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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
 
 
 

ATPP Aukštųjų technologijų plėtros programa 

AWT Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba 

Bastic Baltijos šalių inovacijų struktūrų asociacija 

BP Bendroji programa 

BNKP Bendroji nacionalinė kompleksinė programa 

BMV Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo programa 

BVP Bendrasis vidaus produktas 

CPB Centrinis planavimo biuras 

CPVA Centrinė projektų valdymo agentūra 

EAME Europos aukštojo mokslo erdvė 

EA VP Ekonomikos augimo veiksmų programa 

EB Europos Bendrija 

EBN 

EBPO 

Europos verslo inovacinių centrų tinklas 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

ECTS Europos kreditų perkėlimo sistema 

EEE Europos ekonominė erdvė 

EK Europos Komisija 

EL&I Nyderlandų ūkio reikalų ir inovacijų ministerija 

EMTE Europos mokslinių tyrimų erdvė 

ERA Europos mokslinių tyrimų erdvė 

ERPF Europos regioninės plėtros fondas 

ES Europos Sąjunga 

ESF Europos socialinis fondas 

ESFA Europos socialinio fondo agentūra 

ES SF Europos Sąjungos struktūriniai fondai 

ES SPPS Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija 

FI Suomija 

FM Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

IASP Tarptautinė mokslo parkų asociacija 

IMTEP Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija 

IPP Inovacijų paramos paslaugos 

IPR Intelektinės nuosavybės teisių apsauga 

IRT Informacinės ryšių technologijos 

IT Informacinės technologijos 

IS, IU Inovacijų sąjunga 

JOSEFIN Angl. Joint SME Finance for Innovation 

JAV Jungtinės Amerikos Valstijos 

JK Jungtinė Karalystė 

JTP Jungtinės tyrimų programos 

KKT 

KNAW 

Klasterių kompetencijos centras 

Nyderlandų karališkoji menų ir mokslo akademija 

LIC Lietuvos inovacijų centras 
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LIS Lietuvos inovacijų strategija 

LMT 

LMSĮ 

Lietuvos mokslo taryba 

Lietuvos mokslo ir studijų įstatymas 

LR Lietuvos Respublika 

LRVN 1139 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir 
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ 

LSAS Lietuvos studentų atstovybių sąjunga 

LVPA Lietuvos verslo paramos agentūra 

MITA Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

MIT Mokslo ir inovacijų taryba 

MOSTA Mokslo ir studijų stebėsenos analizės centras 

MP Mokėjimo aprašymas 

MPT Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba 

MSI 

MTP 

Mokslo ir studijų institucijos 

Mokslo ir (ar) technologijų parkas 

MTTP 

MVĮ 

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 

Mažos ir vidutinės įmonės 

NB Nota bene 

NKP Nacionalinė kompleksinė programa 

NL Nyderlandai 

NOW Nyderlandų mokslo ir technologijų stebėsenos centras 

NSD Nyderlandų statistikos departamentas 

OCW Nyderlandų švietimo, kultūros ir mokslo ministerija 

OECD Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

PBPP Pramoninės biotechnologijos plėtros programa 

PCT Patentinė bendradarbiavimo sutartis 

PFSA Projektų finansavimo sąlygų aprašai 

PKLT  Pagalbos klasterizacijai Lietuvoje tinklas 

PRI 

PTTTI 

Pirmaujančios rinkos iniciatyvos 

Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas 

REKI Ekonomikos, žinių ir inovacijų taryba 

R&D 

SADM 

SCP 

Moksliniai tyrimai ir plėtra 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Nyderlandų socialinio ir kultūrinio planavimo biuras 

SF Struktūriniai fondai 

SFMIS ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo informacinė kompiuterizuota valdymo ir priežiūros sistema 

SHOK Strateginiai MTTP ir inovacijų centrai (Suomija) 

Slėnis Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras  

SKVC Studijų kokybės vertinimo centras 

SMPF Švietimo mainų paramos fondas 

SP Strateginis planavimas 

ŠMM 

STW 

SVV 

TEKEL 

TEKES 

LR švietimo ir mokslo ministerija 

Nyderlandų technologijų fondas 

Smulkusis ir vidutinis verslas 

Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkų asociacija 

Suomijos technologinių inovacijų fondas 

TII Inovacijų ir informacijos asociacijos 
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TPA Tarptautinių mokslo ir technologinės plėtros programų agentūra 

TUI Tiesioginės užsienio investicijos 

UNDP Jungtinių Tautų vystymo programa 

ŪM LR ūkio ministerija 

VDV 

VITP 

Visuotinės dotacijos valdytojas 

Visorių informacinių technologijų parkas 

VMSF Valstybinis mokslo ir studijų fondas 

VPVI VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas 

VRE 

VSF 

Vidurio ir Rytų Europa 

Valstybinis mokslo ir studijų fondas 

VšĮ Viešoji įstaiga 

VTT Technologinių tyrimų centras 

VU 

WRR 

Vilniaus universitetas 

Nyderlandų nacionalinė mokslo taryba 

ŽEF Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ 

ŽIPVP Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 
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„Šalies ekonomikos integralumo lygis parodo, kad esame Europos Sąjungos 
vidutiniokai, todėl turime glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje ir stipriau 
įsitraukti į pasaulinius vertės kūrimo procesus. [...] Sumani ekonomika turi 
sudaryti galimybes maksimaliai atsiskleisti svarbiausiam Lietuvos ištekliui – 
kūrybingiems, inovatyviems, atsakingiems ir versliems žmonėms“. 

 
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

 

ĮVADAS 
 
 

Europos Komisijos prezidentas J. M. Barroso 2011 m. vasario mėn. pranešime1 pabrėžė, kad, 
nepaisant ilgamečių investicijų į mokslinius tyrimus, Europos Sąjungai (toliau – ES) vis dar „geriau 
sekasi eurus versti žiniomis negu žinias eurais“ dėl menko finansinių išteklių prieinamumo naujai 
besikuriančioms inovatyvioms įmonėms, teisinės ir mokestinės aplinkos paskatų trūkumo, šiandienos 
poreikių neatitinkančio teisinio reguliavimo ir procedūrų komercinant žinias, mokslo, studijų ir verslo 
sektorių sąveikų trūkumų. Todėl viena iš svarbiausių ES strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų Inovacijų 
sąjunga ragina sutelkti išteklius ir ieškoti naujų būdų, kaip paskatinti inovacijų kūrimą ir komercinimą 
visose srityse, o ypač sprendžiant grėsmingiausias mūsų laiko problemas (angl. grand challenges), 
tokias kaip klimato kaita, senkantys energijos ištekliai, visuomenės senėjimas ir ligos. Neabejotinai 
moksliniai tyrimai ir inovacijos išliks vienu svarbiausių ES valstybių narių investicijų prioritetu 
naujuoju 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos įgyvendinimo laikotarpiu. 
 
Lietuva iki 2030 metų ketina susitelkti kuriant sumaniąją ekonomiką – lanksčią, gebančią konkuruoti 
pasaulyje, kuriančią aukštą pridėtinę vertę, grindžiamą žiniomis, integralumu, verslumu ir socialine 
atsakomybe2. Inovatyvus ir žiniomis pagrįstas verslas bei kūrybinga visuomenė yra šios ekonomikos 
pamatas. 2010–2011 m. kaip niekada aukštas prioritetas skirtas moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms: patvirtinta Lietuvos inovacijų strategija 2010–2020 m., kurioje brėžiamos 
gairės naujos kartos inovacijų politikai Lietuvoje ir ypač daug dėmesio skiriama geresniam „žinių 
trikampio“ įgyvendinimui praktikoje; taip pat įkurta Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra (toliau 
– MITA). Nuo 2008 m. įgyvendinamas platus įvairių MTTP ir inovacijų skatinimo priemonių rinkinys 
srityse, už kurias atsako LR ūkio ministerija (toliau – ŪM) ir LR švietimo ir mokslo ministerija (toliau – 
ŠMM). Šio rinkinio priemonėms įgyvendinti iki 2015 m. numatyta skirti iš viso iki 2,8 mlrd. Lt ES 
struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. ŪM priemonėms įgyvendinti skiriama mažiau negu pusė 
šių lėšų – apie 1,1 mlrd. Lt. Dabartiniu laikotarpiu, rengiantis naujojo 2014–2020 m. laikotarpio 
priemonių programavimui, itin aktualu įvertinti įgyvendinamas MTTP ir inovacijų priemones, siekiant, 
kad ateityje lėšos būtų panaudojamos kuo naudingiau.  
 
Ši ataskaita parengta vykdant 2011 m. gegužės 6 d. pasirašytą sutartį dėl Lietuvos mokslo ir verslo 
sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimo paslaugų 
pirkimo (Nr. 8-176) tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Užsakovas) ir VšĮ „Viešosios 
politikos ir vadybos institutas“ (toliau – Paslaugų teikėjas / VPVI). Šio vertinimo objektas yra ES 
struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų Ūkio ministerijos kompetencijai 
priklausančių inovacijų ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros paramos priemonių sistema, 
skirta viešojo ir privataus sektorių ir jų bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityse skatinimui, bei 
tam reikalingos infrastruktūros kūrimo ir (ar) plėtros panaudojimo efektyvumas, koordinavimas su 
kitais finansavimo šaltiniais, veiksmingumas, įtaka šalies inovacijų politikos įgyvendinimui. Taip pat 
vertinimo objektas apima institucinę MTTP ir inovacijų finansavimo ir skatinimo sistemą. Siekiama 
įvertinti šios sistemos tinkamumą, kompetenciją, veiklos efektyvumą ir verslo poreikių atitikimą bei 
pateikti rekomendacijas, kaip ją tobulinti. Kartu šiame vertinime bus pateiktos rekomendacijos dėl 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros galimos vietos ES struktūrinių fondų administravimo 

                                           
 

1 J. M. Barroso pranešimas, 2011 m. vasario mėn. Interneto svetainė <http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/innovation_en.pdf>. 
2 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (projektas). Interneto svetainė: <http://www.lietuva2030.lt>. 
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sistemoje, nustatyti galimi ryšiai su kitomis MTTP ir inovacijų politiką formuojančiomis ir 
įgyvendinančiomis institucijomis.  
 
Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių 
koordinavimo vertinimo tikslas – išnagrinėti ir įvertinti ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto 
lėšų, skirtų viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų skatinimui, poveikį ir 
įtaką šalies inovacijų politikos įgyvendinimui, jų panaudojimo efektyvumą (kaštų atžvilgiu), 
koordinavimo su kitais finansavimo šaltiniais veiksmingumą bei institucinės MTTP ir inovacijų 
finansavimo ir skatinimo sistemos tinkamumą, kompetenciją, veiklos efektyvumą ir verslo poreikių 
atitikimą pateikiant rekomendacijas dėl šio bendradarbiavimo efektyvumo didinimo bei MTTP ir 
inovacijų finansavimo ir skatinimo sistemos tobulinimo. 
 
Kaip numatyta techninėje specifikacijoje, pagrindiniai vertinimo uždaviniai yra šie: 

1. išnagrinėti, kokia apimtimi ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos 
bendradarbiavimui MTTP ir inovacijų srityse, prisideda įgyvendinant šalies inovacijų politikos 
tikslus, šių lėšų panaudojimo efektyvumą, koordinavimo su kitais finansavimo šaltiniais 
veiksmingumą, rezultatyvumą ir nuoseklumą; 

2. įvertinti MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros3 efektyvumą, tęstinumą, gyvybingumą 
(tvarumą), investicijų į infrastruktūrą efektyvumą, galimas verslo pritraukimo į integruotus 
mokslo, studijų ir verslo centrus (slėnius) (toliau – slėniai) ir mokslo ir/ar technologijų parkus 
(toliau – parkai) kliūtis, pateikti rekomendacijas dėl optimalių jų valdymo, veiklos organizavimo, 
bendradarbiavimo būdų, vaidmenų slėniuose ir santykių su kitais slėnių dalyviais, naujų verslo 
pritraukimo formų; 

3. įvertinti esamos institucinės MTTP ir inovacijų finansavimo ir skatinimo sistemos tinkamumą, 
kompetenciją, veiklos efektyvumą ir verslo poreikių atitikimą, pateikti rekomendacijas, kaip 
tobulinti sistemą; pateikti rekomendacijas dėl galimos MITA vietos ES struktūrinių fondų 
paramos administravimo sistemoje, nustatyti galimus ryšius su kitomis MTTP ir inovacijų 
politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis; 

4. įvertinti 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamų priemonių, skirtų MTTP ir inovacijų skatinimui (toliau – priemonės), 
pakankamumą ir tinkamumą esant skirtingoms ekonomikos būklėms (nuosmukio, pakilimo) 
šalyje, verslo poreikių atitikimą, bei, atsižvelgiant į išvadas, pateikti rekomendacijas dėl galimų 
naujų priemonių, ir kitų efektyvesnių finansavimo mechanizmų. 

 
Galutinės vertinimo ataskaitos projektą sudaro šios dalys: 

• Įvadas, kuriame trumpai pristatomas vertinimo objektas ir vertinimo uždaviniai; 
• Vertinimo metodologija (1 skyrius); 
• Priemonių derinio tinkamumo ir rezultatyvumo vertinimas, kuriame pateikiama analizė, 

atsakanti į 1 vertinimo uždavinio klausimus (2 skyrius); 
• MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimas, pateikiama 

analizė, atsakanti į 2 vertinimo uždavinio klausimus (3 skyrius); 
• MTTP ir inovacijų politikos institucinės sąrangos vertinimas, kuriame pateikiama analizė, 

atsakanti į 3 vertinimo uždavinio klausimus (4 skyrius); 

• Priemonių derinio tinkamumo ir efektyvumo vertinimas, kuriame pateikiama analizė, atsakanti į 
4 vertinimo uždavinio klausimus (5 skyrius); 

• Vertinimo išvados (6 skyrius) ir rekomendacijos (7 skyrius). 
 

Galutinės vertinimo ataskaitos projekto prieduose pateikiama šie dokumentai ir informacija: 
1. Atliktų interviu sąrašas; 
2. Projektų vykdytojų apklausos klausimynas (VPVI vykdyta apklausa); 
3. Apklausos rezultatų suvestinė; 
4. Suomijos atvejo studija; 

                                           
 

3 Remiantis technine specifikacija, inovacijų paramos infrastruktūra suprantama kaip institucijų (MITA, MTP, inovacijų centrai, technologijų 
perdavimo centrai ir pan.), teikiančių paslaugas, skatinančias įmonių inovacinę veiklą,  mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą, technologijų 
perdavimą ir pan., visuma. 
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5. TEKES 2011 m. veiklos sutartis (neoficialus vertimas iš suomių kalbos); 
6. Nyderlandų atvejo studija; 
7. Kiekybinių tikslų pasiekimo prognozės ir jų atlikimo metodika; 
8. Inovacijų švieslentės rodiklių palyginamoji analizė; 
9. Inovacinių įmonių apklausos klausimynas (ŽEF vykdyta apklausa); 
10. MTTP ir inovacijų politiką įgyvendinančių institucijų veiklos analizė; 
11. Visuotinės dotacijos valdytojo ir Įgyvendinančiosios institucijos funkcijų lyginamoji analizė; 
12. Literatūros ir informacijos šaltinių sąrašas; 
13. Diskusijos-pristatymo, vykusio 2011 m. lapkričio 29 d., apibendrinimas. 
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1. VERTINIMO METODOLOGIJA 

 

1.1. Vertinimo objektas  
 

Šio vertinimo objektas – ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų ŪM 
kompetencijai priklausančių inovacijų ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros (toliau – MTTP) 
paramos priemonių sistema, skirta viešojo ir privataus sektorių ir jų bendradarbiavimo MTTP ir 
inovacijų srityse (toliau – bendradarbiavimas MTTP ir inovacijų srityse) skatinimui bei tam reikalingos 
infrastruktūros kūrimo ir (ar) plėtros, panaudojimo efektyvumas, koordinavimas su kitais finansavimo 
šaltiniais, veiksmingumas, įtaka šalies inovacijų politikos įgyvendinimui.  
 
Taip pat vertinimo objektas apima institucinę MTTP ir inovacijų finansavimo ir skatinimo sistemą. 
Siekiama įvertinti šios sistemos tinkamumą, kompetenciją, veiklos efektyvumą ir verslo poreikių 
atitikimą bei pateikti rekomendacijas, kaip jas tobulinti. Kartu šiame vertinime pateiktos 
rekomendacijos dėl MITA galimos vietos ES struktūrinių fondų administravimo sistemoje, nustatyti 
galimi ryšiai su kitomis MTTP ir inovacijų politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis 
institucijomis.  
 
Per įvadinį laikotarpį nuspręsta detaliai vertinti 12 priemonių: „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas 
LT+“, „Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, „Inogeb LT1“, „Inogeb LT2“, „Inovaciniai čekiai“, Aukštųjų 
technologijų programa, Pramoninės biotechnologijos programa, „Eureka“ ir „Eurostars“ programas, 
taip pat „Asistentas-3“, kurios atveju vertinamas vienas projektas. Vertinimo laikotarpis – 2008–2011 
metai. „Inoklaster LT“ priemonių grupės naudos gavėjai nebuvo įtraukti į apklausą, nes su jų atstovais 
atlikti interviu ir atlikta kokybinė tinklų analizė. 
 
Pagal inovacijų paramos priemonių tipologiją, pateiktą įvadinėje ataskaitoje, priemonės išskirtos į tris 
grupes: 

1) investicijos į MTTP veiklą ar prielaidas šiai veiklai sukurti (MTTP infrastruktūrai įmonėse): „Idėja 
LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, Aukštųjų technologijų programa, Pramoninės 
biotechnologijos programa, „Inovaciniai čekiai“, „Eureka“ ir „Eurostars“; 

2) investicijos į tinklaveikos skatinimą: „Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, iš dalies „Asistentas-3“ 
(projektas „Pagalbos klasterizacijai Lietuvoje tinklas (PKLT) (I etapas)“), iš dalies „Inogeb LT-1“, iš 
dalies „Inogeb LT-3“; 

3) investicijos į inovacijų paramos paslaugas (žinių ir technologijų perdavimas, informacijos sklaida ir 
kitos inovacijų paramos paslaugos): „Inogeb LT“ priemonių grupė. 

 
Atkreiptinas dėmesys, kad priskiriant priemones vienai ar kitai grupei atsižvelgta į pagrindinę 
priemonės paskirtį, kuri apibrėžiama pagal tai, kam skiriama bent 70 proc. priemonės veiklų. 
 
Kitų institucijų kompetencijai priklausančios priemonės ar priemonės, finansuojamos iš kitų šaltinių, 
išnagrinėtos tiek, kiek būtina vertinant ŪM kompetencijai priklausančias iš ES struktūrinių fondų ir 
valstybės biudžeto lėšų finansuojamas inovacijų ir MTTP priemones.  

1.2. Vertinimo klausimai  
 

Šiame poskyryje pristatomi techninėje užduotyje numatyti ir Paslaugų teikėjo pasiūlyti papildomi 
vertinimo klausimai. 
 
1 vertinimo uždavinys: išnagrinėti, kokia apimtimi  ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos, 
skirtos bendradarbiavimui MTTP ir inovacijų srityse, prisideda įgyvendinant šalies inovacijų politikos 
tikslus, šių lėšų panaudojimo efektyvumą, koordinavimo su kitais finansavimo šaltiniais 
veiksmingumą, rezultatyvumą, nuoseklumą. 
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Klausimas techninėje užduotyje 

1.1. Koks Priemonių poveikis ir įtaka šalies MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimui, jų atitiktis šalies ūkio 
proveržio kryptims?   

1.2. Ar Priemonėse numatyti tikslai verslo ir mokslo sričių bendradarbiavimo skatinimui atitinka LR inovacijų 
politikos ir EB inovacijų politikos, kitų MTTP srities programų tikslus ir uždavinius? 

1.3. Koks Priemonėse numatytų tikslų pasiekimo laipsnis, atsižvelgiant į 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategiją, EA VP ir Inovacijų 2010–2020 metų strategiją bei kitus MTTP ir inovacijų 
politikos strateginius teisės aktus?      

1.4. Ar efektyviai planuojamas ir koordinuojamas verslo ir mokslo bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje 
projektų finansavimas iš įvairių Priemonių ir kitų finansavimo šaltinių, tame tarpe tarptautinių, kaip būtų 
galima padidinti šių lėšų panaudojimo efektyvumą?? 

 
2 vertinimo uždavinys: įvertinti MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros4 efektyvumą, tęstinumą, 
gyvybingumą (tvarumą), investicijų į infrastruktūrą efektyvumą, galimas verslo pritraukimo į slėnius, 
parkus kliūtis, pateikti rekomendacijas dėl optimalių jų valdymo, veiklos organizavimo, 
bendradarbiavimo būdų, vaidmenų slėniuose ir santykių su kitais slėnių dalyviais, naujų verslo 
pritraukimo formų. 
 

Klausimas techninėje užduotyje 

2.1. Koks MTTP ir inovacijų kuriamos / plečiamos infrastuktūros (taip pat „kietosios“ slėnių, mokslo ir / ar 
technologijų parkų, inovacijų centrų ir pan. infrastruktūros) panaudojimo MTTP ir inovacijų politikos tikslų 
pasiekimui lygis, verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatyvumo užtikrinimo lygis, šiose infrastruktūrose 
vykdomos veiklos pakankamumas;  
kaip galėtų būti padidintas šios veiklos ir „kietosios“ infrastruktūros panaudojimo numatytiems tikslams 
pasiekti efektyvumas?  

2.2. Kokios galimos verslo pritraukimo į mokslo ir / ar technologijų parkus, slėnius kliūtys, kokios galimos 
naujos verslo pritraukimo formos ir galimi nauji bendradarbiavimo būdai? 

2.3. Ar tinkamas mokslo ir / ar technologijų parkų vaidmuo įgyvendinant slėnių programas ir kokia jų santykių 
su kitais slėnių dalyviais pridėtinė vertė?  
2.4. Kokie būtų optimalūs mokslo ir / ar technologijų parkų valdymo ir veiklos organizavimo būdai, jų 
vaidmenys slėniuose ir santykiai su kitais slėnių dalyviais? 

 
3 vertinimo uždavinys: įvertinti esamos institucinės MTTP ir inovacijų finansavimo ir skatinimo 
sistemos tinkamumą, kompetenciją, veiklos efektyvumą ir verslo poreikių atitikimą, pateikti 
rekomendacijas dėl sistemos tobulinimo. Pateikti rekomendacijas dėl galimos MITA vietos ES 
struktūrinių fondų paramos administravimo sistemoje, nustatyti galimus ryšius su kitomis MTTP ir 
inovacijų politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis. 
 

Klausimas techninėje užduotyje 

3.1. Ar šiuo metu esama MTTP ir inovacijų politikos  įgyvendinimo bei finansavimo sistema (toliau – 
institucinė sistema) yra tinkama, efektyvi, ar atitinka verslo poreikius? 

3.2. Kokios institucijos, įstaigos ar kiti juridiniai asmenys, remiantis LR teisės aktais, galėtų dalyvauti MTTP ir 
inovacijų paramos priemonių administravime?  
3.3. Kokie turėtų būti šių institucijų vaidmuo, gebėjimai ir kompetencija, pakankami priemonių kūrimui, 
administravimui ir įgyvendinimui?  

3.4. Kokių reikia imtis veiksmų ir priemonių, kad Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo bei 
finansavimo sistema būtų optimali ir atitiktų verslo poreikius?  

                                           
 

4 Remiantis technine specifikacija, inovacijų paramos infrastruktūra suprantama kaip institucijų (MITA, MTP, inovacijų centrai, technologijų 
perdavimo centrai ir pan.), teikiančių paslaugas, skatinančias įmonių inovacinę veiklą,  mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą, technologijų 
perdavimą ir pan., visuma. 
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Klausimas techninėje užduotyje 

3.5. Kokiais būdais galima būtų patobulinti esamą MTTP ir inovacijų skatinimo ES struktūrinių fondų paramos 
administravimo sistemą? 

