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VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS:
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas

IP 1. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI)
infrastruktūros tobulinimas, MTI
gebėjimų tobulinti kompetenciją
lavinimas ir kompetencijos centrų, ypač
Europos svarbos, skatinimas (ERPF)

1.1. Plėtoti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų infrastruktūrą ir
gebėjimus moksliniams tyrimams
ir eksperimentinei plėtrai atlikti
(ŠMM)

IP 2. Įmonių investicijų į inovacijas ir
mokslinius tyrimus skatinimas ir ryšių bei
sąveikos tarp įmonių, mokslinių tyrimų
centrų ir aukštojo mokslo plėtojimas, visų
pirma, produktų ir paslaugų plėtros,
technologijų perdavimo, socialinių inovacijų
ir viešosioms paslaugoms teikti skirtų
inovacijų, paklausos generavimo, tinklų
kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas
naudojantis pažangiąja specializacija.
(ERPF)
2.1. Skatinti verslo ir mokslo
bendradarbiavimą, tarptautinių
vertės kūrimo tinklų plėtrą,
siekiant perduoti žinias ir
technologijas bei komercinti
mokslinių tyrimų rezultatus (ŠMM,
ŪM)

2.2. Skatinti tiesiogines užsienio
investicijas, mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę plėtrą bei inovacijų
paklausą, siekiant didinti privataus
sektoriaus investicijas (ŪM)

IP 1. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) infrastruktūros tobulinimas,
MTI gebėjimų tobulinti kompetenciją lavinimas ir kompetencijos
centrų, ypač Europos svarbos, skatinimas (ERPF)
UŽDAVINYS 1.1. Plėtoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų infrastruktūrą ir gebėjimus moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai atlikti
Uždavinio veiklos:


MTEP infrastruktūros plėtra pagal sumanios specializacijos
prioritetines kryptis (MTEP infr. atnaujinimas; kompetencijos centrų infr.
kūrimas; viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą skatinančių
institucijų MTEP infr. kūrimas; MTEP infr. perkėlimas ir sutelkimas
nustatytose srityse, integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių)
integralumo didinimas ir kt.)



MTEP infrastruktūros įveiklinimas sumanios specializacijos srityse
(parama tiksliniams moksliniams tyrimams, bendriems mokslo ir studijų,
ūkio subjektų ir kitų subjektų vykdomiems jungtiniams projektams; mokslo ir
studijų institucijų įsijungimas į tarptautines MTEP ir inovacijų iniciatyvas)



Mokslo populiarimo, informacinės ir komunikacinės infrastruktūros
kūrimas ir atnaujinimas (mokslinei veiklai vykdyti aktualių el. resursų
prieinamumo užtikrinimas, informacinės, komunikacinės bei mokslo
populiarinimo infrastruktūros sukūrimas ir plėtra)

IP 2. Įmonių investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus skatinimas ir ryšių bei
sąveikos tarp įmonių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrų ir
aukštojo mokslo plėtojimas, visų pirma, produktų ir paslaugų plėtros,
technologijų perdavimo, socialinių inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų
skatinimas naudojantis pažangiąja specializacija (ERPF)

UŽDAVINYS 2.1 Skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą,
tarptautinių vertės kūrimo tinklų plėtrą, siekiant perduoti
žinias ir technologijas bei komercinti mokslinių tyrimų
rezultatus
Uždavinio veiklos:
 Mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo skatinimas
sumanios specializacijos prioritetinėse srityse (bendrų
mokslo ir verslo projektų rėmimas; mokslo ir studijų institucijų MT
rezultatų komercinimo skatinimas; tyrėjų įsidarbinimas įmonėse;
mokslo ir studijų institucijose veikiančių technologijų perdavimo
centrų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas; MT
grįstų socialinių ir kultūrinių inovacijų skatinimas; studentų, tyrėjų
ir mokslo ir studijų institucijų MTEP komercinių idėjų rėmimas ir
kt.).

Rezultato rodikliai

1IP:
 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų
publikacijų dalis tarp 10 proc. pasaulyje
dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų
2IP:
 Mokslo ir studijų institucijų pajamos iš
intelektinės nuosavybės

