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Į aukštą prid÷tinę vertę orientuota, 
integrali ekonomika
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Į aukšt ą prid ÷tinę vertę
orientuota, 

integrali ekonomika
Kurti paskatas inovatyvaus verslo pl ÷trai

Skatinti verslo produktyvum ą ir darni ą pl÷trą

Skatinti į globalias rinkas orientuotus vert ÷s kūrimo tinklus

Sumani ekonomika

Prioritetas Prioriteto tikslai



SKATINTI Į
GLOBALIAS 

RINKAS 
ORIENTUOTUS 

VERTöS KŪRIMO 
TINKLUS

Kurti paskatas mokslo, 
studij ų ir verslo 

bendradarbiavimui

Kurti ir pl ÷sti mokslini ų
tyrim ų ir 

eksperimentin ÷s pl ÷tros 
(MTEP), inovacij ų ir 

kūrybingumo 
infrastrukt ūrą ir 

paslaugas

Skatinti vert ÷s kūrimo 
tinkl ų kūrim ąsi, pl ÷trą ir 

integracij ą į
tarptautinius tinklus

Į aukšt ą prid ÷tinę vert ę orientuota, 
integrali ekonomika

Bendros išlaidos MTEP (BVP proc.)

Klasteri ų išsivystymo lygis (GKI)

Universitet ų ir pramon ÷s bendradarbiavimas MTTP srityje 
(Globalus konkurencingumo indeksas, GKI)

Inovatyvios MV Į, bendradarbiaujan čios su kitomis 
įmon ÷mis (MV Į proc.)

Mokslo ir studij ų institucij ų pajamos iš intelektin ÷s 
nuosavyb ÷s (patent ų, licencij ų ir kt.)

Prioriteto 1 tikslas Uždaviniai Rodikliai



KURTI PASKATAS 
INOVATYVAUS 

VERSLO PLöTRAI

Skatinti besikurian čias 
inovatyvias įmones

Formuoti paklaus ą
inovacijoms

Skatinti nauj ų
inovatyvi ų produkt ų ir 
paslaug ų kūrim ą ir jų

komercializavim ą

Į aukšt ą prid ÷tinę vert ę orientuota, 
integrali ekonomika

Verslo išlaidos MTEP (BVP proc.)

Inovatyvios įmon ÷s (MVĮ proc.)

Naujų inovatyvi ų MVĮ dalis (inovatyvios MV Į, proc.)

Rinkai pateikti nauji inovatyv ūs produktai

Prioriteto 2 tikslas Uždaviniai Rodikliai



SKATINTI 
VERSLO 

PRODUKTYVUMĄ
IR DARNIĄ

PLöTRĄ

Skatinti eksport ą

Diegti darnios pl ÷tros 
principus versle

Skatinti verslo proces ų
ir technologini ų

paj÷gumų tobulinim ą

Į aukšt ą prid ÷tinę vert ę orientuota, 
integrali ekonomika

Eksportuojan čių įmoni ų dalis, (proc. nuo vis ų įmoni ų)

Žaliavų ir tarpini ų produkt ų eksporto dalis, (proc.)

MVĮ, diegian čios netechnologines inovacijas (MV Į proc.)

Gamybos atliek ų sumaž ÷jimas vienam produkcijos vienetui, (proc.)

Prioriteto 3 tikslas Uždaviniai Rodikliai



Į aukšt ą prid ÷tinę vert ę orientuota, 
integrali ekonomika

HORIZONTALIŲ PRINCIPŲ INTEGRAVIMAS
•Jaunimas (2.2 uždavinys)

• Tikslas - įgalinti jaunimą steigti ir pl÷sti aukštą prid÷tinę vertę kuriančias įmones.

• Veiklos: naujų ir besikuriančių inovatyvių įmonių skatinimas, įskaitant studentų ir tyr÷jų kuriamas įmones.

•Darnus vystymasis (3.3 uždavinys)

• Tikslas - skatinti darnios pl÷tros principų diegimą versle.

• Veiklos:

• Aplinkai palankios verslo kultūros ir „žaliosios“ rinkos vystymosi skatinimas, vykdant ne tik 

žaliuosius, bet ir darniuosius viešuosius pirkimus, skatinant energiją ir gamtinius išteklius 

tausojančių procesų (valdymo sistemų, energetinių auditų, ekologinio projektavimo) ir technologijų

diegimą.

• Verslo socialin÷s atsakomyb÷s ir bendruomeniškumo skatinimas.