3.6. Ar ES struktūrinių fondų paramos administravimo sistema taptų rezultatyvesnė ES struktūrinių fondų  ir 
valstybės biudžeto lėšomis bendro finansuojamų MTTP ir inovacinių priemonių administravimą perdavus 
naujai įkurtai institucijai MITA?  
Kaip efektyviausiai MITA galėtų koordinuoti Priemonių įgyvendinimą kartu su kitais finansavimo šaltiniais, 
MTTP ir inovacijų politikos tikslų įgyvendinimą populiarinant bei administruojant kitas ES bendrijų programas 
(Bendrąją programą, „Eureka“, „Eurostars“ ir pan.)?  
Kaip galima būtų efektyviausiai organizuoti naujai įkurtos MTTP skatinimo veiklos koordinavimo institucijos – 
MITA veiklą? Koks būtų optimaliausias jos veiklos modelis? 
3.7. Koks galėtų būti MITA ryšys ir sąveika su kitomis MTTP politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis 
institucijomis? 

 
4 vertinimo klausimas: įvertinti 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamų priemonių, skirtų MTTP ir inovacijų skatinimui, pakankamumą ir tinkamumą, 
esant skirtingoms ekonomikos būklėms (nuosmukio, pakilimo), šalyje, atitikimą verslo poreikiams, ir, 
atsižvelgiant į išvadas, pateikti rekomendacijas dėl galimų naujų priemonių ir kitų efektyvesnių 
finansavimo mechanizmų. 
 

Klausimas techninėje užduotyje 
 

4.1. Ar dabartinės iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamų ŪM kompetencijoje 
esančios inovacijų ir MTTP paramos priemonės, numatyti tikslai, uždaviniai, mokslo ir verslo sričių 
bendradarbiavimo skatinimo priemonės šiuo metu yra tinkamos ir efektyvios? 
4.2. Ar esami priemonių finansavimo modeliai, schemos yra tinkamai suplanuoti, kad verslo ir mokslo 
sričių bendradarbiavimas išliktų gyvybingas ir ateityje?  
Kokiais būdais ar finansinėmis priemonėmis efektyviausiai galima padidinti verslo ir mokslo sričių 
bendradarbiavimo gyvybingumą bei tęstinumą? 
4.3. Su kokiomis problemomis susiduriama įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal numatytas 
Priemones? Kokie būtų galimi problemų sprendimo būdai? 
4.4. Ar būtų tikslinga perskirstyti ES struktūrinių fondų lėšas, skirtas MTTP ir inovacijų skatinimui? 
4.5. Kokių priemonių reikėtų imtis siekiant ES struktūrinių fondų paramos lėšomis paskatinti šalies MTTP ir 
inovacijų plėtrą? 
4.6. Papildomas klausimas: Kokios priemonės taikytinos skatinant bendradarbiavimą MTTP ir inovacijų 
tinkle? 

 
Operacionalizuoti vertinimo klausimai pateikti Įvadinėje vertinimo ataskaitoje.  

1.3. Duomenų rinkimo ir analizės metodai  
 

Atliekant vertinimą taikytas įvairių metodų arba mišrusis vertinimo būdas. Jis apėmė toliau 
išvardijamus pagrindinius kokybinius ir kiekybinius duomenų rinkimo ir analizės metodus.  

1. Duomenų rinkimo metodai:  

• apklausos ir jų duomenų analizė; 
• giluminiai interviu; 
• atvejo studijos; 

• statistinių duomenų, rodiklių ir kitos priežiūros informacijos, bei išlaidų kategorijų ir 
finansinių duomenų analizė; 

• antrinių šaltinių (teisės aktų ir kitų dokumentų) analizė; 

• fokusuota grupinė diskusija. 

2. Duomenų analizės metodai: 
• loginis modelis ir intervencijos priežastinės grandinės rekonstravimas; 

• socialinių tinklų analizė; 
• palyginamoji analizė; 
• kiti vertinimo ir analizės metodai, tokie kaip ekspertinis vertinimas ir kt. 
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Šių metodų derinimas leidžia užtikrinti, kad gauti bus patikimesni (įgyvendinamas trianguliacijos 
principas): subjektyvios naudos gavėjų ir interviu respondentų nuomonės, atskleistos per apklausą ir 
interviu, bus palygintos su loginių modelių, palyginamosios užsienio patirties analizės ir kitų 
duomenų analizės metodų taikymo rezultatais.  

1.4. Vertinimo loginis modelis  
 

Siekiant vertinti atskirų priemonių tipų rezultatus ir poveikį bendradarbiavimui MTTP ir inovacijų 
srityje buvo naudojamas loginis modelis, grindžiamas indėlio, produkto ir elgsenos papildomumo 
principu (žr. 1 1). Papildomumo (angl. additionality) principas reiškia, kad valstybės subsidija pagrįsta, 
jeigu jos skyrimas turi įtakos tam, kad įmonė patiria papildomų MTTP išlaidų ir  (ar) atsiranda nauja 
bendradarbiavimo elgsena, kuri be subsidijos nebūtų pasireiškusi visai ar būtų pasireiškusi gerokai 
mažesniu mastu. Taigi MTTP veiklą finansuojančių programų vertinimas turi atskleisti, ar subsidijų 
schemos turėjo įtakos naujos veiklos (išlaidų MTTP veiklai, elgsenos, bendradarbiavimo ryšių ir kt.) 
pokyčiams ir ar nebuvo finansuojama veikla, kuri ir taip būtų įvykusi valstybei neįsikišus (angl. 
deadweight effect). 
 

1 pav. Inovacijų politikos indėlio, produkto ir elgsenos papildomumo loginis modelis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šaltinis: pagal (1) Davide Antonioli, Alberto Marzucchi (2010). The behavioral additionality dimension in 
innovation policies: a review; (2) Einar Lier Madsen, Tommy H. Clausen, Elisabet Ljunggren (2008). Input, output 
and behavioral additionality: concepts and relationships.  

 
Priežastinė grandinė tarp MTTP subsidijos gavimo ir inovacinio produkto ar paslaugos sukūrimo yra 
itin ilga, jai daro įtaką įvairūs veiksniai, ne tik subsidijos gavimas. Be to, įmonių inovacinė ar 
bendradarbiavimo elgsena gali būti veikiama įvairiais būdais, ne tik skiriant subsidijas. Teorinėje 
literatūroje, norint atskleisti skirtingus MTTP ir inovacijų subsidijų poveikius įmonės inovacinei 
elgsenai, išskiriami keli papildomumo tipai. Jie gali būti išmatuojami pagal įvairius toliau išvardijamus 
vertinimo kriterijus. 
• Indėlio papildomumas (angl. input additionality). Indėlis šio vertinimo atveju reiškia išlaidas 

MTTP veiklai. Laikomasi prielaidos, kad iš dalies finansuojant MTTP veiklos kaštus, įmonių 
investicijos į MTTP išauga labiau negu be subsidijos. 
o Tiesioginis indėlio papildomumas tiesiogiai siejamas su subsidijos įtaka konkretaus 

finansuojamo MTTP projekto inicijavimui (t. y. be subsidijos projektas nebūtų vykdomas arba 
būtų vykdomas gerokai mažesniu mastu). 

o Netiesioginis indėlio papildomumas susijęs su naujų žinių įgijimu įgyvendinant finansuojamą 
MTTP projektą. Jis pasireiškia, jeigu remdamasi žiniomis, įgytomis įgyvendinant 
subsidijuojamą MTTP projektą, įmonė inicijuoja kitus naujus MTTP projektus, kurie nebūtų 
įvykę, jei dėl subsidijos nebūtų įgyta žinių. Pavyzdžiui, įmonė, gavusi subsidiją, atliko tyrimą, 
taigi įgijo naujų mokslinių žinių, kartu ir subsidijos administravimo žinių. Todėl ji pateikė 
paraišką tarptautinei programai ir gavo subsidiją kitam moksliniam tyrimui. Vadinasi, 

 
Subsidija MTTP veiklai 

ir / ar tinklaveikai 
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(Tiesioginis indėlio 

papildomumas)            
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tiesioginis indėlio papildomumas yra tiesioginė prielaida netiesioginiam indėlio 
papildomumui, tačiau tik naujų MTTP projektų inicijavimo stadijoje (jis nesiejamas su naujų 
projektų sėkmingu užbaigimu, nes kuriant inovacijas procesui nesėkmė yra normali bandymų 
kelio dalis). 

• Produkto papildomumas (angl. output additionality) siejamas su produktais (patentais, 
inovatyviais produktais ar paslaugomis, pardavimų pokyčiu ir pan.), kurie nebūtų sukurti 
neįsikišus valstybei (tai taikoma tik tada, jeigu įmonė nebūtų finansavusi produktų kūrimo ir be 

subsidijos). Literatūroje teigiama
5
, kad teoriškai subsidijuojamiems projektams gali būti būdinga 

didesnė nesėkmės tikimybė, t. y. privačiomis lėšomis finansuojami projektai turi didesnę 
tikimybę baigtis sėkmingų produktų įdiegimu rinkoje. Taip yra dėl to, kad įmonės nuosavomis 
lėšomis finansuojamus projektus atsirenka vengdamos rizikos. Naujam produktui sukurti reikia 
rizikingų ir brangių fundamentinių mokslinių tyrimų, bandymų, prototipų tikrinimo. Todėl, nors 
valstybės požiūriu tokios inovacijos sukuria daug pridėtinės vertės ilguoju laikotarpiu, įmonės 
neinvestuoja į brangius ir rizikingus mokslinius tyrimus ir inovacinę veiklą, nes ji neužtikrina 
pelno, ypač trumpuoju–vidutiniu laikotarpiu. Didžiosios multinacionalinės įmonės turi galimybę 
finansuoti mokslinių tyrimų padalinius, kurie dirba tik prie fundamentinių tyrimų ir siekia kurti 
naujus produktus. Lietuvoje mokslinius tyrimus daugiausia atlieka mažos ir vidutinės įmonės, 
kurios gerokai atsargiau renkasi, į kokius projektus investuoti. Subsidijuodama MTTP veiklą 
valstybė prisiima dalį žlugimo rizikos, o tai natūrali dalis bandymų ir klaidų kelio, kurį turi pereiti 
inovatyvi įmonė. Tai reiškia, kad valstybė leidžia įmonėms pereiti bandymų kelią, kurio 
rezultatas galbūt bus sukurta inovacija. Tačiau finansuojant mokslinius tyrimus neturėtų būti 
taikoma tiesioginė prielaida, kad atliekant kiekvieną tyrimą galiausiai būtinai bus sukurtas naujas 
produktas.  

• Elgsenos papildomumas (angl. behavioural additionality) vertina, ar finansuojant 
bendradarbiavimą MTTP ar inovacijų srityje įvyko įmonių norimų elgsenos pakitimų, kurie 
ilguoju laikotarpiu gali turėti įtakos indėlio (išlaidų MTTP veiklai) ar produkto (inovacijų, patentų 
ir kt.) papildomumui. Ypač tai aktualu vertinant tokių priemonių kaip inovacijų paramos 
paslaugos, tinklaveika, bendradarbiavimas MTTP srityje, rezultatyvumą. Svarbu įvertinti, ar 
įmonių elgsena bus kitokia ilguoju laikotarpiu (pvz., ar inovacijos / MTTP veikla taps įmonių 
strategijos dalimi, ar išliks ir bus tęsiami bendradarbiavimo ryšiai subsidijoms pasibaigus, ar 
įgytos kompetencijos bus naudojamos). Pagrindinis argumentas – tai, kad pakitęs įmonės 
elgesys (strategija, bendradarbiavimo veikla) yra esminė prielaida užtikrinanti jos inovatyvumą 
ilguoju laikotarpiu. Elgsenos papildomumas matuojamas vertinant naujas kompetencijas, 
strategijas, sukurtus tinklus, naujus ryšius ir pan. 

 
Apibendrinant galima pasakyti, kad MTTP subsidija įmonėms suteikiama norint sumažinti MTTP 
kaštus ir taip pasiekti daugiau indėlio ir / ar produkto papildomumo. Tinklaveikos priemonės ir 
inovacijų paramos paslaugos skirtos pakeisti įmonių elgseną – sukurti elgsenos papildomumą (žr. 1 
lentelę). Vertinant priemonių rezultatus trumpuoju laikotarpiu, reikia atsiminti, kad inovacijų kūrimas 
yra ilgai trunkantis procesas, todėl pamatuojamas projekto produktas gali būti ir sukurtos naujos 
žinios, nauji projektai, ir sukurti tinklai. 
 
Taigi atskiriems priemonių tipams yra keliami įvairūs toliau apibūdinami trumpojo–vidutinio 
laikotarpio uždaviniai. 

• Investicijų į MTTP veiklą ir prielaidas priemonėms – norima sumažinti MTTP kainą ir taip padidinti 
įmonių investicijas į MTTP. Dėl to įmonės gali įgyti naujas kompetencijas, inicijuoti naujus MTTP 
projektus ir sukurti sėkmingus naujus produktus ar paslaugas, bet tai tėra rezultatas, kurį galima 
išmatuoti tik praėjus keleriems metams po projekto pabaigos. 

• Investicijų į tinklaveikos skatinimą priemonėms – norima padidinti sąveikas tarp organizacijų 
tam, kad pakistų inovacinė elgsena, tad pagrindinis siekinys yra sukurti nauji ryšiai, dažnesni 
kontaktai, ryšių ilgalaikiškumas ir pan., taip pat pačių tinklų sukūrimas ir išsaugojimas. Dėl to gali 
būti inicijuojami nauji projektai ir sukuriami produktai. 

                                           
 

5 Pavyzdžiui, „The Effects of Public R&D Subsidies on Firms' Innovation Activities: The Case of Eastern Germany“. Matthias Almus, Dirk 
Czarnitzki; Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 21, 2003. 
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• Investicijoms į inovacijų paramos paslaugas – jos taip pat nukreiptos į elgsenos papildomumą, 
t. y. naujų kompetencijų įgijimą, naujus ryšius, strategijos pokyčius (itin aktualu norint, kad 
daugiau įmonių vykdytų inovacinę veiklą). Nors ilgalaikis siekinys yra paskatinti daugiau MTTP 
investicijų ir naujų produktų kūrimą, tačiau tai tėra rezultatas, kurį galima išmatuoti tik praėjus 
keleriems metams po paslaugų suteikimo. 

 
1 lentelė. Kokių rezultatų (indėlio, elgsenos ar produkto papildomumo) reikėtų tikėtis iš įvairių 
priemonių tipų? 

Papildomumo 
tipas 

Investicijos į MTTP veiklą ir 
prielaidas jai kurti 

Investicijos į tinklaveikos skatinimą Investicijos į inovacijų paramos 
paslaugas (bet ne pastatams 

statyti) 

Tiesioginis indėlio 
papildomumas 

Daugiau MTTP investicijų (projekto 
įgyvendinimo metu). Pagrindinis 

siekinys. 

Daugiau MTTP investicijų         
(vėlesniu laikotarpiu). 

Padarinys, o ne pagrindinis siekinys! 

Daugiau MTTP investicijų 
(vėlesniu laikotarpiu). 

Padarinys, o ne pagrindinis 
siekinys! 

Netiesioginis 
indėlio 
papildomumas 

Inicijuoti kiti nauji MTTP projektai ir 
patirta daugiau MTTP investicijų 

(projektui pasibaigus). 

Padarinys, o ne pagrindinis siekinys! 

Nauji MTTP projektai.  

Padarinys, o ne pagrindinis siekinys! 

Nauji MTTP projektai.  

Padarinys, o ne pagrindinis 
siekinys! 

Produkto 
papildomumas 

Nauji patentai, produktai, 
paslaugos; 

nauji įdiegti procesai; 

sukurtos MTTP darbo vietos; 

išaugusi įmonės apyvarta, eksportas, 
reputacija. 

Padarinys, o ne pagrindinis siekinys! 

Sukurti nauji tinklai, klasteriai. 
Pagrindinis siekinys. 

 

 

Įvairios inovacijos – tik ilguoju 
laikotarpiu 

Padarinys, o ne pagrindinis 
siekinys! 

 

Įvairios inovacijos.  

Padarinys, o ne pagrindinis 
siekinys! 

 

Produktas gali būti technologijų 
perdavimo atvejai, pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys, 
aukštesnis subjektyvus inovacijų 
paslaugų kokybės vertinimas. 

Elgsenos 
papildomumas 

1. Kompetencijos. Įgytos naujos 
kompetencijos ir žinios, pvz., 

gebėjimas planuoti MTTP veiklą, 
gebėjimas atlikti MTTP veiklą 

(mokslinės žinios), 
bendradarbiavimo gebėjimai. 

2. Ryšiai. Sukurti nauji ryšiai, 
dažnesni ryšiai su mokslo ir studijų 

institucijomis (MSI), ryšių 
ilgalaikiškumas. 

3. Strategijos pokytis. Inovacijų 
reikšmingumo įmonės strategijoje 

padidėjimas. 

Padarinys, o ne pagrindinis siekinys! 

Nauji bendradarbiavimo ryšiai (taip 
pat tarptautiniai); 

nauji nariai tinkle; 

ryšių ilgalaikiškumas; 

dažnesni įmonių ryšiai su MSI, su 
tarptautinėmis MSI, tarptautiniais 

klasteriais, inovacijų paramos 
įstaigomis; 

tarptautinė MTTP veikla (jeigu 
keliamas toks tikslas); 

inovacijų reikšmingumas įmonės 
strategijoje (jeigu į tinklą 

įtraukiamos SVV, kurios anksčiau 
inovacinės veiklos nevykdė); 

Pagrindiniai siekiniai. 

1. Kompetencijos. Įgytos naujos 
kompetencijos ir žinios, pvz., 

gebėjimas planuoti MTTP veiklą, 
gebėjimas atlikti MTTP veiklą 

(mokslinės žinios), 
bendradarbiavimo gebėjimai. 

2. Ryšiai. Sukurti nauji ryšiai, 
dažnesni kontaktai su mokslo ir 

studijų institucijomis (MSI), ryšių 
ilgalaikiškumas. 

3. Strategijos pokytis. Inovacijų 
reikšmingumo įmonės 

strategijoje padidėjimas. 

Pagrindiniai siekiniai. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

  
Šis loginis modelis taikytas analizuojant detaliam vertinimui pasirinktų priemonių rezultatyvumą ir 

įtaką MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimui. 
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2. PRIEMONIŲ DERINIO TINKAMUMAS IR 

REZULTATYVUMAS: 1 VERTINIMO UŽDAVINYS 
 

1 vertinimo uždaviniu siekiama įvertinti, kokia apimtimi ES struktūrinių fondų ir valstybės 
biudžeto lėšos, skirtos bendradarbiavimui MTTP ir inovacijų srityse, prisideda įgyvendinant 
šalies inovacijų politikos tikslus, šių lėšų panaudojimo efektyvumą, koordinavimo su kitais 
finansavimo šaltiniais veiksmingumą, rezultatyvumą ir nuoseklumą. 

 
Apibendrinant šio uždavinio vertinimo klausimus galima išskirti į tris toliau pateikiamas grupes. 

• Bendradarbiavimą MTTP ir inovacijų srityje skatinančių priemonių rinkinio tęstinio 
tinkamumo vertinimas (ar priemonių rinkinys atitinka pasikeitusius politikos tikslus?). 

• Bendradarbiavimą MTTP ir inovacijų srityje skatinančių priemonių rezultatyvumo tarpinis 
vertinimas (kokie iki šiol pasiekti priemonių rezultatai, ar jais remiantis galima teigti, jog 
numatyti priemonių tikslai bus pasiekti?). 

• Bendradarbiavimą MTTP ir inovacijų srityje skatinančių nacionalinių ir tarptautinių 
priemonių rinkinio koordinavimo efektyvumo vertinimas (ar gerai koordinuojamos 
nacionalinės ir tarptautinės priemonės, ar tinkamai pasirinktas nacionalinių ir tarptautinių 
priemonių santykis?). 

2.1. Priemonių tinkamumas  
 

Vertinant priemonių tinkamumą pirmiausia atlikta Lietuvos ir ES inovacijų politikos (ypač kiek tai 
susiję su mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimu) kaitos analizė ir tendencijų Lietuvoje bei ES 
sulyginimas. Tuomet išanalizuota, ar šiuo metu įgyvendinamų priemonių tikslai atitinka ES ir Lietuvos 
inovacijų politikos tikslus, atsižvelgiant į jų kaitą.  
 

2.1.1. ES ir Lietuvos inovacijų politikos tikslai ir jų kaitos tendencijos 

ES inovacijų politikos tikslų ir prioritetų kaitos tendencijos 

ES inovacijų politikos tikslų ir prioritetų kaita yra aktualus pavyzdys, kaip ilgainiui kito suvokimas, į ką 
turėtų būti nukreipta inovacijų politika ir kam skirtos jos priemonės. Todėl šio skyriaus įžangoje 
pirmiausia pristatoma ES inovacijų politikos tikslų kaita (ES inovacijų politikos dokumentų 1995–
2010 m. apžvalga pateikiama 8 priede).  
 
Inovacijų politikos srityje 1995 m. ES Žaliąją inovacijų knygą ir 1996 m. Veiksmų planą pirmiausia 
pakeitė bendrieji Lisabonos darbotvarkėje numatyti prioritetai ir konkretūs 2000 m. komunikate dėl 
inovacijų žinių ekonomikoje išdėstyti tikslai. 2006 m. EK paskelbė atnaujintą komunikatą, kuriame 
pateikiama plati Europos Sąjungos inovacijų strategija, parengta atsižvelgiant į atnaujintą Lisabonos 
strategiją ir 2005 m. Aho ataskaitą. Kartu su naujausia ES strategija „Europa 2020“ pristatyta  
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“. Per pastarąjį 15 metų laikotarpį laikui bėgant nepakito daug 
toliau išvardijamų „pastovių“ ES inovacijų politikos prioritetų.  

• Švietimas ir mokymasis kaip esminė sąlyga inovacijų kūrimui (2000 m., 2006 m. ir 2010 m.), 
glaudžiai susijęs su sąvoka „inovacijų kultūra“, skatinamas nuo 1996 m.  

• Geresnė inovacijų aplinkos (angl. framework) sistema (1996 m., 2000 m., 2006 m. ir 2010 m.), 
apimanti klausimus, susijusius su fiskalinėmis paskatomis, intelektinės nuosavybės teisėmis, 
tyrėjų mobilumu, bendros inovacijų paramos paslaugų rinkos kūrimu ir t. t. Laikui bėgant šis 
tikslas išsivystė į bendros inovacijų rinkos koncepciją.  
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• Skatinti inovatyvių įmonių kūrimą ir vystymą, finansinę paramą daugiausia teikiant tokioms 
įmonėms, ypač steigimosi etape (deja, nepaisant 15 metų vykdomos inovatyvių įmonių kūrimo 
politikos, ES šioje srityje gerokai atsilieka nuo, pvz., JAV), taip pat pabrėžiant mokestines 
reformas (1996 m., 2000 m. ir 2006 m.). Ilgainiui mokestinėms lengvatoms nebebuvo teikiama 
daugiau reikšmės (2010 m. Inovacijų sąjungoje apie tai neužsiminta).  

• Mokslą paversti varančiąja inovacijų jėga (1996 m., 2000 m., 2005 m., 2006 m. ir 2010 m.): 
įvairūs veiksmai, skirti bendradarbiavimui skatinti, prieigos prie valstybės finansuojamų 
mokslinių tyrimų rezultatų suteikimui. 

 
Toliau išvardytos kylančios naujos problemos ir ryškėjančios tendencijos.  

