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1 VP PRIORITETAS „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS
1 VP prioritetas:

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

Investicinis prioritetas:
1.1. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI)
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų
tobulinti kompetenciją lavinimas ir
kompetencijos centrų, ypač Europos svarbos,
skatinimas.

Konkretus uždavinys:
1.1. Plėtoti MTEP ir inovacijų infrastruktūrą ir
gebėjimus MTEP atlikti

Investicinis prioritetas:
1.2. Įmonių investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus
skatinimas ir ryšių bei sąveikos tarp įmonių, MTEP 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.

Konkretus uždavinys:
2.1. Skatinti verslo ir mokslo
bendradarbiavimą, tarptautinių vertės
kūrimo tinklų plėtrą, siekiant perduoti
žinias ir technologijas bei komercinti
mokslinių tyrimų rezultatus

Konkretus uždavinys:
2.2. Skatinti TUI, MTEP bei
inovacijų paklausą,
siekiant didinti privataus
sektoriaus investicijas

PAGRINDINĖS VEIKLOS
1 IP 1.1 uždavinys „Plėtoti MTEP ir inovacijų infrastruktūrą
ir gebėjimus MTEP atlikti“

Naujos MTEP infrastruktūros sukūrimas ir esamos MTEP infrastruktūros
atnaujinimas;
Netechnologinių sprendinių, skirtų efektyvinti MTEP veiklas, kūrimas ir
diegimas;
Įrangos ir technologijų,
skirtų įsijungti į tarptautines mokslinių tyrimų
infrastruktūras, kūrimas ir diegimas.
Rodikliai
Produkto:
Tyrėjų, dirbančių paramą gavusiose mokslo ir studijų institucijose, skaičius;
Tyrėjų, dirbančių pagerintoje MTI infrastruktūroje, skaičius.

Rezultato:
Viešojo sektoriaus išlaidos MTEP nuo BVP, EUR.

PAGRINDINĖS VEIKLOS
2 IP 2.1 uždavinys „Skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, tarptautinių vertės
kūrimo tinklų plėtrą, siekiant perduoti žinias ir technologijas bei komercinti mokslinių
tyrimų rezultatus“

Įmonių MTEP projektai, vykdomi bendradarbiaujant su mokslo ir studijų
institucijomis;
Įmonių naujos MTEP infrastruktūros kūrimas;
Paramos inovacijoms paslaugų teikimas;
Inovacijų diegimo grupių (tinklų ir klasterių) iniciavimas ir kūrimas;
Ankstyvoji naujai sukurtų produktų validacija;
Parama įmonių intelektinės nuosavybės kūrimui, apsaugai ir licencijavimui.
PAGRINDINĖS VEIKLOS
2 IP 2.2 uždavinys „Skatinti TUI, MTEP bei inovacijų paklausą,
siekiant didinti privataus sektoriaus investicijas“
Pramoninių parkų ir LEZ infrastruktūros pagal sumanią specializaciją plėtra;
Inovacijų paklausos skatinimas (inovatyvus viešieji pirkimai, ikiprekybiniai
pirkimai);
Techninių galimybių studijų ir ankstyvosios stadijos MTEP projektai.

Rodikliai
Produkto:
Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijų arba MTEP
projektams;

Įmonių, bendradarbiausiančių su mokslo ir studijų institucijomis, skaičius;
Įmonių, gavusių paramą naujų produktų rinkai kūrimui, skaičius;
Naujų tyrėjų, dirbančių paramą gavusiose įmonėse, skaičius.

Rezultato:
Privataus sektoriaus išlaidos MTEP nuo BVP;
Sukauptų tiesioginių užsienio investicijų kiekis 1 gyventojui, EUR.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

