷tin÷s vert÷s
p roduktų daliai;
b) savo ūky je (įmon÷je) išau gintų žem÷s ūkio p roduktų p erdirbimo atvejais;
c) žem÷s ūkio produktų p erdirbimo koop eratyvų veiklos p l÷tojimo atvejais;
T echnologiniu ir techn iniu p ožiūriu p ersp ekty viausios krypty s ir p riemon÷s:
• beatliekinių technolo gijų diegimas;
• produktų su koky biškai naujomis savyb÷mis (charakteristikomis), atitinkančiomis maisto
saugos reik alavimus ir sudarančius sąly gas did inti tiek vidaus, tiek ir užsienio rinkos dalį, gamy ba
11 p riemon÷je „Daly vavimas maisto koky b÷s schemose“:
a) koop eraty vo, mašinų ratelio, gamintojų or gan izacijos ar grup ÷s teikiamai p araiškai.
Technologiniu ir techn iniu p ožiūriu p ersp ektyviausios kryptys ir p riemon÷s:
• kai maisto kokybei užtikrinti naudojamos šiuolaik in÷s technolo gijos,
• kai teikiamų maisto p roduktų rinkodaroje naudo jam i šiuolaikin iai rinkod aros metodai, informacin ÷s technolo gijos, modernūs produktų p ateikimo, koky b÷s kontrol÷s ir logistikos būdai.
III krypties. Gy venimo kokyb÷ kaimo vietov÷se ir kaimo ekonomikos įv airin imas 3 p riemon÷je „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“
Novatoriškų p aslaugų kūrimo inovatyvumo požiūriu:
• teikiant paslaugas su koky biškai naujomis savyb÷mis (char akteristikomis);
• alternatyvių energijos šaltinių naudojimo atvejais;
• sukuriant tradicinę (etnogr afinę) sody bą.

Visose priemon÷se tikslinga palaikyti ir skatinti atvejus, kai inovacijų diegimui yra naudojami mokslinių tyrimų rezultatai, o jų praktiniam įgyvendinimui priimami kompetentingi specialistai ir darbuotojai ir vykdomas personalo mokymas.
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Išvados
1. Inovacijos – viena iš svarbiausių priemonių, skirtų Lisabonos strategijos tikslams ir uždaviniams įgy vendinti.
2. Ž em÷s ūkio sektoriuje inovacijos turi tokią p at didelę reikšmę, tačiau jų diegimas ir įvertinimas turi sp ecifinių bruožų:
o žem÷s ūkio gamybos modernizavimas reik alauja n audotis sukurtomis inovacijo mis, tad jų
vertinimo kriterijai daugiau nukreip ti į sukurtų inovacijų racion alų ir efektyvų p anaudojimą;
o žem÷s ūkio p roduktų p erdirbimo ir rinkodaros ger inimo p rojektuose y ra erdv÷s ir naujų
p roduktų kūrimui, ir sukurtų inovacijų (techn inių gamy bos p riemonių) efekty viam diegimui ir naudojimui, tad čia inov acijų vertinimu i ir jų d iegimo skatinimui turi būti skirtas didesnis d÷mesy s.

Rekomendacijos
1. Projektus, pretenduojančius į E S param ą, siūlo ma vertinti ne tik p agal fin ansinius rodik lius,
bet ir pagal inov aty vumo ly gį.
2. Projekto inovaty vumo ly gį vertinti p agal 4 kriterijų grupes: p rodukto (svorio koeficientas –
0,4), technologinę (svorio ko eficientas – 0,4), or ganizacinę (svorio koef icientas – 0,1) ir mokslinę (svorio koeficientas – 0,1).
3. Projekto p aly ginamajam vertinimui siūloma naudoti p arengtą metodiką ir vertinimo skalę.
4. Inovaty vumo vertinimą tikslinga atlikti tarp vienos srities p rojektų ir ly ginti su vidutiniais
tos srities (krypties, veiklos) ūkių subjektų p asiekimais.
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S UDERINT A:
Ekonomikos taikomųjų ty rimų p riežiūros komisijos p irmininkas
Vy gantas Katkevičius
2007 m. geguž÷s m÷n. 20 d.
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