• Daugiau dėmesio skirti fragmentacijos mažinimui bei kurti kritinę masę (pirmaujančios rinkos 
iniciatyva, inovacijų partnerystė, ES finansavimo sutelkimas į Inovacijų sąjungos prioritetus). 

• Daugiau dėmesio inovacijų paklausai, imantis veiksmų, skirtų skatinti inovacijas per 
standartizavimą, eksperimentines rinkas, pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje 
viešuosius pirkimus ir kt. 

• Inovacijų svarbos paslaugų sektoriuje pripažinimas (ypač tose srityse, kur teikiamos žinioms 
imlios paslaugos) – nors šis prioritetas iškeltas dar 1995 m., konkrečių veiksmų ES lygmeniu 
imtasi tik po 10 metų.  

• Didėjantis dėmesys ekologinėms inovacijoms, tačiau ši sritis 2010 m. Inovacijų sąjungoje yra 
nuošalyje.  

• Viešojo sektoriaus inovacijos buvo minimos dar 1995 m. Žaliojoje knygoje, tačiau daugiau 
dėmesio joms skirta tik 2000 m. pabaigoje pabrėžiant viešuosius pirkimus kaip inovacijų 
politikos priemonę. Dėl krizės dėmesys šiai sričiai dar labiau išaugo.  

• Socialinės (trečiojo sektoriaus) inovacijos: kelis kartus paminėtos ankstesniuose komunikatuose, 
tačiau pirmą kartą konkretūs veiksmai pasiūlyti tik 2010 m. Inovacijų sąjungos dokumente. IS 
pabrėžiama, jog ESF dėmesys socialinėms inovacijoms yra sveikintinas, tačiau kartu pažymima, 
kad tarp ESF ir ERPF veiksmų yra atotrūkis. Tai pažymima daugelyje SF vertinimų, atliktų per 
pastarąjį dešimtmetį. Taip pat esama rizikos, kad socialinių inovacijų prioritetas gali būti 
neveiksmingas ar neefektyviai įgyvendinamas kaip ir per pastaruosius 15 metų komunikatuose 
suteikiamas prioritetas „švietimas kaip sąlyga inovacijoms“.  

 
Dabartinė „Inovacijų sąjungos“ iniciatyva pagrįsta plačia inovacijų koncepcija, apimančia ne tik 
naujus arba patobulintus produktus ir procesus, bet ir paslaugas, naujų produktų įtraukimą į rinką, 
prekių ženklų kūrimo ir dizaino metodus, naujas verslo organizavimo formas ir bendras įmones. 
Inovacijos suprantamos kaip atvira sistema, kurioje įvairūs veikėjai bendradarbiauja ir sąveikauja 
kurdami inovacijas. Atitinkamai inovacijų politikos kaip „horizontaliosios“  (kitur dar vadinama 
„holistine“, „plačiąja“) politikos, apimančios įvairias viešosios politikos sritis, koncepcija stiprėja ir 
įgauna pagreitį ne tik konceptualiuoju ES lygmeniu, bet ir pavienėse valstybėse (ypač Suomijoje).  
 
Kita vertus, praktiškai užtikrinti inovacijų paklausos ir pasiūlos dermę, pripažįstant, kad svarbiausias 
veiksnys, skatinantis inovacijas, yra rinka, kol kas dar nepavyko daugumai ES šalių narių. Europos 
Komisijos prezidentas J. M. Barroso 2011 m. vasario mėn. pabrėžė6, kad ES vis dar „geriau sekasi 
eurus versti žiniomis nei žinias eurais“ dėl šių toliau išvardijamų trūkumų. 

• Per menkas finansinių išteklių prieinamumas naujai besikuriančioms inovatyvioms įmonėms. 
Pabrėžiama, kad ES kuriasi per mažai jaunų inovatyvių įmonių (angl. yollies – young leading 
innovators), kurios kitose šalyse, į kurias lygiuojasi ES (pvz., JAV), sudaro ekonomikos 
inovatyvumo pagrindą, ypač pažangiose technologinėse srityse. 

• Brangus patentavimas; lėtas standartizavimas; teisinės ir mokestinės aplinkos paskatų 
trūkumas. 

• Nūdienos poreikių neatitinkantis reguliavimas ir procedūros (tai siejama ir su ES struktūrinės 
paramos reguliavimo procedūromis, pvz., valstybės pagalbos schemomis, kurias nutarta 
supaprastinti). 

                                           
 

6 <http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/innovation_en.pdf>. 
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• Viešųjų studijų, mokslo ir inovacijų sistemų trūkumai nacionaliniu lygmeniu. 
• Nesugebėjimas strategiškai naudoti viešuosius pirkimus ir fragmentiškos pastangos skatinant 

inovacijas. 
 

Atitinkamai formuojama ES inovacijų politika, kad būtų pašalinti esami inovacijų sistemos trūkumai, 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus ir išnaudojant esamų ir naujų įrankių (pvz., Inovacijų sąjungą, 
naująją Bendrąją programą ir kitas finansines ES priemones) teikiamas galimybes. Naujieji 
uždaviniai ir prioritetai apibendrinami 2 lentelėje. 
 

2 lentelė. ES inovacijų politikos tikslų ir prioritetų kaita 

 

Ankstesni tikslai                  
(iki 2010 m.) 

Naujieji tikslai ir pokyčio esmė (nuo 2010–2011 m.) 

Daugiau investicijų į 
MTTP („3 proc. BVP“ 
strateginis tikslas, 
įvardytas Lisabonos 
strategijoje) 

Daugiau investicijų į MTTP ir inovacijas vykdant sumaniąją specializaciją. Išlieka tas pats tikslas (3 proc. nuo BVP) 
iki 2020-ųjų, bet pabrėžiama, kad valstybės prioritetines MTTP ir inovacijų kryptis turėtų pasirinkti remdamosi 
sumaniosios specializacijos (angl. Smart specialisation) principu. Verslas kartu su mokslo ir studijų institucijomis 
ir kitais inovacijų sistemos dalyviais turėtų nuspręsti, kuriose srityse turėtų ateityje specializuotis konkreti 
valstybė (t. y. „iš apačios į viršų“, o ne „iš viršaus į apačią“ priimti strateginiai sprendimai dėl prioritetinių / 
„proveržio“ krypčių). 

Viešosios žinių bazės 
stiprinimas (tyrimų 
infrastruktūra ir 
kompetencijų centrai) 

Išlieka tas pats tikslas. Tačiau siekiama dar labiau sustiprinti studijų, mokslo ir verslo sąveikas („žinių trikampį“), 
priartinant kuriamas žinias prie verslo poreikių.  

Pabrėžiami poreikiai suteikti daugiau autonomijos universitetams, stambinti mokslinių tyrimų institutus ir 
kompetencijos centrus; skatinti institucijas ir individualius tyrėjus daugiau įsitraukti į tarptautinius (ne tik ES, bet 
ir globalius) tyrimų tinklus. Apskritai itin pabrėžiamas tyrimų tarptautiškumo lygmuo visose srityse. 

Verslo ir mokslo 
bendradarbiavimo 
skatinimas (angl. 
Industry-science 
linkages) 

Tarptautiniai inovacijų tinklai ir efektyvesnis komercinimas. Išlieka panašus tikslas ir, kaip anksčiau, siekiama 
remti bendrus tyrimus ir inovacinius projektus,  tačiau labiau pabrėžiami: 

1) tarptautiniai inovacijų tinklai – klasteriai turėtų jungtis pagal vertės grandinę (gamintojai, tiekėjai, tyrimų 
institucijos ir t. t.) ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet įsitraukti į tarptautinius inovacijų tinklus; pavyzdžiui, bus 
kuriamos inovacijų partnerystės (žr. toliau), stiprinamos Europos technologijų platformos, kuriamos 
jungtinės technologijų iniciatyvos; 

2) klasteriai ne apie tam tikras technologines sritis, o socialinėms-ekonominėms problemoms spręsti; 
pavyzdžiui, bus kuriamos inovacijų partnerystės esminių iššūkių (angl. grand challenges) problemoms spręsti; 
ES „esminiai iššūkiai“ yra: klimato kaita, neefektyvus energijos ir išteklių naudojimas, žaliavų trūkumas, 
demografinis senėjimas; 

3) žinių perdavimo ir komercinimo skatinimas; tarp numatomų priemonių yra paskatos patentavimui, 
patentavimo kaštų mažinimas, bendros patentų bazės kūrimas ir kt. Siekiama, kiek įmanoma, sutrumpinti 
idėjos kelią iki komercinimo. 

Paskatos inovacijoms 
kurti įmonėse 

1) Bendri tyrimų projektai ir 2) rinkos ir inovacijų kultūra. Naujuoju laikotarpiu siekiama efektyviau skatinti 
inovacijas įmonėse, turint galvoje ne tik anksčiau taikytas subsidijų ir panašias priemones, bet ypač skatinti 
inovacijų rinkas ir inovacijų kultūrą. 

1) Tikslingai skatinti paklausą inovacijoms – per viešuosius pirkimus, standartizavimą ir pirmaujančių rinkų 
kūrimą, pavyzdžiui, per pirmaujančios rinkos iniciatyvas (toliau – PRI).  PRI nuo 2007 m. išbandytos 6 kryptyse 
(e. sveikata, biotechnologijos, apsaugančioji tekstilė, darnioji statyba, perdirbimas ir atsinaujinančioji 
energetika). Jos pripažintos itin pasiteisinusiomis. PRI plėtoti daugiausia taikytos paklausą kuriančios 
priemonės. 

2) Gerinti reguliuojančią aplinką – pirmiausia supaprastinant reguliavimą, taip pat taikant mokestines paskatas 
ir pan. 

3) Skatinti verslumą ir kūrybingumą – taikant įvairias priemones, ypač išplečiant rizikos kapitalo ir kitas 
finansinės inžinerijos priemones, siekiant didinti naujai įsisteigusių inovatyvių įmonių, sparčiai augančių 
įmonių („gazelių“) skaičių ekonomikoje. Taip pat siekiama labiau skatinti kūrybines industrijas. 

Valdymo tobulinimas Išlieka prioritetas, kaip ir anksčiau, stiprinti inovacijų politikos valdymą ES ir nacionaliniu lygmeniu – vykdant 
geresnę stebėseną ir vertinimą, tarpinstitucinį koordinavimą, tinklaveiką ir kt. 
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Šaltinis: apibendrinta autorių, remiantis pagrindiniais ES teisės aktais7. 

Apibendrinant galima pasakyti, jog, kuriant Inovacijų sąjungą pabrėžiami šie prioritetai: 

• akivaizdus reguliavimo aplinkos pagerinimas ir laiko, reikalingo inovacijai įdiegti rinkoje, 
sutrumpinimas; 

• MTTP prioritetų sąsajos su esminių socialinių-ekonominių problemų (angl. grand challenges) 
sprendimu; 

• paklausos inovacijoms skatinimas vykdant viešuosius pirkimus ir kt. (šalia inovacijų pasiūlos 
skatinimo priemonių, jų nepakeičiant); 

• netechnologinių inovacijų potencialo išnaudojimas iki galo (pvz., paslaugos, dizainas, 
kūrybinės industrijos ir t. t.); 

• viešųjų investicijų į MTTP naudojimas, kad šios investicijos skatintų daugiau privačių investicijų 
į MTTP, ypač kuriant naujas įmones; 

• ES ir nacionalinių tyrimų programų supaprastinimas, kad „tyrėjai daugiau laiko praleistų 
laboratorijose, o verslininkai – tirdami potencialias rinkas8“. 

Lietuvos inovacijų politikos tikslų ir prioritetų kaitos tendencijos 

MTTP ir inovacijų politika Lietuvoje reglamentuojama daugelyje įvairaus lygmens strateginių 
dokumentų ir teisės aktų: Lietuvos mokslo ir studijų įstatyme (LMSĮ); Ilgalaikėje mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros strategijoje (IMTEP, iki 2015 m.); Lietuvos inovacijų strategijoje 2010–2020 
metams (toliau – LIS); Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 m. programoje (ATPP, 2011–2013 
m.), Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011-2013 metų programoje (PBPP, 2011–2013 
m.); Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijoje ir atskirų 
slėnių programose; Mokslo ir / ar technologijų parkų plėtros koncepcijoje ir kituose dokumentuose.  
Taip pat svarbu paminėti ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją iki 2013 m. (ES SPPS) ir 
jos veiksmų programas. 
 

Analizuojant, kaip kinta tikslai ir prioritetai MTTP ir inovacijų srityje, aktualu lyginti laikotarpį tarp 
2005–2010 metų, iki susiformavo dabartiniai inovacijų politikos tikslai, apibrėžti Lietuvos inovacijų 
strategijoje, ir būsimieji politikos tikslai, apibrėžti „Lietuva 2030“ strategijos projekte. Palyginimas 
pateiktas 3 lentelėje kartu su komentaru, kaip svarbiausi tikslai ir jų kaitos tendencijos atitinka ES 
inovacijų ir MTTP politikos tikslus bei jų kaitos tendencijas. 

                                           
 

7 1) Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the 
EU“. COM(2006) 502 final, Brussels, 13 September 2006; 2) Commission of the European Communities, Communication from the Commission 
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „Reviewing 
Community Innovation Policy in a Changing World“. COM(2009) 442 final, Brussels, 2 September 2009; 3) European Commission, Green Book 
„From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding“. COM(2011) 48, 
Brussels, 9 February 2011; 4) European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020“. 
COM(2010) 553 final, Brussels, 6 October 2010; 5) European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „Europe 2020 Flagship Initiative: Innovation 
Union“. COM(2010) 546 final, Brussels, 6 October 2010. 
8 Europos Komisijos pranešimas. 
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3 lentelė. Apibendrintos MTTP ir inovacijų politikos tikslų kaitos tendencijos Lietuvoje 

 

 
2005–2010 m. 

2010–2020 m.                                                                                                     
(Lietuvos inovacijų strategija ir nuo 2010 m. patvirtintos priemonės) 

„Lietuva 2030“ 

Strateginis 
tikslas 

Žinių visuomenė Kūrybinga visuomenė (verslumas ir inovacijos) Sumanioji 
visuomenė 

Viešosios žinių bazės stiprinimas: tyrimų infrastruktūra ir tyrimų gebėjimai. 

Įgyvendinama:  

a) stiprinant mokslinių tyrimų infrastruktūrą (slėnių infrastruktūros projektai);  

b) stiprinant tyrėjų gebėjimus – tyrėjų projektus, tyrėjų mobilumą ir kt. (Tyrėjų karjeros 
programa); 

c) teikiant investicijas į prioritetines MTTP kryptis (nacionalinės mokslo programos nuo 
2010 m.; moksliniai tyrimai nacionalinėse kompleksinėse programose – planuojami; ir kt.). 

Nefinansinės priemonės: mokslo ir studijų institucijoms pamažu suteikiama autonomija; 
mokslinių tyrimų institutų tinklo optimizavimas (LMSĮ, 2008).  Šios tendencijos atitinka ES 
tendencijas. 

Tarptautinio lygio žinių bazės kūrimas, plėtojant integruotus mokslo, 
studijų ir verslo centrus (slėnius) (atitinka LIS 1.1 uždavinį). 

Kuo skiriasi nuo ankstesnio laikotarpio: iki 2013–2015 m. įgyvendinami 
„paveldėti“ uždaviniai ir atitinkamos politikos priemonės. Tačiau labiau 
negu ankstesniu laikotarpiu pabrėžiamas mokslinių tyrimų infrastruktūros 
tarptautiškumas: 

- tarptautinis mokslinių tyrimų lygis;  

- įsitraukimas į tarptautinius tinklus ir iniciatyvas (pvz., Europos kosmoso 
agentūra,  Baltijos jūros regiono strategija ir kt.) ir aktyvus dalyvavimas 
kuriant EMTE. 

Mokslo ir verslo partnerystės skatinimas („verslo ir gamybos sąveika“ IMTEPS; „verslo ir 
mokslo inovacinė partnerystė“, Inovacijų versle programa, 2009; ir t. t.). 

Įgyvendinama:  

a) vykdant bendrus mokslinių tyrimų projektus (ATPP 2011-2013, PBPP 2007–2010, Eureka, 
kt.); 

b) įrengiant atviros prieigos ir bendro naudojimo mokslinių tyrimų infrastruktūrą; 

c) kuriant technologijų perdavimo infrastruktūrą ir konsultuojant technologijų komercinimo 
klausimais („Inogeb LT“ priemonių grupė; MTP ir slėnių infrastruktūros projektai); 

d) įgyvendinant klasterių projektus („Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, pavieniai projektai iš 
„Asistentas-3“; iš dalies „Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-3“). 

Nefinansinės priemonės: ŠMM rekomendacijos dėl intelektinės nuosavybės mokslo ir studijų 
institucijose (2009). Netiesiogiai susiję: patentavimo išlaidų kompensavimo priemonė. 

Tarptautinė verslo tinklaveika ir verslo tarptautiškumas (atitinka LIS 1 
tikslą, 1.3, 1.5, 1.6 uždavinius): 

- verslo prisijungimas prie tarptautinių inovacijų tinklų; 

- aukštos pridėtinės vertės eksportas ir verslo internacionalizacija; 

- TUI skatinimas į aukštos pridėtinės vertės veiklas. 

Kuo skiriasi nuo ankstesnio laikotarpio: ypač pabrėžiama tarptautinė 
tinklaveika (kitaip negu ankstesniu laikotarpiu labiau akcentuoti 
nacionaliniai tinklai). Šios politikos uždavinių kaitos tendencijos atitinka ES 
politikos tendencijas. 

Pagrindiniai 
uždaviniai ir 
priemonės 
jiems 
įgyvendinti 

Paskatos inovacijoms įmonėse, siekiant didinti aukštą pridėtinę vertę kuriančio verslo dalį. 

Įgyvendinama: 

a) teikiant investicijas į  MTTP veiklą įmonėse („Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, 
„Inoklaster LT“, Inogeb LT-1); 

b) taikant mokestines lengvatas (nuo 2009 m.); 

c) populiarinant inovacijas ir plėtojant inovacijų paramos tinklą („Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-
3“); 

d) didinant įmonės absorbcinius gebėjimus: įdarbinant tyrėjus įmonėse (ŠMM); įmonėse 

Paskatos įvairioms inovacijoms įmonėse (daugiausia atitinka LIS 3 tikslą 
„Plėtoti įvairias inovacijas“): 

- per finansines subsidijų ir finansinės inžinerijos schemas; 

- per efektyvesnius mokslinių tyrimų komercinimo mechanizmus 
(technologijų perdavimo centrus ir kt.); 

- per mokslo ir verslo bendradarbiavimo schemas, ypač remiant bendrus 
mokslinių tyrimų projektus. 

Kuo skiriasi nuo ankstesnio laikotarpio: iki 2013–2015 m. daugiausia bus 

„Lietuva 2030“, 
palyginti su Lietuvos 
inovacijų 2010–
2020 m. strategija ir 
kitais šiuo metu 
galiojančiais 
strateginiais 
dokumentais,  
daugiau dėmesio 
skiriama verslumo 
skatinimui bei 
verslo aplinkos ir 
reglamentavimo 
gerinimui. Tai 
atitinka ir ES 
tendencijas, kaip 
aprašyta 
ankstesniame 
skyrelyje.   

 

Su MTTP ir inovacijų 
politikos tikslais 
susiję „Lietuva 
2030“ poveikio 
rodikliai:  

- tarptautiniai 
investiciniai 
projektai;  

- universitetų ir 
verslo 
bendradarbiavim
o projektai;  

- verslo išlaidos 
MTTP. 
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2005–2010 m. 

2010–2020 m.                                                                                                     
(Lietuvos inovacijų strategija ir nuo 2010 m. patvirtintos priemonės) 

„Lietuva 2030“ 

įgyvendinamos „paveldėtos“ politikos priemonės, tačiau LIS uždaviniuose 
numatyta daug naujų prioritetų: 

1) Išplėstas inovacijų spektras: netechnologinės, socialinės, viešosios, 
nukreiptos į paklausą ir vartotojų poreikius inovacijos; 

2) Išskirtinis dėmesys jaunoms mažoms įmonėms, ypač – sparčiai 
augančioms („gazelėms“). 

Šios politikos uždavinių kaitos tendencijos atitinka ES tendencijas, išskyrus 
tai, kad LIS atskirai neišskiriama paklausą inovacijoms kuriančių priemonių 
(per viešuosius pirkimus, standartus, mokesčių lengvatas vartotojams ir 
kt.). 

Kūrybingos visuomenės ugdymas (politikos dėmesio centre – kūrybingas 
žmogus ir inovacijų kultūra) (atitinka LIS 2 tikslą): 

- daugiau dėmesio kūrybingumo / inovatyvumo ugdymui mokslo ir 
studijų sistemoje (atitinka ES tendencijas); 

- daugiau dėmesio verslumo skatinimui (atitinka ES tendencijas); 

- mokymosi visą gyvenimą skatinimas (kartoja ankstesnius uždavinius, 
numatytus kituose strateginiuose dokumentuose). 

 mokant žmogiškuosius išteklius ir kt. 

Papildančios priemonės: eksporto skatinimo priemonės („Naujos galimybės“) ir tiesioginių 
užsienio investicijų pritraukimas į aukštos pridėtinės vertės veiklas ir sektorius („Invest LT“, 
„Invest LT+“); patentavimo išlaidų kompensavimas. 

Sisteminio požiūrio į inovacijas diegimas (atitinka LIS 4 tikslą): 

- tarpinstitucinis horizontaliosios inovacijų strategijos koordinavimas 
stiprinant „žinių trikampį“ (mokslo, verslo ir studijų sąveikas); 

- politikos įgyvendinimo institucinės sąrangos reforma (MITA); 

- valdymo reformų periodinio vertinimo įdiegimas (kas dvejus metus); 

- mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimo su verslu skatinimas. 

Kuo skiriasi nuo ankstesnio laikotarpio: visiškai naujas uždavinys; 
ankstesniuose dokumentuose nebuvo formuluojami tiesiogiai su valdymo 
tobulinimu susiję uždaviniai. Siejasi su ES siekiu tobulinti inovacijų politikos 
valdymą ir diegti horizontaliąsias inovacijų politikas (angl. governance and 
horizontal policies).  

 

Prioritetinės 
MTTP 
kryptys ir 
„proveržio 
kryptys“ 

„Proveržio kryptys“ (Nacionalinis susitarimas, 2002 m.; vėliau perkelta į kitus dokumentus): 
10 krypčių. 

Prioritetinės MTTP kryptys (2007–2010 m.): 15 krypčių. 

Prioritetinės kryptys nacionalinėse kompleksinėse programose: 12 krypčių. 

Persidengiančios kryptys (visose trijose grupėse): biotechnologijos ir farmacija, lazeriai, 
informacinės ryšių technologijos (toliau – IRT), mechatronika ir elektronika, chemijos 
pramonė, maisto technologijos. 

 „Proveržio“ kryptys (LIS): 13 krypčių. Pasikeitimai, palyginti su 2002 m.: 
nebėra įtraukta statybos pramonė; naujai įtrauktos švariosios technologijos, 
ateities energetika, kūrybinės industrijos, gerovės ir sveikatingumo sritys 
(anksčiau vadinta „farmacija“). 

Jungtinių tyrimų programų (JTP) tematikos slėniuose: gamtos išteklių ir 
žemės ūkio; biomedicinos ir biotechnologijos; medžiagų mokslo, fizikinių ir 
cheminių technologijų; inžinerijos ir informacinių technologijų. 

Kol kas 
neapibrėžtos. 