• Socialinio verslo skatinimas.

• Energijos ir medžiagų atgavimo skatinimas, pl÷tojant atliekų, ypač bioskaidžių, perdirbimo 

technologijų diegimą, pažangių gamtinių išteklių naudojimą mažinančių, atliekų prevenciją

užtikrinančių technologijų ir gamybos metodų diegimą.



SöKMöS PRIELAIDOS IR SĄLYGOS

•remiantis nuodugnia analize, patvirtinti sumanios specializacijos kryptis, siekiant kryptingai sutelkti 

valstyb÷s išteklius investicijoms į MTEP ir inovacijas; 

•sukurti ir įdiegti tiek mokslo ir studijų institucijoms, tiek tyr÷jams palankią intelektin÷s nuosavyb÷s 

teisių apsaugos ir pelno pasidalijimo teisinę aplinką; siekti, kad būtų sukurtos ir įdiegtos sukurtos 

intelektin÷s nuosavyb÷s valdymą reglamentuojančios taisykl÷s mokslo ir studijų institucijose;

•užtikrinti, kad verslo investicijos į MTEP ir inovacijas tinkamai atsispind÷tų skaičiuojant statistinius 

rodiklius;

•kurti teisines sąlygas viešosios privačios partneryst÷s taikymui, ypač įgyvendinant bendrus mokslo ir 

studijų institucijų bei verslo įmonių projektus, ir skatinti jų taikymą

Į aukšt ą prid ÷tinę vert ę orientuota, 
integrali ekonomika



Ekonominiam augimui palanki aplinka

Sumani ekonomika



Ekonominiam augimui 
palanki aplinka

Sukurti palankias s ąlygas verslumui ir verslo pl ÷trai

Sukurti tvari ą ir efektyvi ą ekonomin ę infrastrukt ūrą, 
skatinant verslo dalyvavim ą infrastrukt ūros k ūrime

Užtikrinti augimui palanki ą reguliacin ę ir mokes čių aplink ą

Sumani ekonomika

Prioritetas Prioriteto tikslai



UŽTIKRINTI 
AUGIMUI 

PALANKI Ą
REGULIACINĘ IR 

MOKESČIŲ
APLINKĄ

Užtikrinti verslo 
steigimui ir pl ÷trai 
palanki ą mokes čių

sistem ą

Užtikrinti s ąžiningai 
konkurencijai palanki ą

aplink ą

Užtikrinti verslui 
palanki ą reguliacin ę

aplink ą

Ekonominiam augimui palanki aplinka

Su statyb ų leidimais susijusio elgesio reitingas (VAI)

Įmoni ų pasitenkinimo versl ą kontroliuojan čių institucij ų
veikla lygis (proc.)

Mokes čių mok÷jimo reitingas  (VAI)

Per birž ą įsigyta tam tikr ų energijos ištekli ų dalis lyginant 
su bendru per metus Lietuvoje suvartotu atitinkamu 

energijos ištekli ų kiekiu

Elektronini ų pirkim ų dalis tarp vis ų viešųjų pirkim ų

Prioriteto 1 tikslas Uždaviniai Rodikliai

Didinti verslo prieži ūros 
sistemos efektyvum ą



SUKURTI 
PALANKIAS 
SĄLYGAS 

VERSLUMUI IR 
VERSLO PLöTRAI

Užtikrinti finansini ų
ištekli ų prieinamum ą

verslo pradžiai ir verslo 
pl÷trai

Užtikrinti palankias 
sąlygas verslo augimui, 
skatinant investicijas į

pl÷trai reikaling ą
infrastrukt ūrą

Skatinti verslum ą, naujų
įmoni ų kūrim ąsi ir pl ÷trą

Ekonominiam augimui palanki aplinka

Naujų įmoni ų proc. nuo bendro įmoni ų skai čiaus

TUI vienam gyventojui

Verslumo lygis: t ūkstan čiui gyventoj ų tenkantis SVV 
skaičius

Įmoni ų, pasinaudojusi ų finansiniais ištekliais verslo pl ÷trai, 
skaičius

Pritraukt ų priva čių investicij ų apimtis

Prioriteto 2 tikslas Uždaviniai Rodikliai

Sudaryti palankias 
sąlygas tiesiogin ÷ms 

užsienio investicijoms 
(TUI)