Šaltinis: sudaryta autorių.
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Lyginant naujausius MTTP ir inovacijų politikos tikslus, apibrėžtus LIS, su Valstybės pažangos strategijos 
„Lietuva 2030“ (projekto9) uždaviniais, esminių neatitikimų nėra pastebėta. LIS uždaviniai iš esmės atitinka 
„Lietuva 2030“ prioritetus „Sumanioji ekonomika“ ir „Sumanioji visuomenė“. Tačiau „Lietuva 2030“ geriau 
atsiskleidžia kita ES politikos tikslų kaitos tendencija – siekis daugiau dėmesio skirti ne tik finansinėms 
priemonėms, bet ir verslo reguliavimo ir mokestinės aplinkos gerinimui, norint labiau paskatinti verslumą 
ir inovatyvumą. 

ES ir Lietuvos politikos tikslų kaitos tendencijų sulyginimas 

Vertinant, kokie svarbiausi MTTP ir inovacijų politikos tikslų ir prioritetų pasikeitimai, palyginti su 
ankstesniu laikotarpiu (iki 2010 m.), ir kiek jie aktualūs bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje 
skatinimui, atsiskleidžia esminiai požiūrio pokyčiai. Lietuvos inovacijų strategijos patvirtinimas 2010 m. 
savaime rodo, kad inovacinei veiklai ir inovacijų politikai Lietuvoje suteiktas prioritetas. MTTP ir inovacijų 
politikos tikslų pokyčiai apibendrinti toliau. Kartu pateikiamas komentaras, kiek šie pokyčiai atspindi ES 
politikos tikslų kaitos tendencijas. Pirma, labiau negu ankstesniu laikotarpiu pabrėžiamas MTTP ir 
inovacinės veiklos tarptautiškumas:  
• tarptautinis viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų lygis, įsitraukimas į tarptautinius tinklus ir iniciatyvas 

(pvz., Europos kosmoso agentūra,  Baltijos jūros regiono strategija ir kt.) ir aktyvus dalyvavimas 
kuriant EMTE; šis pokytis sudaro prielaidas tarptautiškumą diegti tiek politikos priemonių lygmeniu 
(daugiau dėmesio skiriant dalyvavimui tarptautinėse ir dvišalėse priemonėse tiek su ES, tiek su 
„trečiosiomis“ šalimis), tiek instituciniu lygmeniu („atveriant“ mokslo ir studijų institucijų strategijas 
užsienio tyrėjams, dėstytojams, tyrėjų mobilumui ir kt.); 

• inovatyvių įmonių internacionalizacija ir TUI pritraukimas; 
• įmonių įsitraukimas į tarptautinius inovacijų tinklus. 

 

Šie pokyčiai tiesiogiai atspindi ES tendencijas ir siekius. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu 
Lietuvoje įgyvendinamos MTTP ir inovacijų priemonės (ne tik ŪM, bet ir kitų ministerijų atsakomybės 
srityse, pvz., nacionalinės mokslo programos ir NKP) vis dar yra palyginti uždaros (tarkime, kitų šalių 
įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams)10. Todėl siekiant tarptautiškumą diegti visais 
lygmenimis reikalingi pokyčiai politikos įgyvendinimo lygmeniu. Siekiant įgyvendinti numatytus pokyčius 
Lietuvai aktuali tokių šalių kaip Suomija arba Estija patirtis. Pavyzdžiui, Suomijoje teigiama, jog maža 
valstybė, turinti ribotus išteklius, negali tapti konkurencinga tarptautiniu mastu, jeigu nesinaudoja 
tarptautinėmis žiniomis ir nepritraukia išorinių išteklių (investuotojų, tyrėjų, dėstytojų, studentų). 
Suomijoje patvirtinta mokslo ir studijų tarptautiškumo strategija. Lietuvoje dauguma mokslinių tyrimų (ir 
kitų) programų yra uždaros užsienio valstybių tyrėjams, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas 
dažniausiai apsiriboja  dalyvavimu tarptautinėse Mokymosi visą gyvenimą programos priemonėse ir 
iniciatyvose („Erasmus“ ir kt.). Tarptautiškumo skatinimo srityje reikalingi pokyčiai mokslo ir studijų 
institucijų lygmeniu (užsienio personalo įdarbinimas, tarptautinės programos, lygias galimybes užtikrinanti 
karjeros sistema) ir nacionaliniu lygmeniu (programų „atvėrimas“ ne tik užsienio lietuviams, tyrėjų ir 
dėstytojų iš „trečiųjų“ šalių įsidarbinimo ir karjeros sąlygų palengvinimas (šie klausimai sprendžiami 
palyginti lėtai). 

 
Antra, išplėsta inovacijų sąvoka: netechnologinės, socialinės, viešosios, nukreiptos į paklausą ir vartotojų 
poreikius inovacijos. Šis pokytis atitinka ES tendencijas, išskyrus tai, kad LIS atskirai neišskiriama inovacijas 
kuriančių priemonių paklausa (per viešuosius pirkimus, standartus, mokesčių lengvatas vartotojams ir kt.). 
Mažoje valstybėje siekiant didinti įmonių inovatyvumą rinkos dydis yra svarbus ribojantis veiksnys. Rinka 
inovatyviems produktams ir paslaugoms gali būti plečiama ir taikant numatytas priemones (TUI, eksportą), 
tačiau norint didinti vietos rinką reikalingos tikslingos priemonės, nukreiptos į vartotojus (tokios priemonės 
pavyzdys galėtų būti mokestinė lengvata norintiesiems diegti saulės energijos elektrines, įsigyti 
elektromobilius arba įsidiegti inovatyvią vadybos sistemą). 
 

                                           
 

9 Žiūrėta 2011-07-25. 
10 Erawatch metinė ataskaita Lietuvai, 2010 m.                                                                                                                                                                                                            
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Trečia, dabartiniai tikslai suteikia esminį prioritetą verslumui plačiąja prasme – dėmesio centre ne tik 
jaunos, inovatyvios, sparčiai augančios įmonės, bet ir verslus, kūrybingas, drąsiai rizikuojantis žmogus. 
Prioriteto suteikimas versliam žmogui ir naujų įmonių kūrimui tiesiogiai atspindi ES tendencijas. Verta 
pažymėti, kad šis prioritetas ankstesniuose Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos uždaviniuose daugiau buvo 
deklaratyvus negu realiai įgyvendinamas. Šiuo metu įgyvendinamos politikos priemonės taip pat nedaug 
prisideda prie verslumo skatinimo, tačiau jau įgyvendinamos pirmosios iniciatyvos (technologijų 
inkubatoriai, „verslo angelų“ fondas, taip pat pamažu kuriamos nefinansinės priemonės –  „mažosios 
bendrijos“ statusas ir kt.). Naujuoju laikotarpiu siekiant geresnių rezultatų verslumo ugdymo srityje turėtų 
būti taikoma daug kompleksiškų priemonių. 
 
Ketvirta, siekis stiprinti inovacijų politikos valdymą, diegti sisteminį požiūrį į inovacijas ir įgyvendinti 
horizontaliąją inovacijų strategiją atitinka ES tendencijas. Tačiau LIS 4 uždavinio įgyvendinimui numatytas 
kol kas gana neišplėtotas priemonių rinkinys ir nėra skirta kiek daugiau lėšų.  
 
Apibendrinant galima teigti, kad didžioji dalis ES ir Lietuvos politikos uždavinių yra suderinti, bet kol kas 
esama ir skirtumų:  

• ES daugiau dėmesio negu Lietuva (dabartiniu laikotarpiu, t. y. iki 2013 m.) ketina skirti verslo ir 
mokestinės aplinkos gerinimui;  

• ES daugiau dėmesio negu Lietuva ketina skirti mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo 
palengvinimui, supaprastinimui; 

• ES gerokai daugiau dėmesio negu Lietuva ketina skirti naujų rinkų kūrimui, pirmiausia skatinant 
inovacijų paklausą (pvz., taikant pirmaujančios rinkos iniciatyvų tipo priemones). 

 
ES taip pat siūlo įgyvendinti sumaniosios specializacijos (angl. smart specialisation) principą pasirenkant 
prioritetines MTTP ir inovacijų investicijų sritis. Dėl šių krypčių pagal „iš apačios į viršų“ principą turėtų 
sutarti nacionaliniai klasteriai ir kiti nacionalinės inovacijų sistemos veikėjai.  
 

2.1.2. Priemonėse numatytų verslo ir mokslo sričių bendradarbiavimo skatinimo tikslų 
EB ir Lietuvos inovacijų politikos tikslų atitikimas 
 
Vertinant, kiek priemonėse numatyti tikslai siekiant verslo ir mokslo sričių bendradarbiavimo skatinimo 
atitinka LR inovacijų politikos ir EB inovacijų politikos, kitų MTTP srities programų tikslus ir uždavinius, 
taikyta prielaida, kad priemonių ir politikos tikslų atitikimas yra aukštas, jeigu: 

1. dauguma priemonių uždavinių atitinka politikos uždavinius su bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų 
srityje skatinimu susijusiose srityse;  

2. realiai finansuojamos priemonių veiklos atitinka tikslus; 
3. daugiau negu 70 proc. priemonių lėšų skiriama svarbiausio tikslo įgyvendinimui (šiuo atveju – yra 

tiesiogiai skirta mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti). 
 

Vertinant, kiek priemonės prisidėjo prie Lietuvos inovacijų strategijos 2010–2020 m. tikslų ir uždavinių, 
matyti, kad jos labiausiai prisideda siekiant LIC 3 tikslo „Plėtoti įvairias inovacijas“. Tačiau, vertintojų 
nuomone, dabartiniu laikotarpiu nenumatyta didesnių priemonių ir neskirta pakankamai lėšų šiems 
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti: 

• 1.3. „skatinti verslo tinklaveiką ir prisijungimą prie tarptautinių inovacijų tinklų“: tarptautiškumo 
skatinimui ir tarptautinei tinklaveikai, integracijai į tarptautinius inovacijų tinklus reikėtų skirti daugiau 
dėmesio; šiuo metu, be įgyvendinamų tarptautinių projektų, pavyzdžiui, BSR Stars, nėra atskirų 
nacionalinių priemonių tarptautinei tinklaveikai; 

• 3.2. „skatinti didelį augimo potencialą turinčias įmones“ ir 3.4. „didinti mažų ir vidutinių įmonių 
prieinamumą prie įvairių finansavimo šaltinių“: nėra kritinės masės paramos naujoms ir 
besukuriančioms didelį augimo potencialą turinčioms įmonėms; 

• 3.3. „skatinti inovacijas, orientuotas į paklausą ir vartotojų poreikius“: tai vienintelis LIS uždavinys, 
susijęs su inovacijų paklausos skatinimu, tačiau sisteminės paklausos skatinimo priemonių 
nenumatoma; prie paklausos skatinimo neprisideda nė viena iš vertintų priemonių; 

• 3.6. „plėtoti efektyvius verslo ir mokslo bendradarbiavimo mechanizmus, bendrų verslo ir mokslo 
projektų rėmimo schemas“: bendrų projektų įgyvendinimas esant dabartinei teisinei bazei yra 
sudėtingas, įgyvendinami arba verslo, arba mokslo ir studijų institucijų projektai. 



28 
 

 
Atsakant į šį vertinimo klausimą taip pat išskirti keturi platesnio pobūdžio inovacijų politikos tikslai:  

1.  viešojo sektoriaus žinių bazės stiprinimas;  
2.  mokslo ir verslo sąveikų gerinimas (t. y. uždavinys, atitinkantis šio vertinimo objektą);  
3.  paskatų inovacijoms įmonėse kūrimas;  
4.  paklausos inovacijoms skatinimas.  

 

Šių tikslų siekiama įgyvendinant smulkesnes priemones, pristatomų 4 lentelėje. Apytiksliai apskaičiuota, 
kiek vertintos priemonės (apimančios ir ŠMM priemones) prisideda siekiant šių uždavinių. Reikia pažymėti, 
kad kai kurios priemonės prisideda siekiant įvairių tikslų, nes jų lėšos naudojamoms įvairiai (pvz., priemonių 
„Inogeb LT“ grupės, „Asistentas-3“ priemonės lėšos skiriamos labai skirtingoms veikloms įgyvendinti).  
 
4 lentelė. Priemonių finansuojamų veiklų atitikimas MTTP ir inovacijų politikos uždaviniams 

Tikslas Uždavinys Atitinka teisės 
aktus 

Priemonės Skirta lėšų, mln. Lt 

Stiprinti 
tarptautinio 
lygio žinių 
bazę 

Stiprinti mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą ir 
kurti kompetencijų 
centrus prioritetinėse 
MTTP kryptyse; vystyti 
viešojo sektoriaus tyrėjų 
gebėjimus ir vykdyti 
fundamentinius 
mokslinius tyrimus 
prioritetinėse kryptyse. 

Pastaba: šis uždavinys 
susijęs tik su viešojo 
sektoriaus mokslinių 
tyrimų gebėjimų, 
kompetencijos centrų 
funkcija; o mokslo ir / ar 
technologijų parkų, 
inkubatorių ir kitos žinių 
perdavimo 
infrastruktūros veikla 
priskiriama 2 uždaviniui 
„Gerinti mokslo ir verslo 
sąveikas“, net jeigu 
minėti MTP kuriami 
slėnių teritorijose. 

LIS 2010–2020; ES 
SF strategijos 
tikslus; pagrindinius 
ES strateginius 
dokumentus. 

EAVP 1 prioriteto ŠMM priemonės; 
ŽIPVP 3 prioriteto ŠMM priemonės, 
skirtos tyrėjų gebėjimams stiprinti, 
nes jos taip pat tiesiogiai prisideda 
prie viešojo sektoriaus žinių bazės 
gerinimo11.  

 

 

 

Bendri MTTP tyrimai. LIS 2010–2020; ES 
SF strategijos 
tikslus; pagrindinius 
ES strateginius 
dokumentus. 

ATPP, PBPP 2011–2013, inovaciniai 
čekiai, moksliniai tyrimai 
nacionalinėse kompleksinėse 
programose (planuojama ŠMM 
priemonė, 35 mln. Lt), „Eureka“. 

 

 

Gerinti 
mokslo ir 
verslo 
sąveikas 

Mokslinių tyrimų 
komercinimo 
mechanizmai. 

LIS 2010–2020; ES 
SF strategijos 
tikslus; pagrindinius 
ES strateginius 
dokumentus. 

„Inogeb LT-1“ (iš dalies), MITA 
įgyvendinama speciali priemonė, 
skatinanti pramoninės nuosavybės 
teisių apsaugą tarptautiniu mastu 
(2008–2010 m. skirta parama iš viso 

apie 1,54 mln. Lt12).  

 

Apie  
1,66 mlrd. Lt

Apie  
105 mln. Lt

Apie 5 mln. Lt
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Tikslas Uždavinys Atitinka teisės 
aktus 

Priemonės Skirta lėšų, mln. Lt 

Tarptautinės mokslo ir 
verslo sąveikos, 
tarptautiniai inovacijų 
tinklai. 

LIS 2010–2020; 
pagrindinius ES 
strateginius 
dokumentus. 

„Eurostars“, PRO LT, „Inogeb LT-3“, 
„Aukšto tarptautinio lygio mokslinių 
tyrimų skatinimas“ (ŠMM), įvairūs 
pavieniai tarptautiniai projektai (pvz., 
BSR Stars), nepakliūnantys į šio 
vertinimo dėmesio lauką. 

 

 

Nacionaliniai inovacijų 
klasteriai; klasterių 
politika ir įmonių 
tinklaveika vertės 
grandinėje. 

LIS 2010–2020; ES 
SF strategijos 
tikslus; pagrindinius 
ES strateginius 
dokumentus. 

„Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, 
„Inogeb LT-3“, „Asistentas-3“ (pvz., 
projektas „Pagalbos klasterizacijai 
Lietuvoje tinklas (PKLT) (I etapas)“). 

 

MTTP veiklos įmonėse 
finansavimas. 

LIS 2010–2020; ES 
SF strategijos 
tikslus; pagrindinius 
ES strateginius 
dokumentus. 

„Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas 
LT+“, „Inovaciniai čekiai“. 

 

Inovacijų kultūra ir 
paramos paslaugos. 

LIS 2010–2020; ES 
SF strategijos 
tikslus; pagrindinius 
ES strateginius 
dokumentus. 

„Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, „Inogeb 
LT-3“. 

 

Jaunų inovatyvių įmonių 
veiklos tiesioginis 
rėmimas (pradinis 
kapitalas ir pan.). 

LIS 2010–2020; 
pagrindinius ES 
strateginius 
dokumentus. 

Tiesiogiai tam skirtų priemonių 
nenustatyta. 

- 

Kurti 
paskatas 
inovacijoms 
įmonėse 

NB: Kitos priemonės: mokestinės lengvatos, pradinis kapitalas, rizikos kapitalas ir kitos finansinės inžinerijos priemonės, taip 
pat priemonės, skatinančios netechnologines inovacijas (pvz., „E. verslas“ ir „Lyderis LT“) čia nenagrinėjamos. 

Paklausos 
inovacijoms 
kūrimas 

Viešieji pirkimai, 
mokestinės lengvatos 
vartotojams ir kt. 
priemonės. 

„Inovacijų sąjunga“ 
(2010); „Plataus 
pobūdžio“ ES 
inovacijų strategija 
(2005). 

Iš analizuotų priemonių prie šio uždavinio neprisideda nė viena. Tačiau 
vertintojai nustatė kitas pavienes priemones, galimai prisidėjusias prie 
inovacijų paklausos skatinimo, pvz., „E. verslas LT“ (galimai paskatino IT 
inovacijas), „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos 
gamybai“ (galimai paskatino investicijas į tokius alternatyvius šaltinius 
kaip biomasė, biodujos). Taip pat planuojama / rengiama su inovacijų 
paklausos skatinimu susijusių galimybių studijų, pavyzdžiui, Inovatyvių 
viešųjų pirkimų taikymo galimybių studija. Daug priemonių skirta viešojo 
sektoriaus inovacijoms skatinti (pvz., e. paslaugos). 

Pastaba: skaičiavimai apytiksliai, nes įvairiuose viešai skelbiamuose šaltiniuose pateikiami skirtingi duomenys; vyksta 
lėšų perskirstymai.  
 

Remiantis analizės rezultatais, formuluojamos kelios toliau išvardijamos išvados. 

• Pirma, visas analizuotų priemonių rinkinys ir kiekviena priemonė atskirai (100 proc. analizuotų 
priemonių) tiesiogiai prisideda prie ES ir Lietuvos inovacijų politikos uždavinių ir tikslų. 

• Antra, maždaug pusė analizuotų priemonių uždavinių šiaip ar taip susiję su bendradarbiavimo MTTP ir 
inovacijų srityje skatinimu (tokie uždaviniai tiesiogiai įvardyti ŠMM administruojamose EAVP 1 
prioriteto priemonėse, PRO-LT, „Inoklaster LT“ grupė, „Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, „Inogeb LT-3“, 
„Inovaciniai čekiai“, ATP, PBTP, „Eurostars“, „Eureka“ priemonėse). 

• Trečia, pagal faktiškai finansuojamas veiklas didžioji dalis priemonių lėšų (apytiksliai apie 60 proc.) yra 
skirta viešojo sektoriaus žinių bazei stiprinti. Paskatų inovacijoms įmonėse kūrimui yra skirta apie 26 
proc. priemonių lėšų; likusios lėšos (apytiksliai apie 14 proc.) skirtos tiesiogiai mokslo ir verslo 
bendradarbiavimui skatinti (remiantis EK naudojama inovacijų politikos uždavinių ir priemonių 
klasifikacija13). 

 

Apie  
95,4 mln. Lt

Apie  
190 mln. Lt

Apie  
560 mln. Lt 

Apie  
160 mln. Lt
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Svarbu atkreipti dėmesį, kad ateityje lėšų santykis turėtų keistis priešinga kryptimi, vadovaujantis inovacijų 
lyderių patirtimi, t. y. gerokai didesnė lėšų dalis turėtų būti skiriama bendriems MTTP projektams, tyrimų 
komercinimui tarptautinei tinklaveikai ir paklausos inovacijoms skatinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
klasterių plėtrai (žr. ankstesnį skyrių). Pavyzdžiui, Suomijos MTTP ir inovacijų skatinimo politikos biudžete 
maždaug 50 proc. lėšų skiriama tiesiogiai mokslo ir verslo MTTP ir inovaciniams projektams, ypač 
prioritetinėse srityse ir klasteriuose. 

2.2. Priemonių rezultatyvumas 
 
Šioje vertinimo ataskaitos dalyje siekiama išnagrinėti, kokia apimtimi ES struktūrinių fondų ir valstybės 
biudžeto lėšos, skirtos bendradarbiavimui MTTP ir inovacijų srityse, prisideda įgyvendinant šalies inovacijų 
politikos tikslus, įvertinti šių lėšų panaudojimo efektyvumą, koordinavimo su kitais finansavimo šaltiniais 
veiksmingumą, rezultatyvumą, nuoseklumą. 

 

2.2.1. Priemonių tikslų pasiekimo laipsnis 
 
Toliau pateikiamas vertinimas, koks vertinamų priemonių ir programų kiekybinių ir kokybinių tikslų 
rezultatų pasiekimo laipsnis, įvertinama, ar esama ir lėšų įsisavinimo problemų. Remiantis šiuo vertinimu 
prognozuojama, ar atskirų priemonių bei priemonių grupių atveju laikotarpio pabaigoje bus pasiekti 
suplanuoti tikslai. Tikslų pasiekimo laipsnis vertinamas pagal atliktų interviu, projektų vykdytojų apklausos 
rezultatus14 ir taikant ekspertinį vertinimą. Vertinant išskiriami tokie toliau aptariami klausimų blokai. 

• Koks tikėtinas numatytų kiekybinių priemonių tikslų (išreikštų siektinais rodikliais) pasiekimo laipsnis15. 
Pažymėtina, kad šiame etape įvertinti ir prognozuoti kiekybinių tikslų pasiekimą remiantis stebėsenos 
duomenimis galima tik keturiais atvejais, t. y. tik keturios priemonės iš visų vertinamų priemonių 
ataskaitiniu laikotarpiu buvo pasiekusios rezultatų, kuriais remiantis galima atlikti ekstrapoliaciją. 
Tokios priemonės yra „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Inogeb LT-1“. Vertinimo objektui 
priskirtoms programoms – „Pramoninės biotechnologijos plėtros programa 2007–2010“, „Aukštųjų 
technologijų plėtros programa 2007–2013“, „Eurostars“, „Eureka“ – ir „Inovacinių čekių“ schemai 
kiekybiniai tikslai nebuvo keliami, todėl šių priemonių rezultatų nėra su kuo lyginti. 

• Koks tikėtinas kokybinių tikslų pasiekimo laipsnis, remiantis visais turimais duomenimis (interviu, 
apklausos rezultatais, tinklų analize) ir vertinimo loginiu modeliu, išskiriančiu indėlio, elgsenos ir 
produkto papildomumą (žr. 2 2). 

 
Išvados dėl lėšų įsisavinimo grindžiamos SFMIS sistemos duomenų, gautų iš Lietuvos verslo paramos 
agentūros, ir tinklalapyje <www.esparama.lt> prieinamų duomenų analize. 

Priemonių grupė: investicijos į MTTP veiklą ar MTTP infrastruktūrą įmonėse (ES SF 2007-2013 priemonės) 

„Idėja LT“ 

 
Atliekant priemonės „Idėja LT“ stebėseną naudojami trys rezultato rodikliai ir vienas produkto rodiklis. 
Šiame etape, remiantis turimais stebėsenos duomenimis, galima teigti, kad jeigu tendencijos nesikeis, 
planuojamos visų šios priemonės rodiklių reikšmės bus pasiektos ir gerokai viršytos. Prognozuojama, kad 
įsisavinus visas priemonės įgyvendinimui numatytas lėšas, iš viso bus pritraukta per 37 mln. Lt privačių 
investicijų, o MTTP projektų skaičius viršys 480. Prognozuojamos rodiklių reikšmės bus pasiektos, jei 
išsilaikys tos pačios tendencijos ir kiekvienas įsisavintas 1 mln. Lt paramos lėšų padės papildomai pritraukti 
1,05 mln. Lt privačių investicijų ir padės atsirasti po vidutiniškai 14 MTTP projektų. 
 
Taip pat, jei bus išlaikytos dabartinės tendencijos (šiuo metu 21 proc. atliktų techninių galimybių studijų 
virto MTTP studijomis), įsisavinus visas priemonės įgyvendinimui numatytas lėšas, daugiau negu 
penktadalis atliktų techninių galimybių studijų per dvejus metus nuo projekto įgyvendinimo turėtų virsti 
MTTP studijomis16. Be to, kiek daugiau negu penktadaliui (23 proc.) visų parengtų studijų turėtų būti atlikti 
„patentinės švaros“ ar patentabilumo patikrinimai. 
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Vertinant iš indėlio papildomumo perspektyvos, abejotina, ar priemonė „Idėja LT“ didesniu mastu 
paskatino įmones didinti investicijas į MTTP, nes tik 13 proc. apklausoje dalyvavusių šios priemonės 
projektų vykdytojų nurodė, kad be paramos jų projektas tikrai nebūtų įgyvendintas. Tiesa, santykinai didelė 
dalis – 63 proc. – įmonių nurodė, kad tokiu atveju projekto mastas būtų buvęs gerokai mažesnis, o dar 
18 proc. teigė, kad projekto mastas būtų buvęs šiek tiek mažesnis. Tačiau tai reiškia, kad ir be valstybės 
intervencijos investicijos būtų buvusios panašios, tik rezultatai, tikėtina, kuklesni. Patys priemonės projektų 
vykdytojai mano, jog dalyvavimas priemonėje gerai prisideda prie tikslo didinti MTTP veiklos mastus bei 
skatinti naujų MTTP projektų inicijavimą. Priemonės „Idėja LT“ įtaka minėtais aspektais vertinama 5 balais 
iš 7, o toks įvertis yra geresnis už bendrą visų vertinamų priemonių vidurkį. 
 
2 pav. Priemonės „Idėja LT“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal indėlio papildomumą. 

4,91

5,04

4,89

5,33

0 2 4 6 8 10 12

Bendras vertinamų priemonių
įverčių vidurkis

Idėja LT

Įmonės MTTP veiklos mastams

Naujų MTTP projektų inicijavimui

 
 

Produkto papildomumo atžvilgiu intervencija pagal priemonę „Idėja LT“ vidutiniškai prisideda prie tokių 
tikslų kaip įmonės apyvartos padidėjimas, naujų darbo vietų sukūrimas, įmonės produktų ar paslaugų 
kokybės gerėjimas, vidinių procesų tobulinimas ir gerai prisideda prie tikslo didinti naujų produktų ar 
paslaugų pasiūlą. Be to, projektų vykdytojų nuomone, ši priemonė santykinai geriau už kitas (palyginti su 
bendru vertinamų priemonių vidurkiu) prisideda prie įmonės apyvartos didinimo, naujų darbo vietų, naujų 
produktų ir paslaugų sukūrimo. Kitais atvejais vertinamų priemonių vidurkis yra didesnis už priemonės 
„Idėja LT“. Taigi priemonės įtaka kokybinių tikslų pasiekimo atžvilgiu vertintina vidutiniškai. 
 

3 pav. Priemonės „Idėja LT“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal produkto papildomumą. 

 
 
Elgsenos papildomumo atžvilgiu priemonė beveik visais atvejais nusileidžia kitoms vertinamoms 
priemonėms. „Idėja LT“ įverčiai siekiant tokių tikslų kaip tarptautinių MTTP projektų inicijavimas, naujų 
tinklų / klasterių sukūrimas, bendradarbiavimo ryšių su MSI stiprinimas yra prastesni už bendrą vertinamų 
priemonių vidurkį. Vienintelė išimtis – įtaka didinant inovacijų reikšmę įmonės strategijoje. Vadinasi, prie 
kokybinių tikslų pasiekimo elgsenos papildomumo atžvilgiu priemonė prisideda vidutiniškai. 
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4 pav. Priemonės „Idėja LT“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal elgsenos papildomumą. 
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Apibendrinant galima teigti, jog priemonė pasieks tiek kiekybinius, tiek kokybinius tikslus. Pagrindinis 
kokybinis šios priemonės tikslas yra didinti privačias investicijas į MTTP ir kartu inovacijų reikšmingumą 
įmonių strategijose. Atrodo, šis tikslas bus pasiektas. 
 
„Intelektas LT“ 
 
Priemonės „Intelektas LT“ stebėsenai naudojami šeši rezultato ir trys produkto rodikliai. Šiokių tokių 
abejonių, ar bus pasiektos planuotos rodiklio reikšmės, kyla tik dėl vieno iš jų – produkto rodiklio „mokslo 
tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakyti MTTP darbai“. Atsižvelgiant į tendencijas, 
vyraujančias jau užbaigtuose įgyvendinti „Intelektas LT“ priemonės projektuose, galima teigti, jog 
kiekvienas 1 mln. Lt paramos lėšų vidutiniškai padidina rodiklio reikšmę 0,13 mln. Lt, t. y. skyrus 1 mln. Lt 
paramą, mokslo ir studijų institucijose užsakoma darbų už 0,13 mln. Lt. Taigi įsisavinus visas priemonei 
numatytas lėšas šio stebėsenos rodiklio reikšmė turėtų siekti 28 mln. Lt, nors planuotas rezultatas – 30 mln. 
Lt. 
 
Kitų rodiklių atveju problemų dėl planuotų stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo neturėtų kilti. 
Prognozuojama, kad įsisavinus visas priemonės įgyvendinimui skirtas lėšas, bus pritraukta apie 295 mln. Lt 
privačių investicijų, sukurta daugiau negu 600 gaminių, paslaugų ar procesų prototipų, pateiktos 27 
patentinės paraiškos. Remiantis prognozėmis tikėtina, kad bus viršytos ir kitų rezultato rodiklių – sukurtų 
ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų bei pateiktų į rinką naujų gaminių skaičiaus – planuotos 
reikšmės.  
 
Pagal tendencijų užbaigtuose projektuose analizę prognozuojama, kad produkto rodiklių reikšmės, 
įsisavinus visas priemonės įgyvendinimui numatytas lėšas, planuotas reikšmes viršys kelis ar net keliolika 
kartų. MTTP projektų skaičius turėtų siekti apytiksliai 350, o tyrėjų ir pagalbinio personalo įgyvendintuose 
projektuose skaičius – daugiau negu 3800.  
 
Remiantis apklausoje dalyvavusių priemonės „Intelektas LT“ projektų vykdytojų atsakymais galima daryti 
išvadą, kad ir be intervencijos dauguma projektų būtų buvę įgyvendinti – tik maždaug kas devintas 
respondentas minėjo, jog projektas be paramos būtų visiškai neįgyvendintas. Tiesa, tuo pačiu mastu 
įgyvendintų projektų dalis būtų maža – apie 4 proc. Tačiau likusieji būtų įgyvendinti arba gerokai, arba šiek 
tiek mažesniu mastu ir (ar), tikėtina, kiek vėliau. Priemonės „Intelektas LT“ projektų vykdytojai yra linkę 
manyti, kad dalyvavimas priemonėje gerai prisideda prie įmonės MTTP veiklos mastų didinimo ir skatina 
inicijuoti naujų MTTP projektus. Taigi indėlio papildomumo prasme ši priemonė vertintina kaip puikiai prie 
kokybinių tikslų pasiekimo prisidedanti priemonė. 
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5 pav. Priemonės „Intelektas LT“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal indėlio papildomumą. 

4,91

5,63

4,89

5,48

0 2 4 6 8 10 12

Bendras vertinamų
priemonių įverčių vidurkis

Intelektas LT Įmonės MTTP veiklos mastams

Naujų MTTP projektų
inicijavimui

 
Produkto papildomumo atžvilgiu priemonė „Intelektas LT“ visais atvejais pasižymi santykiniu pranašumu 
palyginti su bendru vertinamų priemonių įverčių vidurkiu. Siekiant kokybinių tikslų ypač gerai prisidedama 
naujų produktų ar paslaugų sukūrimo (pagal šį aspektą tai geriausiai vertinama priemonė) ir produktų ar 
paslaugų kokybės didinimo srityse. Todėl produkto papildomumo atžvilgiu, tikėtina, priemonė puikiai 
pasieks kokybinius tikslus. 
 
6 pav. Priemonės „Intelektas LT“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal produkto papildomumą. 

 
 
Priemonė „Intelektas LT“ palyginti su kitomis priemonėmis gana gerai prisideda prie kokybinių tikslų 
pasiekimo elgsenos papildomumo atžvilgiu, t. y. intervencijos lėšos geriau negu kitų priemonių atveju 
didina inovacijų reikšmę įmonių strategijose, skatina bendradarbiavimo ryšius su MSI ir tarptautinių MTTP 
projektų inicijavimą. Kita vertus, ši priemonė menkai prisideda prie naujų tinklų, klasterių kūrimosi. 
Apskritai elgsenos papildomumo atžvilgiu „Intelektas LT“ prie su bendradarbiavimo skatinimu susijusių 
tikslų pasiekimo prisideda gerai. Tai viena sėkmingiausių vertintų priemonių. 
 
7 pav. Priemonės „Intelektas LT“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal elgsenos papildomumą. 

 
 
Apibendrinant galima teigti, jog priemonė iš esmės pasieks tiek kiekybinius, tiek kokybinius tikslus. Jei išliks 
dabartinės tendencijos, kyla abejonių, ar bus pasiektas tik vienas kiekybinis rodiklis – „mokslo tyrimų 
įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakyti MTTP darbai“. Tačiau pagrindiniai kokybiniai tikslai – 
padidinti investicijas į MTTP, paskatinti naujų produktų / paslaugų pasiūlą, atrodo, bus pasiekti. 
 
„Intelektas LT+“  
 
Atliekant priemonės „Intelektas LT+“ stebėseną naudojami trys rezultato ir du produkto rodikliai. Remiantis 
duomenų analize, siekiant laikotarpio pabaigoje planuotų jų reikšmių, problemų neturėtų kilti. Jei 
projektuose, kurie dar tik bus įgyvendinti, 1 mln. Lt paramos lėšų ir toliau sudarys sąlygas vidutiniškai 
pritraukti po 1,05 mln. Lt privačių investicijų, tai galutinė šio rodiklio reikšmė 2015 m. turėtų būti apie 340 
mln. Lt. Per trejus metus nuo projekto užbaigimo sukurtų ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo 
vietų skaičius turėtų apytiksliai svyruoti nuo 370 iki 610.  
 
Remiantis jau užbaigtų projektų rezultatais, prognozuojama, kad įmonių MTTP veiklos išlaidos vidutiniškai 
didės 118,8 proc., t. y. gerokai daugiau negu planuota (planuotas padidėjimas – 50 proc.). Kita vertus, tai 
vidutinis augimas, kuris reiškia, kad kai kurių projektų rezultatai gali būti gerokai prastesni, o kai kurių – 
geresni. 
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Įvertinus ligšiolines tendencijas atlikta ir priemonės produkto rodiklių reikšmių ekstrapoliacija. 
Prognozuojamos galutinės produkto rodiklių reikšmės yra tokios: apytiksliai 124 įgyvendinti MTTP projektai 
ir 205–236 sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos. Pastarojo produkto rodiklio reikšmių 
ekstrapoliacija grindžiama vis dar įgyvendinamų projektų duomenimis, todėl tikėtina, kad galutinės rodiklio 
reikšmės gali būti ir didesnės.  
 
Tik vienas iš devynių apklausoje dalyvavusių „Intelektas LT+“ priemonės projektų vykdytojų nurodė, kad be 
paramos projektas iš viso nebūtų įgyvendintas. Likusieji teigė, kad projekto mastas be paramos būtų buvęs 
gerokai ar bent šiek tiek mažesnis. Nė vienas respondentas nenurodė, kad projektas būtų buvęs 
įgyvendintas tuo pačiu mastu arba kiek vėliau. Taigi galima daryti išvadą, kad parama turėjo gana didelę 
įtaką indėlio papildomumui, o projektų svarba yra aukšta, nes jų įgyvendinimo atidėjimas nelaikomas 
išeitimi nesant pakankamai lėšų. Taip pat apklausoje dalyvavę projektų vykdytojai priemonę įvertino kaip 
gerai prisidedančią prie įmonių MTTP veiklos masto didinimo ir vidutiniškai prisidedančią prie naujų MTTP 
projektų inicijavimo. Dėl to priemonė „Intelektas LT+“ vertintina kaip gerai prisidedanti prie kokybinių tikslų 
pasiekimo indėlio papildomumo atžvilgiu. Verta pažymėti, kad apklausti projektų vykdytojai dėl 
ekonominio sunkmečio mažiausiai keitė savo planus dalyvauti būtent priemonėje „Intelektas LT+“, o tai 
reiškia, jog MTTP veiklą vykdančioms įmonėms tai itin svarbi priemonė. 
 
8 pav. Priemonės „Intelektas LT+“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal indėlio papildomumą. 

 
 
Produkto papildomumo prasme priemonė vertinama vidutiniškai. Tiesa, ši priemonė vertinama kaip 
geriausiai tarp visų vertinamų priemonių prisidedanti prie naujų darbo vietų sukūrimo; taip pat prie 
produktų ar paslaugų kokybės.  
 
9 pav. Priemonės „Intelektas LT+“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal produkto papildomumą. 

 
 
Elgsenos papildomumo atžvilgiu priemonė „Intelektas LT+“ vertinama vidutiniškai. Palyginti su kitų 
priemonių įverčių vidurkiu, ši priemonė beveik visais atvejais nusileidžia kitoms priemonėms (vienintelė 
išimtis – įtaka tarptautinių MTTP projektų inicijavimui; akivaizdu, kad technologinis atsinaujinimas MTTP 
veiklą vystančioms įmonėms leidžia inicijuoti tarptautinį bendradarbiavimą). Apklausoje dalyvavę 
priemonės projektų vykdytojai vidutiniškai vertina priemonės įtaką didinant inovacijų reikšmę įmonės 
strategijoje, skatinant bendradarbiavimą su MSI. Naujų tinklų, klasterių susikūrimą ši priemonė skatina 
prastai. 
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10 pav. Priemonės „Intelektas LT+“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal elgsenos papildomumą. 

 
Apibendrinant galima pasakyti, kad kiekybiniai ir kokybiniai priemonės tikslai turėtų būti pasiekti, tačiau tai 
priklausys nuo gebėjimo įsisavinti lėšas. Dabartinės tendencijos tam yra palankios, t. y. įsisavinus likusias 
lėšas būtų užtikrinta, kad kiekybiniai tikslai bus pasiekti ir viršyti. Esamų ir jau užbaigtų projektų vykdytojai 
laikosi nuomonės, kad priemonė vidutiniškai prisideda prie kokybinių tikslų pasiekimo, todėl panašūs 
rezultatai tikėtini ir įgyvendinant kitus projektus.  

 
Apibendrinimas  
 
Toliau pateikiamas priemonių ir priemonių grupės tikslų pasiekimo tikimybės vertinimas. 
 
5 lentelė. Priemonių grupė: Investicijos į MTTP veiklą ar prielaidas šiai veiklai sukurti (ES SF 2007–
2013 m. priemonės) 

Priemonė Lėšų 

įsisavinimas 

Kiekybiniai 

rezultatai 

Kokybiniai 

rezultatai  

Apibendrinimas: tikslų 

pasiekimo tikimybė 

„Idėja LT“ Geras (2) Labai geras (3) Geras (2) Tikėtina, kad tikslai bus 

pasiekti (2) 

„Intelektas LT“ Labai geras (3) Labai geras (3) Labai geras (3) Tikslai tikrai bus pasiekti (3) 

„Intelektas LT+“ Geras–

patenkinamas 

(1,4)  

Labai geras (3) Geras (2) Tikėtina, kad tikslai bus 

pasiekti (1,7) 

Apibendrinimas 

priemonių grupės 

lygmeniu   

Geras (2) Labai geras (3) Geras (2,3) 
Tikėtina, kad tikslai bus 

pasiekti (2) 

Šaltinis: sudaryta autorių.  

NB: „šviesoforo“ principas čia ir toliau yra taikomas pagal 6 lentelę. 

 
6 lentelė. Tikslo pasiekimo tikimybės atvaizdavimas pagal „šviesoforo“ principą 

Tikslo įgyvendinimo tikimybė Balai 

Tikslai tikrai bus nepasiekti 0–0,4 

Tikėtina, kad tikslai bus nepasiekti 0,5–1,4 

Tikėtina, kad tikslai bus pasiekti 1,5–2,4 

Tikslai tikrai bus pasiekti 2,5–3 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
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Bendras priemonių ir priemonių grupės vertinimas rodo, jog įsisavinus visas paramos lėšas labiau tikėtina, 
kad priemonėms keliami tikslai bus pasiekti. Priemonių „Idėja LT“ ir „Intelektas LT+“ atveju tai labai 
priklausys nuo to, ar pavyks įsisavinti likusias priemonių įgyvendinimui skirtas lėšas.  

Priemonių grupė: investicijos į MTTP veiklą (nacionalinės ir tarptautinės priemonės) 

Aukštųjų technologijų plėtros programa 2007–2010 m. 
 
Kiekybiniai tikslai Aukštųjų technologijų plėtros programai nebuvo suformuluoti, todėl programos 
rezultatyvumą šiuo aspektu įvertinti nėra galimybių. Kokybiškai programa turėjo paskatinti investicijų į 
MTTP didėjimą, naujų produktų / paslaugų kūrimą ir bendradarbiavimo ryšius. Toliau pateikiamoje 
diagramoje yra ATPP projektų vykdytojų vertinimo, kaip dalyvavimas programoje prisideda prie jau minėtų 
kokybinių tikslų pasiekimo, palyginimas su kitomis vertinamomis priemonėmis. Apskritai programos įtaka 
vertinama vidutiniškai. Teigiama, kad labiausiai ji prisideda prie glaudesnio bendradarbiavimo su verslu. 
Pažymėtina, kad nors įtaka naujų produktų ar paslaugų kūrimui, MTTP veiklos mastams vertinama 
vidutiniškai, naujų produktų ir paslaugų kūrimo srityje priemonės rezultatyvumas yra gerokai prastesnis už 
vertinamų priemonių vidurkį. 
 
11 pav. Aukštųjų technologijų plėtros programos įtaka siekiant kokybinių tikslų palyginti su kitomis 
priemonėmis. 

 
 
Kita vertus, programa kur kas labiau negu kitos priemonės prisidėjo prie mokslininkų / tyrėjų kompetencijų 
ugdymo, naujų idėjų taikomiesiems tyrimams generavimo ir aukštesnės kokybės studijų bei mokslinių 
tyrimų veikloms. Apklausoje dalyvavę respondentai laikėsi nuomonės, kad ATPP įtaka šiose srityse buvo 
esminė ir vertintina puikiai. 
 
12 pav. Aukštųjų technologijų plėtros programos įtaka siekiant kokybinių tikslų palyginti su kitomis 
priemonėmis – papildomi rodikliai. 

 
 
Nors ATPP prie jai keltų kokybinių tikslų pasiekimo prisidėjo vidutiniškai, o kai kuriose srityse (naujų 
produktų ar paslaugų kūrimas) gana smarkiai nusileido kitoms vertinamoms priemonėms, pagal įtaką 
mokslininkų / tyrėjų kompetencijų ugdymui, naujų idėjų taikomiesiems tyrimams generavimui ir studijų bei 
mokslinių tyrimų kokybės gerinimui ši priemonė vertintina kaip viena iš rezultatyviausių. 
 
Pramoninės biotechnologijos plėtros programa 2007–2010 m. 
 
Pramoninės biotechnologijos plėtros programai, kaip ir Aukštųjų technologijų plėtros programai, kiekybiniai 
tikslai nebuvo suformuluoti. Dėl to įvertinti, kiek jie pasiekti, nėra galimybių. Kokybinių tikslų pasiekimo 
atžvilgiu, remiantis apklausos rezultatais, galima sakyti, jog programos įtaka vertinama vidutiniškai. 
Teigiama, kad PBPP 2007–2010 geriausiai prisidėjo prie naujų produktų ar paslaugų kūrimo ir turėjo 
reikšmingą įtaką MTTP veiklos mastams, jų augimui. Kiek prasčiau programa prisidėjo prie glaudesnio 



37 
 

bendradarbiavimo su verslu skatinimo, tačiau, programos projektų vykdytojų nuomone, PBPP 2007–2010 
daug geriau negu kitos priemonės prisidėjo prie naujų tinklų ir klasterių kūrimosi.  
 
13 pav. Pramoninės biotechnologijos plėtros programos įtaka siekiant kokybinių tikslų palyginti su 
kitomis priemonėmis. 

 
 

ATPP, kaip ir PBPP 2007–2010 programa, buvo vertinama gerai ir labai gerai pagal daromą įtaką ugdant 
mokslininkų ir tyrėjų kompetencijas, gerinant studijų ir mokslinių tyrimų veiklų kokybę, generuojant naujas 
taikomųjų tyrimų idėjas. Remiantis apklausos rezultatų analize, programa labiausiai prisidėjo prie idėjų 
naujiems fundamentiniams tyrimams sukūrimo. Viena vertus, toks vertinimas yra logiškas, nes programos 
projektus įgyvendino mokslo ir studijų institucijos. Antra vertus, tai rodo, jog projektų vykdytojai suvokė 
programos paskirtį ir gavo iš to naudos. 
 
14 pav. Pramoninės biotechnologijos plėtros programos įtaka siekiant kokybinių tikslų palyginti su 
kitomis priemonėmis – papildomi rodikliai. 

 
 
PBPP 2007–2010 prie jai keltų kokybinių tikslų pasiekimo prisidėjo gerai, bet kiek mažesniu mastu nei kai 
kurios kitos priemonės. Tikėtina, kad įtakos turėjo tai, jog pagal 2007–2010 m. laikotarpio programą 
nebuvo tiesiogiai skatinama įmonių ir MSI partnerystė – paramos intensyvumas siekė 100 proc. net ir 
neturint tarp projekto partnerių verslo atstovų. 
 
„Inovaciniai čekiai“ 
 
2010 m. įgyvendintai bandomajai „Inovacinių čekių“ priemonei nebuvo keliami kiekybiniai tikslai, tačiau 
visos valstybės priemonės turi kokybinius tikslus, kitaip valstybės lėšų naudojimas nėra pagrįstas. Remiantis 
įvadinėje ataskaitoje vertintojų suformuluotais ir su LR ūkio ministerija suderintais kokybiniais tikslais, 
inovaciniai čekiai sukuria pridėtinę vertę, jeigu: 

• dėl jų MTTP veiklą pradeda vykdyti niekada jos nevykdę SVV subjektai; 
• SVV subjektai sukuria naujus arba sustiprina jau esamus ilgalaikius ryšius su mokslo ir studijų 

institucijomis (MSI); t. y. bendradarbiavimas tęsiasi ir pasibaigus inovacinio čekio galiojimui; 

• SVV subjektai įgauna naujų žinių, kompetencijų, reikalingų MTTP ar inovacinei veiklai vykdyti; 
• inovacinio čekio pritaikymas daro įtaką naujų produktų, paslaugų, technologijų kūrimui, plėtrai ir 

sėkmingam jų įgyvendinimui Lietuvos ar užsienio rinkose; 

• papildančiu rodikliu galima laikyti projektų srauto kūrimą kitoms priemonėms, pavyzdžiui, jeigu nauji 
MTTP partneriai teikė paraišką kitam MTTP projektui Lietuvoje ar užsienyje (tarptautinėms 
programoms), arba planuoja tai daryti ateityje. 