SUKURTI TVARIĄ
IR EFEKTYVIĄ
EKONOMINĘ

INFRASTRUKTŪRĄ

Kurti pažangi ą ir saugi ą
informacini ų ir ryši ų
technologij ų (IRT) 

infrastrukt ūrą ir sprendimus

Pl÷toti energetin ę
infrastrukt ūrą

Pl÷toti moderni ą transporto 
infrastrukt ūrą ir darn ų

judum ą

Ekonominiam augimui palanki aplinka

Pritraukt ų priva čių investicij ų į ekonomin ę infrastrukt ūrą
apimtis

Pajamos iš turizmo

TEN-T tinklu pervežt ų krovini ų kiekio padid ÷jimas

Namų ūkių, kurie naudojasi pla čiajuos čio interneto ryšiu, 
dalis

Perdirbt ų komunalini ų atliek ų kiekis per metus, kg (dalis 
nuo bendr ų atliek ų kiekio, proc.);

Prioriteto 3 tikslas Uždaviniai Rodikliai

Pl÷toti turizmo 
infrastrukt ūrą, įskaitant 

kult ūros ir gamtos paveld ą

Skatinti darn ų ištekli ų
naudojim ą

Išmetam ų į atmosfer ą šiltnamio efekt ą sukelian čių dujų
kiekis CO2 ekvivalentu - iš viso, mln. ton ų, BVP vienetui, iš

viso ir pagal ekonomin ÷s veiklos r ūšis, ton ų /tūkst. Lit ų



Ekonominiam augimui palanki aplinka

HORIZONTALIŲ PRINCIPŲ INTEGRAVIMAS

•Jaunimas (2.1 uždavinys)

• Tikslas -skatinti jaunimo verslumą.

• Vykdant verslumą ir naujų įmonių kūrimąsi skatinančias iniciatyvas d÷mesys bus 

skiriamas ir jaunimo verslumo skatinimui.

•Darnus vystymasis (3.5 uždavinys)

• Tikslas - skatinti darnų išteklių naudojimą.



Ekonominiam augimui palanki aplinka

SöKMöS PRIELAIDOS IR SĄLYGOS (1)

•Valstyb÷s tarnautojų ir aukščiausio lygio vadovų geb÷jimų stiprinimas geresnio reglamentavimo srityje

•Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros 2011 – 2019 m. programoje numatyti priemones skatinti prieinamų, geros kokyb÷s ir 

sąveikių, IRT grindžiamų privačiųjų ir viešųjų paslaugų paklausą ir IRT sprendimų diegimą. Taip pat numatyti piliečių, 

įskaitant pažeidžiamas grupes, verslo ir viešojo administravimo sektoriaus atstovų skatinimo naudotis min÷tomis 

privačiosiomis ir viešosiomis paslaugomis priemones.

•Parengti nacionaliniai Naujos kartos prieigos planai, kuriuose atsižvelgta į regioninius veiksmus, daugiausia d÷mesio 

skiriant toms sritims, kuriose nustatyta, kad rinka negali prieinamomis sąnaudomis suteikti pakankamos kokyb÷s atviros 

infrastruktūros, laikantis ES konkurencijos ir valstyb÷s pagalbos taisyklių, ir teikti pažeidžiamoms grup÷ms prieinamas 

paslaugas.

•Smulkiojo verslo akto (Small Business Act) ir su juo susijusių Europos Komisijos dokumentų įgyvendinimas, pagerinantis 

smulkaus verslo pad÷tį.

•Energijos išteklių panaudojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių paplitimą užtikrins ES teis÷s aktų nuostatų

perk÷limas į nacionalinę teisę.



Ekonominiam augimui palanki aplinka

SöKMöS PRIELAIDOS IR SĄLYGOS (2)

•Nacionalinių teis÷s aktų suderinamumas su ES institucijų sprendimais d÷l valstybių narių pastangų

mažinti į aplinką išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius.

•Efektyvų vartojimą skatinančios vandens apmokestinimo politikos įgyvendinimas ir kaštus 

minimizuojantis vandens išteklių valdymas bei atliekų tvarkymas. Nacionalinio transporto plano, kuriame 

būtų prioritetizuotos investicijos į pagrindinius transporto infrastruktūros mazgus (keliai ir geležinkeliai), 

sukūrimas, sudarantis palankias sąlygas transporto infrastruktūros modernizavimui bei darniai jos pl÷trai.

•Pakankamų finansinių išteklių verslo steigimui ir pl÷trai skyrimas.



AČIŪ