 
Žinoma, atsižvelgiant į vieno „čekio“ apimtį, inovacinių čekių priemonei negali būti keliami tokie pat 
kokybiniai ir (ar) kiekybiniai tikslai kaip kitoms priemonėms, remiančioms gerokai didesnės apimties 
mokslinių tyrimų projektus. Atitinkamai vertinant šios priemonės rezultatyvumą (projektų vykdytojų 



38 
 

nuomone), pripažįstama, kad pasiekiami rezultatai taip pat yra palyginti riboti dėl nedidelių vienam 
inovaciniam čekiui skiriamų finansinių išteklių (palyginimą su vertintų priemonių rezultatų vidurkiu 

žr. 15 pav.).  
 
15 pav. „Inovacinių čekių“ rezultatų (projektų vykdytojų nuomone) palyginimas su kitų priemonių 
rezultatų vidurkiu. Vertinamas poveikis kiekvienam veiksniui pagal skalę nuo 1 iki 7, kur 1 – neigiamas 
arba jokio poveikio, o 7 – esminis teigiamas poveikis. 

 
Šaltinis: VPVI vykdyta projektų vykdytojų apklausos rezultatai, 2011 m. 

 
Remiantis atliktos apklausos rezultatais, priemonės dalyviai linkę manyti, kad gauta parama palyginti 
menkai (3,5 balo iš 7 galimų balų) skatina naujų MTTP projektų inicijavimą ir daro vidutinę įtaką (4,18 iš 7 
galimų balų) įmonės MTTP veiklos mastams. Abiem atvejais, iliustruojančiais valstybės intervencijos indėlio 
papildomumą, inovacinių čekių schema vertinama prasčiau už kitas priemones (palyginti su bendru 
priemonių įverčių vidurkiu). Beveik 9 proc. apklausos respondentų nurodė, kad projektą būtų įgyvendinę 
tuo pačiu mastu ir be paramos. Manančiųjų, kad be inovacinio čekio iš viso nebūtų įgyvendinę arba būtų 
įgyvendinę gerokai mažesniu mastu – apytiksliai 48 proc. Likusieji (beveik 44 proc.) projektą būtų 
įgyvendinę šiek tiek mažesniu mastu arba vėliau.   
 
Tam, kad ši priemonė prisidėtų siekiant jai keliamų kokybinių tikslų, inovacinių čekių schema turėtų daryti 
įtaką produktų, paslaugų, technologijų kokybės gerinimui, procesų tobulinimui. Pagal apklausos duomenis 
priemonė minėtose srityse vertinama labai panašiai kaip ir kitos priemonės (palyginti su bendru vidurkiu) – 
ji daro vidutinę įtaką. Priemonės įtaką produkto ar proceso patobulinimui projektų vykdytojai vertino 
vidutiniškai aukščiau negu vidutinę kitų priemonių įtaką. Taigi atsiskleidžia pridėtinė inovacinių čekių vertė 
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kuriant inkrementines inovacijas. Atsižvelgiant į priemonės finansinės apimties skirtumus palyginti su 
kitomis priemonėmis, jos įtaka produkto papildomumui vertinama gerai (t. y. aukščiau negu vidutiniškai). 
 
Elgsenos papildomumas siejamas su naujomis kompetencijomis, naujais bendradarbiavimo ryšiais, 
inovacijų reikšmingumo įmonės strategijoje pokyčiais. Inovacinių čekių įtaka didinant inovacijų reikšmę 
įmonių strategijose (3,85 iš 7 galimų balų) bei inicijuojant naujus tarptautinius MTTP projektus (2,64 iš 7 
galimų balų) yra sąlyginai mažesnė negu vertintų priemonių vidurkis. Kita vertus, gerai tai, kad priemonė 
kiek labiau negu statistinė vertinama priemonė prisideda prie naujų tinklų, klasterių kūrimosi ir turi ne 
menkesnę įtaką nei vidutiniškai kitos vertintos priemonės skatinant įmonių bendradarbiavimą su MSI.  
 
Galiausiai reikia pažymėti, kad ilgalaikėje perspektyvoje inovacinių čekių rezultatyvumas padidėtų, jei 
priemonės projektų vykdytojai įgytų naujų kompetencijų. Pasikeitus elgsenai būtų galima tikėtis, kad 
projektus įgyvendinusios įmonės ilgainiui taps inovatyvesnės, intensyvins MTTP veiklas ir glaudžiau 
bendradarbiaus su MSI. Vis dėlto apklausos dalyviai ir šioje srityje įžvelgia tik vidutinę priemonės įtaką 
(4,45 iš 7 galimų balų) – ji buvo kiek mažesnė už bendrą vertinamų priemonių vidurkį17.  
 
Apibendrinant galima pasakyti, kad „Inovacinių čekių“ priemonė buvo įvertinta kaip vidutiniškai mažiau 
negu dauguma vertintų priemonių prisidedanti prie indėlio, produkto (išskyrus produktų ir paslaugų 
patobulinimus) ir elgsenos papildomumo. Vis dėlto jos rezultatai (kiek juos leidžia įvertinti vykdytojų 
nuomonė, išreikšta apklausoje) gali būti vertinami kaip geri, atsižvelgiant į vienam projektui skiriamą 
paramą. Inovacinio čekio apimtis yra dešimtis ar šimtus kartų mažesnė negu, pavyzdžiui, „Intelektas LT“ ar 
„Idėja LT“ priemonių suteikiama parama. Tačiau, remiantis vykdytojų nuomone, priemonės sukuriama 
nauda yra nedaug mažesnė negu kitų priemonių vidurkis, vertinant jos įtaką bendradarbiavimo ryšiams su 
MSI (beveik atitinka visų vertintų priemonių vidurkį), įtaką produktų ar paslaugų kokybei (atitinka visų 
priemonių vidurkį).  
 
Svarbus kriterijus vertinant inovacinių čekių priemonės pridėtinę vertę yra ir tai, kiek SVV subjektų dėl jos 
pirmą kartą užmezgė bendradarbiavimo su MSI ryšius ir kiek jų ketina toliau tęsti bendradarbiavimą. 
„Inovacinių čekių“ apklausoje dalyvavę projektų vykdytojai tikimybę, kad per trejus metus projektui 
pasibaigus toliau tęs bendradarbiavimą su projekto partneriais Lietuvoje, įvertino vidutiniškai 6 balais iš 7 
galimų (t. y. tikimybė labai didelė), o 9 proc. atsakiusiųjų pažymėjo, kad jau pratęsė bendradarbiavimą 
kituose projektuose.  
 
Tik apie 15 proc. atsakiusiųjų į apklausos klausimus pažymėjo, kad su mokslo ir studijų institucijomis 
bendradarbiavo pirmą kartą. Kitaip tariant, didelė dalis inovaciniais čekiais besinaudojančių įmonių jau turi 
bendradarbiavimo su MSI patirties. Viena vertus, priemonės sėkmei turi įtakos paprastos jos 
administravimo procedūros, todėl nereikėtų jų griežtinti. Antra vertus, norint suteikti geresnes galimybes 
inovaciniais čekiais pasinaudoti įmonėms, kurios neturi bendradarbiavimo patirties, galima būtų apsvarstyti 
kitokias inovacinių čekių suteikimo sąlygas. Tai, kad čekis suteikiamas pagal pirmumo teisę (angl. first come 
– first serve), teoriškai gali sukurti palankesnes sąlygas toms įmonėms, kurios ir taip dirba su MSI, nes jos 
greičiau apsisprendžia, joms lengviau pritaikyti čekį. Galbūt verta apsvarstyti šios priemonės įgyvendinimą 
etapais, kuomet vieno kvietimo metu parama skiriama tik naujiems bendradarbiavimo ryšiams (galimai 
susiejant su „projektų srauto“ kūrimo veikla Lietuvos inovacijų centro ar MITA įgyvendinamuose 
projektuose); o antrasis kvietimas (atsižvelgiant į atitinkamų metų likutį) – visiems norintiesiems 
(atitinkamai su mažesniu finansavimo intensyvumu). 
 
„Eureka“ 
 
Toliau pateikiamoje diagramoje matyti, kad tik pagal įtaką MTTP veikloms mastams programos „Eureka“ 
rezultatyvumas buvo kiek prastesnis už vidurkį. Visais kitais atvejais programa vertinta labai panašiai kaip ir 
kitos priemonės. Labiausiai programa prisidėjo prie glaudesnio bendradarbiavimo su verslu skatinimo ir 
naujų produktų ir paslaugų kūrimo. Apskritai programos kokybinių tikslų pasiekimas vertinamas 
vidutiniškai. 
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16 pav. Programos „Eureka“ įtaka siekiant kokybinių tikslų palyginti su kitomis priemonėmis. 

 
 
Kaip ir nacionalinių programų atveju, programos „Eureka“ projektų vykdytojai yra įsitikinę, kad programa 
gerai prisideda mokslininkų ir tyrėjų kompetencijų ugdymo, studijų ir mokslinių tyrimų kokybės gerinimo, 
daro reikšmingą įtaką generuojant naujas taikomųjų tyrimų idėjas. Kitaip tariant, iš programos projektų 
įgyvendinimo naudos turi tiek MSI, tiek verslas, kuriam aktualus tyrimų rezultatų pritaikomumas. 

 
17 pav. Programos „Eureka“ įtaka siekiant kokybinių tikslų lyginant su kitomis priemonėmis – papildomi 
rodikliai. 

 
 
Nors programa vidutiniškai prisideda prie pagrindinių kokybinių tikslų pasiekimo, teigiamai vertintina tai, 
jog vykdant projektus didinama tyrėjų ir mokslininkų kompetencija, gerėja mokslinių tyrimų kokybė. Tokiu 
būdu verslo ir mokslo bendradarbiavimas tampa kokybiškesnis ir produktyvesnis. 
 
„Eurostars“ 

 
Nors apklausos klausimyno grįžtamumas programos „Eurostars“ atveju buvo 25 proc, dėl mažos 
generalinės aibės apimties (8 projektų vykdytojai) atsakymų paklaida yra net 60 proc. Todėl programos 
„Eurostars“ rezultatyvumo negalima įvertinti remiantis vien projektų vykdytojų apklausos duomenimis. Dėl 
šios priežasties tiesiog apžvelgiame keletą apibendrinimų, padarytų atsižvelgiant į jų nuomonę apie 
programos rezultatyvumą.  
 
Pirmiausia abu apklausoje dalyvavę projektų vykdytojai labai palankiai įvertino programos įtaką naujų 
produktų ar paslaugų kūrimui. Gerai įvertinta ir programos įtaka MTTP veiklos mastams (žr.18 pav.). 
 
18 pav. Programos „Eurostars“ įtaka siekiant kokybinių tikslų lyginant su kitomis priemonėmis. 

 
 
Be to, programa labai teigiamai įvertinta pagal tai, kokią įtaką ji daro įmonės reputacijai, konkurencingumui 
rinkoje, procesų tobulinimui, naujų MTTP ir naujų tarptautinių MTTP projektų inicijavimui. 

 
Apibendrinimas  
 
Toliau pateikiamas priemonių ir priemonių grupės tikslų pasiekimo tikimybės vertinimas. 
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7 lentelė. Priemonių grupė: Investicijos į MTTP veiklą ar prielaidas šiai veiklai sukurti (kitos priemonės) 
 Lėšų 

įsisavinimas 

Kokybiniai 

rezultatai  

Apibendrinimas: tikslų 

pasiekimo tikimybė 

Aukštųjų technologijų plėtros programa Labai geras (3) Geras (2) Tikslai pasiekti (2,5) 

Pramoninės biotechnologijos plėtros 

programa 

Labai geras (3) Geras (2) Tikslai pasiekti (2,5) 

„Inovaciniai čekiai“ Labai geras (3) Geras (2) Tikslai bus pasiekti (2,5) 

„Eureka“ Geras (2)* Geras (2) Tikėtina, kad tikslai bus 

pasiekti (2) 

„Eurostars“ Labai geras (3) Nepakanka 

duomenų 

Nepakanka duomenų 

Apibendrinimas priemonių grupės 

lygmeniu   

Labai geras 

(2,8) 
Geras(2) 

Tikėtina, kad tikslai bus 

pasiekti (2,4) 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
* Vertinimas atsižvelgiant į „Intelektas LT“ priemonės, iš kurios finansuojamas programos „Eureka“ projektų 
įgyvendinimas, lėšų įsisavinimą. 

 
Ši priemonių grupė išsiskiria tuo, kad kiekybiniai tikslai joms nėra ar nebuvo keliami (išskyrus „Inovacinius 
čekius“, tačiau nematuojami efektas ir rezultatas). Be to, dalis vertinamų priemonių – nacionalinės 
programos – jau užbaigtos. Jų atveju galima tik konstatuoti, kad kokybiniai tikslai iš esmės bus pasiekti, 
tačiau rezultatas galėtų būti ir geresnis. Turėtų būti suformuluoti ir kiekybiniai tikslai.  

Priemonių grupė: Investicijos į tinklaveikos skatinimą ir inovacijų paramos paslaugas 

„Inoklaster LT“ 
 
Šiame etape vertinti, ar priemonė „Inoklaster LT“ pasiekė kiekybinius tikslus, per anksti, nes iš penkių dabar 
įgyvendinamų projektų nė vienas nėra pasiekęs rezultatų, kuriais remiantis būtų galima atlikti kiekybinių 
tikslų pasiekimo ekstrapoliaciją. Kokybinių tikslų pasiekimas priklausys nuo to, kokia dalis iš gautų paraiškų 
bus pripažintos tinkamomis finansuoti ir kaip įgyvendinant projektus bus įsisavintos tam skirtos lėšos. 
Atliekant vertinimą projektų įgyvendinimui skirta parama buvo 6,55 mln. Lt18, t. y. apytiksliai 24,5 proc. 
priemonei numatytų lėšų.  
 
Kokybiniai šiai priemonei keliami tikslai pirmiausia susiję su tinklų kūrimu, naujų mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo ryšių skatinimu, įmonių bendradarbiavimo elgsenos pokyčiais. Remiantis vertinimo metu 
atlikta „Inoklaster LT“ priemonės lėšomis finansuoto Fotoelektros technologijų klasterio atvejo analize, 
galima pateikti pradines įžvalgas dėl to, ar priemonė gali pasiekti kokybinius tikslus, jeigu bus įsisavintos 

visos numatytos lėšos. Pirmiausia, remiantis atlikto atvejo analize, galima teigti, jog „Inoklaster LT“ 
priemonė tiesiogiai prisideda skatinant tinklaveiką ir bendradarbiavimą pridėtinės vertės kūrimo 
grandinėje. Priemonė ypač svarbi skatinant tinklaveiką smulkesniuose ar besikuriančiuose aukštųjų 
technologijų ar pažangių technologijų (tokių kaip saulės energetikos technologijos) ūkio sub-sektoriuose, 
kurie turi didelį augimo potencialą ateityje ir kuriuose vyrauja SVV įmonės. Kita vertus, remiantis surinktais 
duomenimis, priemonė daugiau prisideda kuriant ir palaikant įmonių tinklaveiką (taip pat tarptautinę, nors 
ji ir nėra pagrindinis priemonės tikslas) nei skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Mokslo ir verslo 
ryšiai besikuriančiuose klasteriuose yra daugiau formalūs, daugiausia tenkinamasi susitarimais dėl 
specialistų, reikalingų verslui, rengimo (pvz., Fotoelektros technologijų klasteriui pavyko pasiekti sutarimą 
su VGTU dėl naujos programos patvirtinimo, kuri perduoda vertinti Studijų kokybės vertinimo centrui). Tuo 
tarpu bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje stabdo įvairios problemos, detaliau nagrinėjamos 5 
skyriuje. 
 
Apibendrinant galima pasakyti, kad „Inoklaster LT“ priemonės vertė yra aiškiai pagrįsta, ypač kartu su 
„Inoklaster LT+“ priemone jos finansuojami projektai, tikėtina, pasieks kokybinius tikslus, tačiau tik ilguoju 
laikotarpiu, nes tikslų pasiekimas yra pernelyg veikiamas išorinių veiksnių (mokslinių tyrimų kokybės lygio 
viešajame sektoriuje, mokslo ir studijų institucijų biurokratijos, intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir 
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perdavimo sistemos ir kt.). Ilgainiui ši ar panašios priemonės turėtų tapti Lietuvos inovacijų politikos 
pagrindu, siejant ją (jas) su kitomis priemonėmis. 
 
„Inoklaster LT+“ 
 
Ar šios priemonės kiekybiniai tikslai bus pasiekti, dabartiniame etape vertinti taip pat negalima. Iš dviejų 
dabar įgyvendinamų projektų nė vienas nėra pasiekęs rezultatų, kuriais remiantis būtų galima atlikti 
kiekybinių tikslų pasiekimo ekstrapoliaciją (sprendimas dėl vieno iš projektų finansavimo priimtas tik 2011 
m. kovo mėn.). Kaip ir „Inoklaster LT“ priemonės atveju, tai, ar bus kiekybinių ir kokybinių tikslų pasiekimas 
priklausys nuo to, kokia dalis iš gautų 32 paraiškų bus pripažintos tinkamomis finansuoti ir kaip 
įgyvendinant projektus bus įsisavintos tam skirtos lėšos. Vertinimo metu projektų įgyvendinimui skirta 
parama buvo 18,3 mln. Lt, t. y. sudarė apytiksliai 11 proc. priemonei įgyvendinti numatytų lėšų. „Inoklaster 
LT+“ lėšų įsisavinimas poskyrio apibendrinime vertinamas patenkinamai, nes, nors yra paskirta apie 
11,45 proc. numatytų lėšų, projektų vykdytojams iš viso pervesta tik apie 0,4 proc. visų numatytų lėšų 
(2011-10-27 dienos <esparama.lt> duomenimis). 
 
Šios priemonės, kaip ir „Inoklaster LT“, pridėtinė vertė yra aiškiai pagrįsta, ypač tuose klasteriuose, kurių 
pagrindą sudaro SVV įmonės. Atskiroms įmonėms per brangu investuoti į brangią mokslinių tyrimų įrangą 
ar infrastruktūrą, kuria klasteryje galėtų naudotis įmonių grupė (pvz., testavimo, sertifikavimo centrus). Bet 
priemonės suteikiama parama leidžia įmonėms pasidalyti kaštus ir riziką, kartu kuriant ir išbandant naujų 
gaminių prototipus. Analizuoto klasterio atveju abiejų priemonių projektai paskatino bendradarbiavimą 
visoje vertės kūrimo grandinėje (tarp tiekėjų, gamintojų, specialistus rengiančių mokslo ir studijų institucijų 
ir kt.). 
 
Ateityje, remiantis kitų šalių patirtimi, vertėtų apsvarstyti kitokią panašių priemonių įgyvendinimo logiką: 
stambinti projektus, jungti pagal „minkštąsias“ ir „kietąsias“ veiklas finansuojamas priemones (taip būtų 
mažinami jų administravimo kaštai tiek administruojančioms institucijoms, tiek projektų vykdytojams), 
siejant su kitomis priemonėmis (pvz., skiriant papildomus vertinimo balus už dalyvavimą klasterių skatinimo 
priemonėse). Detalesni pasiūlymai pateikti 5.2.2 poskyryje.  
 
„Asistentas-3“ 
 
Priemonės „Asistentas-3“ atveju analizuojamas tik projekto „Pagalbos klasterizacijai Lietuvoje tinklas (PKLT) 
(I etapas)“ rezultatyvumas. Remiantis turimais duomenimis, įgyvendinant projektą kiekybiniai tikslai 
pasiekti tik iš dalies: iki galo pasiekti produkto rodikliai – įgyventa 41 iš 41 planuotos rinkodaros priemonės 
ir įgyvendintas vienas verslo aplinkos gerinimo projektas; neįgyvendinti rezultato rodikliai – projekto 
įgyvendinimui artėjant į pabaigą, projekto vykdytojo konsultuotų įmonių eksporto ir (arba) darbo našumo 
padidėjimas buvo lygus 0 proc., nors planuotas 10 proc. didėjimas. Be abejo, tokio pobūdžio rodiklio 
pokyčiai gali pasireikšti ilgesniu laikotarpiu, tačiau nėra jokio pagrindo teigti, jog panašūs rodikliai tiesiogiai 
priklausys nuo suteiktų konsultacijų, o ne nuo kitų veiksnių. Atsižvelgiant į apžvelgto projekto rezultatus 
konstatuotina, kad kiekybinių, kartu ir kokybinių tikslų pasiekimas yra vidutinis. 
 
„Inogeb LT-1“ 
 
Priemonės „Inogeb LT-1“ stebėsenai naudojami keturi rezultato ir trys produkto rodikliai. Kadangi 
kiekybinių tikslų ekstrapoliacijos metu (2011 m. liepos mėn.) nebuvo nė vieno užbaigto šios priemonės 
projekto, priemonės kiekybinių tikslų ekstrapoliacijos patikimumas yra ribotas.  
 
Atlikus šiuo metu įgyvendinamų priemonės projektų rezultato rodiklių pasiekimo analizę prognozuojama, 
kad įsisavinus visas priemonės įgyvendinimui numatytas lėšas bus sukurta apie 50 naujų technologinių 
įmonių, o įmonių, pasinaudojusių inovacijų paramos paslaugomis, skaičius svyruos apytiksliai nuo 1400 iki 
2140. Abiem atvejais laikotarpio pabaigoje planuotos pasiekti reikšmės turėtų būti gerokai viršytos. Tiesa, 
rodiklio dėl naujų technologinių įmonių reikšmių ekstrapoliacija atlikta remiantis tik vieno atvejo 
duomenimis, dėl to prognozių patikimumas yra labai ribotas. Kitų dviejų rezultato rodiklių reikšmes 
prognozuoti atliekant vertinimą nebuvo galimybių. 
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Produkto rodiklių srityje taip pat prognozuojama, kad planuotos rodiklių reikšmės 2015 m. turėtų būti 
viršytos. Jei nesikeis gavus 1 mln. Lt paramą vidutiniškai sukuriamo produkto kiekis, įsisavinus visas 
priemonės įgyvendinimui numatytas lėšas galutinis įgyvendintų šiuolaikiškų technologijų ir inovacijų 
sklaidos priemonių kiekis turėtų svyruoti nuo 34 iki 56. Sukurtų viešojo pobūdžio informacijos portalų ar 
duomenų bazių rodiklio reikšmės planuotas reikšmes turėtų viršyti apytiksliai keturis kartus (20–21 portalas 
ar duomenų bazė).  
 
Rodiklio „MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai“ reikšmių ekstrapoliaciją vertinimo metu atlikti 
buvo neįmanoma (įgyvendinamuose projektuose dar nesukurti tokio pobūdžio produktai). 
  
Apklausos duomenimis, priemonė „Inogeb LT-1“ pagal indėlio papildomumą vertinama gerai. Nors 
respondentai pažymi, kad ši priemonė daro tik labai ribotą tiesioginę įtaką didinant įmonės MTTP veiklų 
mastus, ji ypač išsiskiria pagal poveikį skatinant inicijuoti naujus MTTP projektus. Be to, visi apklausoje 
dalyvavę šios priemonės projektų vykdytojai pažymėjo, kad be valstybės intervencijos ir skirtos paramos jų 
projektai būtų buvę neįgyvendinti arba įgyvendinti gerokai mažesniu mastu. 
  
19 pav. Priemonės „Inogeb LT-1“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal indėlio papildomumą. 

 
 
Priemonės produkto papildomumą respondentai taip pat buvo linkę vertinti gerai. Nors „Inogeb LT-1“, 
palyginti su kitomis priemonėmis, daro mažesnę įtaką naujų produktų ar paslaugų pasiūlai, manoma, jog ši 
priemonė gana smarkiai prisideda prie tokių kokybinių uždavinių kaip produktų ar paslaugų kokybės bei 
procesų tobulinimas. 
 
20 pav. Priemonės „Inogeb LT-1“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal produkto papildomumą. 

 
 
Panašios nuomonės laikomasi ir dėl „Inogeb LT-1“ priemonės įtakos keičiant projektų vykdytojų elgseną. 
Vertinant elgsenos papildomumo aspektu, ši priemonė turėtų labai prisidėti prie naujų tinklų, klasterių 
kūrimosi, be to, turėtų padaryti didelę įtaką skatinant inicijuoti naujus tarptautinius MTTP projektus. 
Tikėtina didelė priemonės įtaka skatinant naujų kompetencijų įgijimą. Visais atvejais priemonės vertinimas 
viršija bendrą vertinamų priemonių įverčių vidurkį ir gerai (t. y. daugiau negu patenkinamai, bet mažiau 
negu puikiai) prisideda prie kokybinių tikslų pasiekimo. 
 
21 pav. Priemonės „Inogeb LT-1“ palyginimas su kitomis priemonėmis pagal kitus įtakos aspektus. 
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Apibendrinant galima pasakyti, kad daryti išvadas dėl kiekybinių priemonės tikslų pasiekimo ankstoka, o 
projektų vykdytojų nuomonė dėl tikėtino tikslų pasiekimo gali būti pernelyg optimistiška. Kita vertus, 
dabartinė pažanga skatina manyti, jog keliami tikslai turėtų būti pasiekti.  
 
„Inogeb LT-2“, „Inogeb LT-3“ ir „PRO LT“ 
 
Priemonės dar tik pradedamos arba bus pradėtos įgyvendinti, todėl šiame etape neįmanoma vertinti jų 
rezultatyvumo. Vienintelis aspektas, pagal kurį galima įvertinti dvi iš jų (priemonės „Inogeb LT-3“ įvertinti 
nėra galimybių, nes vertinimo metu parama pagal priemonę dar nebuvo paskirstyta) – padėtis pagal lėšų 
paskirstymą. Kadangi šios priemonės yra santykinai naujos, joms padaryta išimtis, ir vertinant lėšų 
paskirstymą atsižvelgta ne į tai, kiek vertinimo metu buvo išmokėta paramos lėšų projektų vykdytojams 
(taip vertintos visos likusios priemonės), o į skirtų lėšų apimtis. Taigi pagal šį kriterijų geriausia priemonės 
„PRO LT“ padėtis. Priemonės projektų įgyvendinimui paskirstyta daugiau negu 97 proc. tam numatytų lėšų. 
Dėl to priemonė pagal lėšų paskirstymą vertinama labai gerai. Taip pat vertinama ir priemonė „Inogeb LT-
2“, nes vertinimo metu jau buvo paskirstyta daugiau negu 71 proc. priemonės įgyvendinimui numatytų 
lėšų. Pagal šią priemonę įgyvendinami valstybės planuojami slėnių infrastruktūros projektai, kurių dalis 
(pagal 1 sąrašą) paraiškas turėjo teikti 2010 m. pabaigoje–2011 m. viduryje, o likusi dalis (pagal 2 sąrašą) – 
teiks 2012 m. pradžioje. Todėl dabartinė lėšų paskirstymo padėtis yra gera. 
 

Apibendrinimas  
 
Toliau pateikiamas priemonių ir priemonių grupės tikslų pasiekimo tikimybės vertinimas. 
 

8 lentelė. Priemonių grupė: Tinklaveikos skatinimas ir inovacijų paramos paslaugos 
 Lėšų 

įsisavinimas 

Kiekybiniai 

rezultatai 

Kokybiniai 

rezultatai  

Apibendrinimas: tikslų 

pasiekimo tikimybė 

„Inoklaster LT“ Patenkinamas 

(1) 

n. d. Geras (2)** Patenkinamas–geras                

(1,5–2)** 

„Inoklaster LT+“ Patenkinamas 

(0,8) 

n. d. Geras (2)** Patenkinamas (1,4)** 

„Asistentas-3“ (tik 

vienas projektas) 

Labai geras (3) Patenkinamas 

(1) 

Patenkinamas (1) Tikėtina, kad tikslai bus 

pasiekti (1,7) 

„Inogeb LT-1“ Labai geras (3) Labai geras (3)* Geras (2) Tikslai tikrai bus pasiekti (2,7) 

„Inogeb LT-2“*** Labai geras (3) n. d. n. d. Nepakanka duomenų 

„Inogeb LT-3“***  n. d.  n. d. n. d. Nepakanka duomenų 

„PRO LT“*** Labai geras (3) n. d. n. d. Nepakanka duomenų 
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Šaltinis: sudaryta autorių.  
* Atsižvelgiant tik į tų kiekybinių tikslų pasiekimą, kuriuos, remiantis turimais duomenimis, buvo įmanoma 
ekstrapoliuoti. 

** Dabartiniu laikotarpiu tikėtiną kokybinių rezultatų pasiekimą mažina bendradarbiavimo su mokslo ir 
studijų institucijomis kliuviniai, kurie nepriklauso nuo klasterio įmonių. Ateityje panašios priemonės turėtų 
pasiekti geresnių rezultatų, tačiau būtina užtikrinti jų tęstinumą. Taip pat priemonei keliamų rezultatų 
pasiekimas labai priklausys nuo to, ar bus panaudotos visos priemonei paskirtos lėšos. Dabartiniu 
laikotarpiu priemonių lėšų įsisavinimas buvo palyginti nedidelis dėl kitų priemonių konkurencijos ir 
neišplėtotos klasterių kultūros Lietuvoje. Ateityje panašaus tipo priemonėms skiriamos lėšos turėtų būti 
didinamos kartu su klasterių gebėjimų stiprinimu. Atitinkamai turėtų gerėti lėšų įsisavinimas ir augti 
pasiekiamų rezultatų kokybė. 
*** Vertinimas atliktas remiantis ne lėšų įsisavinimu, o lėšų pasiskirstymu. 
 
Pateikti šios priemonių grupės apibendrinto įvertinimo negalima, nes ją sudaro priemonės, kurios dar tik 
pradėtos ar bus pradėtos įgyvendinti. Be to, dalies priemonių atveju („Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“) 
jokie rezultatai kol kas dar nėra pasiekti, o priemonių kvietimai sustabdyti. Vertinant pavienes priemones, 
priemonės „Inogeb LT-1“ tikslai tikrai turėtų būti pasiekti – tai lemia tiek geras paramos lėšų įsisavinimas, 
tiek perspektyvūs jau pasiekti kiekybiniai rezultatai, tiek palankus projektų vykdytojų atliepimas apie 
priemonės įtaką siekiant kokybinių tikslų. Sprendžiant iš vieno į analizę įtraukto priemonės „Asistentas-3“ 
projekto rezultatų, tikėtina, kad ir šios priemonės tikslai bus pasiekti.  
 

2.2.2. Priemonių įtaka šalies MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimui  
 
Šiame skyriuje atsakoma į vertinimo klausimą „Kokiu mastu priemonių derinys prisideda įgyvendinant 
Lietuvos MTTP ir inovacijų politiką?“ Atsakymas į vertinimo klausimą grindžiamas įvadinėje ataskaitoje 
numatytais vertinimo kriterijais: priemonių įtaka MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimui yra didelė, jeigu: 

• pirma, privačių investicijų išstūmimo efektas yra žemas, t. y. dauguma finansuotų projektų nebūtų 
įgyvendinti be priemonių paramos arba būtų įgyvendinti gerokai vėliau ir (ar) gerokai mažesniu 
mastu; 

• antra, priemonės skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą (atsižvelgiant į šio vertinimo objektą, 
visos pasirinktos vertinimui priemonės turėtų skatinti mokslo ir verslo sąveikas); 

• trečia, priemonių tikslai ir uždaviniai atitinka politikos tikslus ir uždavinius; ir daugiau negu 70 proc. 
priemonių lėšų skiriama svarbiausių politikos tikslų įgyvendinimui; 

• ketvirta, daugiau negu 50 proc. priemonių lėšų prisideda prie „proveržio“ krypčių;  
• penkta, priemonių derinys ir jų finansuojamos veiklos atitinka tikslinių grupių poreikius (nėra 

esminių trūkumų); 

• šešta, priemonių įgyvendinimas nestringa ir nesusiduria su esminiais trūkumais. 

Privačių investicijų išstūmimo efektas: kiek projektų būtų įgyvendinta be paramos? 

Apklausos duomenimis, jei vertinamų priemonių dalyviai nebūtų gavę paramos, apie 25,5 proc. finansuotų 
projektų visiškai nebūtų buvę įgyvendinta (žr. 22 pav.), likę 70 proc. projektų būtų įgyvendinti gerokai 
vėliau ir (ar) gerokai mažesniu mastu. Tik 4 proc. projektų vykdytojų nurodė, kad ir be paramos būtų 
įgyvendinę panašius projektus tuo pačiu mastu. Taigi reikėtų pripažinti, jog intervencija buvo pakankamai 
efektyvi ir rezultatyvi, nes privačių investicijų išstūmimo efektas yra santykinai nedidelis. Atitinkamai  
analizuotų MTTP ir inovacijų politikos priemonių pridėtinė vertė ir papildomumas yra aiškiai pagrįsti.  
 
Labiausiai išstūmimo efektas pasireiškė programos „Eureka“ ir „Inovacinių čekių“ schemos atvejais – 
apytiksliai kas vienuoliktas šių priemonių dalyvis projektus būtų įgyvendinę tuo pačiu mastu ir be paramos.  
 
Ypač galimybėmis įgyvendinti projektus be paramos abejojo mokslo ir studijų institucijų (MSI) atstovai – 
tokią poziciją išreiškė maždaug 55 proc. apklausoje sudalyvavusių MSI atstovų. Verslo įmonės yra kur kas 
mažiau priklausomos nuo valstybės intervencijų. Tik 15 proc. būtų atsisakiusios projekto įgyvendinimo; 
tiesa, net 69 proc. įmonių būtų įgyvendinusios panašius projektus vėliau ir (ar) gerokai ar bent šiek tiek 
mažesniu mastu.  
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22 pav. Apklausos klausimas „Jeigu nebūtumėte gavę paramos, kokia tikimybė, kad savo jėgomis 
būtumėte įgyvendinę projektą?“ 

 
Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 

 
Kiek atskiros priemonės, vykdytojų nuomone, skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą? 

Sprendžiant iš apibendrintų apklausos rezultatų, mažiausiai prie bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje 
skatinimo prisideda priemonė „Intelektas+“. Jos įvertinimo vidurkis, kuris 7 balų vertinimo skalėje siekia vos 
3,75, yra gerokai mažesnis tiek palyginti su bendru visų priemonių / programų vidurkiu, tiek su atskiromis 
priemonėmis / programomis. Kiek prasčiau už vidurkį vertinama ir priemonė „Idėja LT“ ir „Inovacinių čekių“ 
schema. Aukščiausiai skatinant bendradarbiavimą įvertintos ATPP programa, „Inogeb LT-1“ priemonė ir 
„Eurostars“.  
 
Apibendrinant galima pasakyti, kad, projektų dalyvių nuomone, visos analizuotos priemonės, išskyrus 
„Intelektas+“, panašiu mastu, t. y. daugiau negu vidutiniškai, prisideda prie bendradarbiavimo MTTP ir 
inovacijų srityje skatinimo. 
 
23 pav. Apklausos klausimas „Įvertinkite, kiek Jūsų įgyvendinamas projektas prisidėjo / prisidės prie 
bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje paskatinimo. Pateikite SAVO NUOMONĘ, įvertindami skalėje 
nuo 1 iki 7, kur 1 – projektas nėra skirtas bendradarbiavimui skatinti ir / ar niekaip prie to neprisidės, o 7 
– projektas tiesiogiai prisidės prie bendradarbiavimo skatinimo“. 

 
Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 
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Kita vertus, svarbu pažymėti kelis dalykus. 

• Pirma, ne visos analizuotos priemonės tiesiogiai skirtos mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti, 
todėl iš jų nereikėtų tikėtis esminio proveržio skatinant naujus mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
ryšius. Pavyzdžiui, priemonės „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Idėja LT“ pirmiausia skirtos MTTP ir 
inovacinei veiklai verslo įmonėse paskatinti. Lietuvoje privačių įmonių investicijos į MTTP ir inovacinę 
veiklą, remiantis statistiniais rodikliais, yra vienos žemiausių ES. Todėl minėtų priemonių pagrindinis 
tikslas yra ir turėtų išlikti MTTP veiklos įmonėse skatinimas, nebūtinai tai siejant su mokslo ir verslo 
bendradarbiavimu. 

• Antra, kitų priemonių (pvz., „Inoklaster LT“ ir „Inogeb LT“ priemonių grupėse) sėkmė skatinant naujus 
mokslo ir verslo ryšius labai priklauso nuo išorinių (t. y. nepriklausančių nuo priemonių poveikio) 
veiksnių. Pirmiausia tai mokslinių tyrimų kokybė mokslo ir studijų institucijose ir kiti veiksniai, kurie 
išsamiau nagrinėjami 5.2.2 poskyryje. Norint, kad priemonių poveikis būtų didesnis, reikėtų spręsti 
šias struktūrines problemas ir šalinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo trikdžius. Dalis trikdžių, 
tikėtina, bus išspręsti ilguoju laikotarpiu, jeigu pavyks sėkmingai sustiprinti šalies viešojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų gebėjimus, įgyvendinant įvairias priemones ŠMM atsakomybės srityse, kurioms skirti 
gana dideli ES struktūrinės ir nacionalinės paramos ištekliai. 

Priemonių atitiktis šalies ūkio proveržio kryptims 

Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. strategijoje išskiriamos perspektyvios ūkio sritys, galinčios ateityje lemti 
šalies gerovę, ir didelę pridėtinę vertę kuriantys bei tarptautiniu mastu gana konkurencingi Lietuvos 
apdirbamosios pramonės sektoriai19. Techninėje šio vertinimo užduotyje dauguma strategijoje minėtų 
sričių ir sektorių apibrėžtos kaip „šalies ūkio proveržio kryptys“. Toliau analizuojant, kaip 2007–2011 m. 
laikotarpiu MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimui ŪM atsakomybės srityje skirtos paramos lėšos 
pasiskirsto pagal proveržio kryptis, referuojama į toliau pateikiamą baigtinį sektorių / sričių sąrašą, 
nurodytą techninėje specifikacijoje. 
 
 
 

1. Biotechnologijos 
2. Lazeriai 
3. Informacinės ir ryšių technologijos 
4. Elektrinės ir optinės įrangos gamyba 
5. Švariosios technologijos 
6. Ateities energetika 
7. Kūrybinės industrijos 

8. Gerovė ir sveikatingumas 
9. Chemijos produktų ir cheminio pluošto 

gamyba 
10. Transporto ir logistikos paslaugos 
11. Medienos ir baldų pramonė 
12. Tekstilės gaminių gamyba 
13. Maisto pramonė 

 
Siekiant įvertinti, kaip pasiskirstė MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimui iki šiol skirtos paramos lėšos 
tarp proveržio krypčių, visi šiuo metu įgyvendinami arba jau baigti įgyvendinti vertinamų 
priemonių / programų projektai buvo analitiškai suskirstyti į grupes, atitinkančias proveržio kryptis. 
Skirstant projektus į grupes siekta kokybiškai įvertinti, kokia sritis ar sektorius gaus naudos iš įgyvendinto 
projekto rezultatų. Pavyzdžiui, jei IT įmonei užbaigus projektą buvo parengtas technologinis sprendimas, 
padedantis patobulinti gamybos procesus medienos ir baldų pramonėje, tuomet projektas priskirstas 
grupei projektų, prisidedančių prie proveržio medienos ir baldų sektoriuje. Tais atvejais, kai iš projekto 
pavadinimo ir projekto esmės aprašymo nebuvo galima padaryti išvados, kokia sritis ar sektorius gaus 
projekto rezultatų naudą (pernelyg abstraktus projekto esmės aprašymas, projekto rezultatų pritaikymas 
universalus, plačiai pritaikomas), daryta išvada, kad pagrindinis naudos gavėjas yra pareiškėjas ir sritis ar 
sektorius, kuriam jis atstovauja. 
 
24 pav. 2007–2011 m. laikotarpiu MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimui ŪM atsakomybės srityje 
skirtų paramos lėšų pasiskirstymas pagal „proveržio“ kryptis (skirtas finansavimas pagal sutartį). 
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Švariosios technologijos

Ateities energetika

Kūrybinės industrijos

Gerovė ir sveikatingumas

Chemikalų, chemijos produktų ir cheminio pluošto gamyba

Transporto ir logistikos paslaugos

Medienos ir medinių dirbinių bei baldų gamyba

Tekstilės gaminių gamyba

Maisto produktų ir gėrimų gamyba

Kitos sritys

Nepakankami duomenys
 

Pastaba: duomenys apima priemones „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, 
„Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, „Asistentas-3“ ir programas „Eurostars“, „Eureka“, „Pramoninės biotechnologijos plėtros 
programa“ ir „Aukštųjų technologijų plėtros programa“. Gerovės ir sveikatingumo sritys apima farmaciją, medicinos ir 
sveikatingumo paslaugas, medicinos ir sveikatingumo įrangos, technikos ir reikmenų, ekologiškų žemės ūkio ir maisto 
produktų gamybą ir kita (šaltinis: Lietuvos inovacijų strategija 2010–2020 m.). 
Šaltiniai: autorių skaičiavimai, remiantis Lietuvos verslo paramos agentūros iš SFMIS sistemos pateiktais duomenimis 
apie priemonių „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, „Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-
2“, „Asistentas-3“ projektų įgyvendinimą 2008–2011 m. laikotarpiu (sutartys, pasirašytos iki 2011 m. birželio mėn.), taip 
pat duomenimis, gautais iš Lietuvos mokslo tarybos apie 2007–2010 m. laikotarpio programų „Pramoninės 
biotechnologijos plėtros programa“ ir „Aukštųjų technologijų plėtros programa“ projektus, bei duomenimis, gautais iš 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros apie 2007–2011 m. įgyvendintus programų „Eurostars“ ir „Eureka“ 
projektus. 

 
24 pav. parodyta, kaip įgyvendintiems ar šiuo metu įgyvendinamiems projektams skirtos paramos lėšos 
pasiskirstė tarp proveržio sričių. Lėšų pasiskirstymo analizė rodo, kad vertinamos priemonės prie šalies ūkio 
proveržio krypčių plėtros skatinimo prisideda gana dideliu mastu

20 – iš 2008–2011 m.21 laikotarpiu 
įgyvendintiems arba įgyvendinamiems projektams skirtų lėšų apytiksliai 76 proc. panaudoti remti 
projektus, priskirtinus vienai ar kitai prioritetinei krypčiai. Likusi paramos dalis panaudota finansuoti 
projektams, kurių rezultatai neprisideda prie proveržio prioritetinėse srityse (diagramoje – „Kitos sritys“) 
arba jų rezultato iš projekto aprašymo neįmanoma nustatyti (diagramoje – „Nepakankami duomenys“). 
Pagal paramos lėšų apimtis išskirtinos šios proveržio kryptys, gavusios didžiausią paramos dalį (iš viso 
keturioms pagrindinėms sritims paskirstyta apie 60 proc. ŪM priemonių paramos 2008–2011 m. 
laikotarpiu): 

• informacinės ir ryšių technologijos (117,6 mln. Lt arba 23,8 proc. skirtų lėšų); 
• biotechnologijos (79,8 mln. Lt arba 16,2 proc. skirtų lėšų); 

• ateities energetika (44,2 mln. Lt arba 8,9 proc. skirtų lėšų); 
• elektrinės ir optinės įrangos gamyba (38,9 mln. Lt arba 7,9 proc. skirtų lėšų).  
 

Mažiausia dalis teko tekstilės gaminių gamybai (0,8 proc. skirtų lėšų), kūrybinėms industrijoms (0,8 proc. 
skirtų lėšų), medienos ir baldų pramonei (1,3 proc. skirtų lėšų) ir chemijos produktų gamybai (1,5 proc. 
skirtų lėšų). 

Apibendrintas galimos įtakos įvertinimas 

Remiantis 2.1.2 poskyryje pristatomais vertinimo rezultatais, galima teigti, kad šiuo metu įgyvendinamas 
priemonių rinkinys, nepaisant nedidelių problemų, susijusių su priemonių įgyvendinimo administraciniais 
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trūkumais, tiesiogiai prisideda prie Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo ir turės gana didelę 
įtaką MTTP ir inovacijų politikos uždavinių pasiekimui ilguoju laikotarpiu, nes: 

• visų priemonių tikslai ir uždaviniai atitinka vieną (ar kelis) iš Lietuvos inovacijų politikos uždavinių; 
• visos priemonės yra pagrįstos ir jų pridėtinė vertė aiški, todėl priemonių derinys iš esmės atitinka 

tikslinių grupių poreikius22. 
 

Kita vertus, priemonių įtaka atskirų inovacijų politikos uždavinių įgyvendinimui yra nevienoda. Pagal realiai 
finansuojamas veiklas didžioji dalis priemonių lėšų (apytiksliai apie 60 proc.) yra skirta viešojo sektoriaus 
žinių bazei stiprinti. Paskatų inovacijoms įmonėse kūrimui skirta apie 26 proc. priemonių lėšų; likusios lėšos 
(apytiksliai apie 14 proc.) skirtos tiesiogiai mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti (remiantis EK 
naudojama inovacijų politikos uždavinių ir priemonių klasifikacija23).  

 
Verta pažymėti, kad nors mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo uždaviniui yra suteikiama reikšmė 
viešosiose diskusijose ir strateginiuose dokumentuose ne visiškai atitinka skirtų lėšų apimtis, dabartinis 
priemonių rinkinys iš esmės atitinka dabartinius Lietuvos inovacijų sistemos ir tikslinių grupių poreikius. 
Norint, kad tarp inovacijų sistemos veikėjų atsirastų tamprūs ryšiai, pirmiausia būtina sustiprinti pačius 
veikėjus, t. y. sukurti stiprią ir tarptautiniu lygmeniu konkurencingą žinių bazę ir konkurencingą, 
technologiškai atsinaujinusį verslą. Bandymai priverstinai jungti šiuos veikėjus, jeigu tarpusavio veiklai nėra 
paklausos ar neatitinka paslaugų (mokslo verslui) kokybė, yra neveiksmingi. Tai pagrindžia per interviu ir 
apklausas surinkti duomenys apie dabartinius mokslo ir verslo bendradarbiavimo trikdžius. Vienas 
svarbiausių iš jų yra tai, kad nė viena iš abiejų šalių nemato aiškios bendradarbiavimo naudos, o verslas kol 
kas nėra patenkintas viešojo sektoriaus atliekamų mokslinių tyrimų kokybe. Šie ir kiti trūkumai plačiau 
aprašomi 5.2.2 poskyryje. 
 
Toliau apibendrinta priemonių įtaka atskirų uždavinių pasiekimui. 
 
9 lentelė. Tikslo pasiekimo tikimybės atvaizdavimas pagal „šviesoforo“ principą. 

Inovacijų politikos uždavinys Vertinimas 

Sustiprinti viešojo sektoriaus žinių bazę Tikėtina, kad tikslai bus pasiekti* 

Sustiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą Dabartiniu laikotarpiu (2008–2013 m.) tikslai bus pasiekti 

patenkinamai 

Kurti paskatas inovacijoms įmonėse Tikėtina, kad tikslai bus pasiekti 

Kurti paklausą inovacijoms Nebuvo keliamas toks uždavinys 

Šaltinis: sudaryta autorių.  
* su sąlyga, kad ŠMM įgyvendinamų priemonių investicijos bus panaudotos efektyviai. Jų efektyvumo vertinimas 
nebuvo šio vertinimo tikslas. 
 

Dabartiniu laikotarpiu laikomas laikotarpis tarp 2008 ir 2013 m., kurio metu įgyvendinamos dabartinės 
mokslo ir verslo bendradarbiavimą skatinančios priemonės. Apibendrinant vertinimo duomenis 
formuluojama išvada, kad  tikslas skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bus pasiektas patenkinamai. 
Toliau pateikiamos priežastys. 

• Pirma, jam tiesiogiai įgyvendinti skirta palyginti nedidelė visų MTTP skatinimui skirtų lėšų dalis (mūsų 
skaičiavimais, apie 14 proc.), o viešojo sektoriaus žinių bazei stiprinti skirta net 60 proc. lėšų . Kol bus 
įgyvendinti viešojo sektoriaus MTTP infrastruktūros projektai (ne anksčiau kaip 2013–2015 m.), šių 
investicijų tiesioginė įtaka mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimui bus maža. 

• Antra, atlikta analizė rodo, jog įgyvendinant priemones ir projektus, kurie yra tiesiogiai skirti mokslo ir 
verslo bendradarbiavimui skatinti (pvz., „Inoklaster LT“), bendradarbiavimui yra sisteminių kliūčių, 
kurios nepriklauso nuo priemonių, jų parama savaime nėra pajėgi pašalinti šių trūkumų. Tokie trūkumai 
išsamiai aprašyti 5.2 skyriuje. Jie apima mokslo ir studijų institucijų valdymo trūkumus, mokslinių tyrimų 
viešajame sektoriuje komercinimo teisinės bazės trūkumus, mokslinių tyrimų kokybės neatitikimo 
poreikiams trūkumus ir pan. Stiprinant mokslinių tyrimų bazę viešajame sektoriuje (per įgyvendinamas 
ŠMM priemones), mokslinių tyrimų kokybė laikui bėgant turėtų stiprėti, tačiau trūkumus, susijusius su 
MSI valdymu, intelektinės nuosavybės teisine baze ir pan. reikėtų šalinti. 
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Tikėtina, kad dabartinės investicijos turės poveikį glaudesniam bendradarbiavimui MTTP ir inovacijų srityje 
ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu – tačiau  ilguoju laikotarpiu (per 5–15 metų). Analizuotų 
priemonių papildomumas ir nacionalinės inovacijų sistemų poreikių atitikimas plačiau pristatoma 5 
skyriuje. 

 
Apibendrinus kiekybinių tikslų pasiekimo ekstrapoliaciją vien tik keturiose vertintose priemonėse („Idėja 
LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Inogeb LT-1“), kurių projektuose yra pasiektų rezultatų ir buvo 
įmanoma atlikti ekstrapoliaciją, matyti, kad priemonėse gali būti pasiekti įspūdingi rezultatai. Jie turėtų 
viršyti numatytus veiksmų programose rodiklius. Žinoma, priemonių poveikis sukurtiems rodikliams (ar 
tikrai sukurta tiek rezultatų, kiek nurodo projektų vykdytojai, koks priemonių ir kitų veiksnių poveikis šių 
rodiklių sukūrimui) turės būti įvertintas atliekant poveikio vertinimą prabėgus 3–4 metams. Nepaisant to, 
akivaizdu, kad veiksmų programų planavimo rodikliai buvo formuluojami pernelyg atsargiai. 
 
10 lentelė. Priemonių „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Inogeb LT-1“ prognozuojamų 
rezultatų reikšmių apibendrinimas 

Rodiklis 
Matavimo 

vnt. 

Prognozuojama rodiklio reikšmė 
laikotarpio pabaigoje (2015 m.) 

įsisavinus visas priemonei numatytas 
lėšas 

Priemonė 

Pritraukta privačių investicijų mln. Lt 662,14 
„Idėja LT“, 
„Intelektas LT“, 
„Intelektas LT+“ 

Sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai skaičius 619 „Intelektas LT“ 
Pateiktos patentinės paraiškos skaičius 27 „Intelektas LT“ 
Sukurtos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio 
personalo darbo vietos per trejus metus po 
projekto įgyvendinimo 

skaičius 677–1826 
„Intelektas LT“, 
„Intelektas LT+“ 

Sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo 
vietos  

skaičius 4022 
„Intelektas LT“, 
„Intelektas LT+“ 

Sukurtos naujos technologinės įmonės skaičius 53 „Inogeb LT-1“ 
Įmonės, pasinaudojusios inovacijų paramos 
paslaugomis 

skaičius 1402–2141 „Inogeb LT-1“ 

Šaltinis: priemonių kiekybinių tikslų pasiekimo ekstrapoliacija, remiantis produktais ir rezultatais, jau sukurtais 
priemonių projektuose (pagal vykdytojų ataskaitose LVPA nurodytus duomenis). 

2.3. Tarptautinių ir nacionalinių finansavimo šaltinių derinio 
koordinavimo efektyvumas 
 
Šioje vertinimo dalyje atsakoma į 1.4 vertinimo klausimą, ar efektyviai planuojamas ir koordinuojamas 
verslo ir mokslo bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje projektų finansavimas iš įvairių finansavimo 
šaltinių, tarp jų tarptautinių, ir kaip būtų galima padidinti šių lėšų panaudojimo efektyvumą. Kitaip tariant, 
čia norima sužinoti, ar tinkamas nacionalinių ir tarptautinių priemonių derinys, ar priemonių sąsajos yra 
tinkamai ir efektyviai koordinuojamos. 

Ar skiriasi tarptautinių ir nacionalinių priemonių rezultatyvumas? 

Atsakant į vertinimo klausimą pirmiausia buvo vertinama, kokiu mastu finansuojant bendradarbiavimą 
MTTP ir inovacijų srityje naudojamasi nacionaliniais, ir kokiu – tarptautiniais šaltiniais, ir ar yra įrodymų, kad 
tarptautinės priemonės rezultatyvesnės už nacionalines ir sukuria aiškią pridėtinę vertę.  

 
Atliekant vertinimą priemonių grupės pagal finansavimo šaltinius suskirstytos į tris grupes:  

1. ES struktūrinės paramos lėšomis bendrafinansuojamos priemonės (toliau – ES SF priemonės) t. y. 

„Idėja LT“, „Intelektas LT+“, „Intelektas LT“, „Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, „Inoklaster LT“, „Inoklaster 

LT+“, „Asistentas-3“. Vertinimo laikotarpiu, remiantis pasiekiamais duomenimis, šių priemonių dalis 

sudarė apie 83 proc. visų lėšų, skirtų MTTP ir inovacijų plėtros projektams vertinamose priemonėse 

(žr. 25 pav.). 
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2. tik (daugiausia) valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos priemonės (toliau – nacionalinės 

priemonės), t. y. „Inovaciniai čekiai“, Aukštųjų technologijų programa (ATP), Pramoninės 

biotechnologijos plėtros programa (PBPP 2007–2010). 

3. tarptautinės priemonės, šiuo atveju tik „Eureka“ ir „Eurostars“, nes vertinant buvo pasiekiami detalūs 

priemonių įgyvendinimo duomenys, o jų naudos gavėjai įtraukti į apklausą. 

25 pav. Ištekliai, skirti MTTP ir inovacijų veiklai pagal 
„tarptautines“, „nacionalines“ ir ES SF priemones, 2008–
2011 m., proc. 

 

26 pav. Projektų vykdytojų pasitenkinimas 
programomis, vykdoma veikla, jų tikslais ir uždaviniais 
 

 

Šaltinis: LVPA duomenys: <http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/26026/>; žiūrėta 2011-05-30; MITA  ir LMT 
duomenys; diagrama pagal projektų vykdytojų apklausos duomenis, VPVI, 2011 m. (N = 204). 

 
Projektų vykdytojai vidutiniškai geriau vertino pasitenkinimą savo dalyvavimu tarptautinėse ir 
nacionalinėse priemonėse, palyginti su ES SF priemonėmis (žr. 26 pav.). Taip pat šios priemonės vidutiniškai 
daugiau prisidėjo prie bendradarbiavimo skatinimo. ES SF priemonių atveju akivaizdūs priemonių įtakos 
skirtumai bendradarbiavimo skatinimui  („Intelektas LT+“ ir „Inogeb LT-1“ vertinimo rezultatai gerokai 
skiriasi – atitinkamai, 3,75 ir 5,67 ir sudaro net 1,92 skirtumą). Nors tarptautinių priemonių atstovai 
skeptiškiau vertino savo galimybes pratęsti bendradarbiavimą su partneriais Lietuvoje, šį vertinimą 
greičiausiai lėmė projektų specifika. 

 
27 pav. Projekto vykdytojų įvertinimas, kiek jų 
įgyvendinamas projektas prisidėjo prie 
bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje. 

 

28 pav. Projekto vykdytojų vertinama tikimybė dėl 
tolesnio bendradarbiavimo su partneriais Lietuvoje 
projektui pasibaigus. 

 
Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys, VPVI, 2011 m. (N = 204). 

 
Lyginant priemonių projektų vykdytojų nuomones dėl priemonių rezultatyvumo ryškėja toliau aptariamos 
tendencijos. 

• Projektų vykdytojai  visais atvejais vidutiniškai vertino priemonių poveikį MTTP veiklos mastams, 
tačiau tikėtina, kad ES SF priemonės ir tarptautinės priemonės  turės didesnį poveikį naujų MTTP 
projektų inicijavimui negu nacionalinės priemonės. Projektų vykdytojai, finansuojami per nacionalines 
priemones, poveikį naujų MTTP projektų inicijavimui vertino prasčiau negu vidutiniškai (pastarųjų 
priemonių atveju įtakos mastas vidutiniškai 3,5 balo iš 7), o projektų vykdytojai, finansuojami per ES 
SF ir tarptautines priemones, vertino palankiai (atitinkamai, ES SF priemonių ir tarptautinių priemonių 



52 
 

– 5.3 ir 5,5; mokslo ir studijų institucijos, įgyvendinančios ES SF projektus, buvo dar optimistiškesnės – 
skyrė vidutiniškai 6 balus). 

• Projektų vykdytojai visais atvejais palankiai (apytiksliai 5–6 balais) įvertino priemonių poveikį naujo 
produkto ar paslaugos sukūrimui. Didelio skirtumo tarp priemonių nėra. 

• Projektų vykdytojai, finansuojami per nacionalines ir tarptautines priemones, poveikį naujų tinklų, 
klasterių sukūrimui įvertino prastai (atitinkamai 2 ir 2,5 balo); ES SF priemonės vidutiniškai daugiau 
turėjo įtakos (3,5 balo) tinklų kūrimui.  

• Visų priemonių projektų vykdytojai įmonėse poveikį naujiems bendradarbiavimo ryšiams su mokslo ir 
studijų institucijoms užmegzti vertino gerai (apytiksliai 5 balais). Mokslo ir studijų institucijų vertinimai 
išsiskyrė – ES SF priemonių vykdytojai, finansuojami iš ES SF priemonių ir tarptautinių priemonių, 
išskyrė pakankamai didelę priemonių įtaką (vidutiniškai 5 balai) naujiems bendradarbiavimo ryšiams 
su verslo įmonėmis  užmegzti. Projektų vykdytojai, finansuojami per nacionalines priemones, skyrė 
žemesnį negu vidutinišką įvertinimą (3,5). 

• Priemonių poveikį inovacijų reikšmingumo įmonės strategijoje išaugimui nacionalinių priemonių 
projektų vykdytojai vertino tik vidutiniškai (apytiksliai 4 balais), o ES SF ir tarptautinių priemonių 
projektų atstovai vertino palankiai (apytiksliai 5 balais). 

• Kaip ir reikėjo tikėtis, tarptautinių priemonių įtaka tarptautinių projektų inicijavimui buvo didžiausia 
(5,6). Nacionalinių priemonių įtaka šiam rodikliui, projektų vykdytojų nuomone, yra prasta (2,6), ES SF 
priemonių – vidutiniška (4,5).  

• Pažymėtina, jog mokslo ir studijų institucijų atstovai, dalyvaujantys ES SF projektuose, šių priemonių 
poveikį aukštesnės kokybės studijų ir (ar) mokslinių tyrimų veikloms įvertino vidutiniškai (4,1), o 
nacionalines ir tarptautines lėšas gaunantys projektų vykdytojai įvertino palankiai ir skyrė 5–6 balus. 

• Verslo įmonių atstovai vienodai gerai vertino ES SF priemonių ir tarptautinių priemonių įtaką naujų 
kompetencijų įgijimui (vidutiniškai 5,5 balo), o dalyvaujantieji nacionalinėse priemonėse – prasčiau 
(4,5). Didžiausią įtaką mokslo ir studijų institucijų mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos / patirties 
ugdymui turės dalyvavimas tarptautinėse priemonėse (5,8 balo); atitinkamai dalyvavimo 
nacionalinėse priemonėse įtaka šiam rodikliui taip pat yra didelė (5,5 balo), o ES SF priemonėse – kiek 
mažesnė (4,9 balo). 

 
Apibendrinant apklausos rezultatus (suvestinę ir grafikus žr. 3 priedas) galima pasakyti, kad dalyvavimas 
nacionalinėse priemonėse, palyginti su kitomis priemonėmis, sukuria sąlyginai žemesnę pridėtinę vertę. Šių 
priemonių poveikis buvo įvertintas prasčiausiai, ypač inicijuojant naujus MTTP projektus, kuriant naujus 

tinklus ir įgyjant naujas kompetencijas. Priemonių įtaka kuriant naujus produktus / paslaugas buvo panaši 
kaip ir ES SF ar tarptautinių priemonių (tačiau ir čia poveikio vidurkis buvo žemesnis). Kita vertus, 
nacionalinėms programoms įgyvendinti skiriama gerokai mažiau lėšų negu priemonėms, finansuojamoms iš 
ES struktūrinių fondų paramos lėšų. Atitinkamai nacionalinių programų projektų apimtis ir poveikis yra 
menkesni. 

 
Lyginant ES SF priemones ir tarptautines priemones tarpusavyje aiškėja, kad tarptautinių priemonių 
pridėtinė vertė pasireiškia kuriant naujus tarptautinius bendradarbiavimo ryšius ir įgyjant naujas 
kompetencijas bei plėtojant aukštesnės kokybės studijų ir (ar) mokslinių tyrimų veiklas (ypač mokslo ir 
studijų institucijose). 

 
ES SF priemonių stiprybė yra jų tikėtinas poveikis naujų produktų / paslaugų kūrimui, naujų MTTP projektų 
inicijavimui ir naujų kompetencijų įgijimui. Tačiau pagal daugumą rodiklių dalyvavimas šiose priemonėse 
vidutiniškai turi mažesnį poveikį negu dalyvavimas tarptautinėse priemonėse (išskyrus kuriant naujus 
tinklus ir inicijuojant naujus MTTP projektus). 

Koks dalijimosi informacija tarp įvairių institucijų efektyvumas? Ar yra reali dvigubo finansavimo tikimybė? 

Apibendrinant interviu rezultatus galima teigti, jog atskiros nacionalines ir tarptautines priemones 
įgyvendinančios institucijos gana efektyviai dalijasi informacija, tačiau yra tam tikrų koordinavimo poreikių: 

• per interviu paminėta, kad dvigubo finansavimo tikimybė yra visai reali, nes ją labai sudėtinga, 
beveik neįmanoma, patikrinti, todėl yra poreikis apsvarstyti galimybes organizacijoms keistis 
finansavimo rezultatais; 
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• visos institucijos kuria ir naudoja savo ekspertų duomenų bazes, nors būtų veiksmingiau turėti ir 
naudoti vieną duomenų bazę; 

• yra smulkių specifinių trūkumų, pavyzdžiui, iškilusių atskyrus Bendrosios programos atskiras dalis į 
LMT (dalis BP7 paprogramių buvo perduota administruoti LMT, ir, interviu duomenimis, projektų 
pareiškėjams tai kartais sukelia praktinių nepatogumų – tenka bendrauti su dviem institucijomis). 
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3. MTTP IR INOVACIJŲ PARAMOS INFRASTRUKTŪRA: 2 

VERTINIMO UŽDAVINYS 
 
 

Pagal 2 uždavinį siekiama įvertinti, koks yra MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros efektyvumas, 
tęstinumas, gyvybingumas, investicijų į infrastruktūrą efektyvumas, galimos verslo pritraukimo į 
slėnius ir parkus kliūtys; pateikti rekomendacijas dėl optimalių jų valdymo, veiklos organizavimo, 
bendradarbiavimo būdų, vaidmenų slėniuose ir santykių su kitais slėnių dalyviais, naujų verslo 
pritraukimo formų. 

 
Skyriuje atsakoma į toliau išvardijamus vertinimo klausimus.  

• (2.1) Koks MTTP ir inovacijų kuriamos / plečiamos infrastuktūros (taip pat „kietosios“ slėnių, mokslo ir 
(ar) technologijų parkų, inovacijų centrų ir pan. infrastruktūros) panaudojimo MTTP ir inovacijų 
politikos tikslų pasiekimui lygis, verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatyvumo užtikrinimo lygis, 
šiose infrastruktūrose vykdomos veiklos pakankamumas; kaip galėtų būti padidintas šios veiklos ir 
„kietosios“ infrastruktūros panaudojimo numatytiems tikslams pasiekti efektyvumas?  

• (2.2) Kokios galimos verslo pritraukimo į mokslo ir (ar) technologijų parkus, slėnius kliūtys, kokios 
galimos naujos verslo pritraukimo formos ir galimi nauji bendradarbiavimo būdai? 

• (2.3) Ar tinkamas mokslo ir (ar) technologijų parkų vaidmuo įgyvendinant slėnių programas ir kokia jų 
santykių su kitais slėnių dalyviais pridėtinė vertė?  

• (2.4) Kokie būtų optimalūs mokslo ir (ar) technologijų parkų valdymo ir veiklos organizavimo būdai, jų 
vaidmenys slėniuose ir santykiai su kitais slėnių dalyviais? 

 
Remiantis technine specifikacija, inovacijų paramos infrastruktūra suprantama kaip institucijų (MITA, 
mokslo ir (ar) technologijų parkai (MTP), inovacijų centrai, technologijų perdavimo centrai, integruoti 
mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai), inkubatoriai ir pan.), teikiančių paslaugas, skatinančias įmonių 
inovacinę veiklą, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą, technologijų perdavimą ir pan., visuma.  

3.1. Inovacijų paramos infrastruktūros rezultatyvumas 
 

Šiame skyriuje vertinant inovacijų paramos infrastruktūros rezultatyvumą, remiantis atlikta inovacijų 
paramos paslaugų klasifikacija, sudarytas Lietuvoje teikiamų inovacijų paramos paslaugų „žemėlapis“. Jis 
padeda įvertinti, kaip teikiamos paslaugos atitinka MTTP ir inovacijų politikos tikslus ir tikslinių grupių 
poreikius.  
  

3.1.1. Inovacijų paramos paslaugų „žemėlapis“ 
 

Siekiant sudaryti Lietuvoje teikiamų inovacijų paramos paslaugų „žemėlapį“, kuris padėtų įvertinti teikiamų 
inovacijų paramos paslaugų rezultatyvumą, atlikta inovacijų paramos paslaugų klasifikacija. Tai padaryta 
remiantis LR Vyriausybės apibrėžta inovacijų paramos paslaugų sąvoka ir mokslinėje literatūroje 
pateikiamomis inovacijų paramos paslaugų klasifikacijomis (Link ir Scott, 2006; Monck et al, 1988; Sanz, 
2001; Wessner et al, 2009).     

  
LR Vyriausybės 2000 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 528 patvirtinta Inovacijų versle programa, Joje paramos 
inovacijoms paslaugos yra apibrėžiamos kaip „specializuotos paslaugos įmonėms, vykdančioms inovacinę 
veiklą, ir (arba) naujovių teikėjams, padedant jiems formuoti ir įgyvendinti inovacijas. Parama inovacijoms 
pasireiškia inovacijų vadybos konsultacijų, tarpininkavimo perduodant technologijas, informacijos teikimo, 
inovacijų marketingo, inovacijų finansavimo ir tarpininkavimo, ugdymo, techninės ar verslo infrastruktūros 
kūrimo ir kitomis panašiomis paslaugomis.“  
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Remiantis šiuo apibrėžimu ir mokslinėje literatūroje pateikiamomis klasifikacijomis, inovacijų paramos 
paslaugas galima skirstyti į keturias grupes. 

 
1)  Inkubacinės paslaugos, nukreiptos į paramą besikuriančiam verslui ir verslumo skatinimą: 
− verslumo kultūros ugdymas (renginiai, konferencijos, naujienlaiškiai, diskusijos, mokymai ir pan.); 

− verslo pradžios konsultacijos (įmonės steigimo, registravimo, apskaitos ir mokesčių, planavimo, 
įmonės valdymo, subsidijuojamų darbo vietų steigimo, darbuotojų paieškos ir atrankos, svarbiausiais 
darbo teisės ir darbų saugos klausimais ir pan.); 

− padedančios pradėti verslą paslaugos (inkubatoriaus ir akseleratoriaus paslaugos); 
− rinkų ir finansavimo paieška; 
− pradinės verslo vystymo konsultacijos (projektinės idėjos gryninimas, verslo plano rengimas, tinkamų 

veiklų projektams analizė ir pan.). 
 
2) Infrastruktūrinės paslaugos, susijusios su fizine infrastruktūra ir jos aptarnavimu: 

− nuoma (patalpų, gamybinių ir technologinių patalpų, biuro įrangos, konferencijų salių, virtualios darbo 
vietos); 

− administravimo paslaugos (kopijavimas, sekretoriato paslaugos); 
− maitinimo ir socialinės paslaugos (restoranas arba valgykla, sporto klubas, viešbutis ir pan.). 
 
3) Pridėtinę vertę didinančios paslaugos, nukreiptos į paramą įmonių plėtrai bei inovacijų skatinimą: 
− inovacijų kultūros ugdymas (renginiai, konferencijos, naujienlaiškiai, diskusijos, mokymai, 

konsultacijos ir pan.); 
− inovacinių gebėjimų didinimas rengiant konsultacijas; 

− rinkodaros paslaugos; 
− žinių ir technologijų perdavimas (pvz., mokslo žinių į verslą); 
− technologijų ir inovaciniai auditai; 
− partnerystės ir klasterizacijos skatinimas; 
− tinklaveikos skatinimo paslaugos (pagalba įsitraukiant į vietos ir tarptautinius tinklus, asociacijas ir 

pan.). 
 
4) Finansinės paslaugos, skirtos inovacinės veiklos paskatoms: 
− parama moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai; 

− projektinės inovacinės veiklos finansavimas; 
− parama tarpsektoriniam bendradarbiavimui (verslas–verslas): dotacijos bendriems projektams, 

inovaciniai čekiai pirkti paslaugoms iš verslo konsultantų; 

− parama bendradarbiavimui su mokslo institucijomis (verslas–mokslas): dotacijos bendriems 
projektams, inovaciniai čekiai pirkti paslaugoms iš mokslo institucijų. 

 
Pagal šią klasifikaciją, sudarytas inovacijų paramos paslaugų žemėlapis. Jis pristatomas lentelėje toliau. 
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11 lentelė. Inovacijų paramos paslaugų „žemėlapis“ (informacija apie teikiamas inovacijų paramos paslaugas yra surinkta iš organizacijų viešai pateikiamų šaltinių) 
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∗ šiuo metu dar kuriasi, pažymėtos inovacijų paramos paslaugos tik ketinamos teikti. 
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Siekiant įvertinti inovacijų paramos infrastruktūros rezultatyvumą ir efektyvumą buvo atlikta inovacinių verslo 
įmonių, kurios, tikėtina, naudojasi inovacijų paramos paslaugomis, t. y. yra įsikūrusios mokslo ir (ar) 
technologijų parkuose, verslo inkubatoriuose, įtrauktos į slėnių vizijas, dalyvauja slėnių veiklose, naudojasi 
inovacijų centrų paslaugomis ir pan., apklausa.  

 
Respondentų sąrašas sudarytas remiantis mokslo ir (ar) technologijų parkų, integruotų mokslo, studijų ir 
verslo centrų (slėnių), inkubatorių įmonių sąrašais. Įmonių duomenis ryšiams apklausai pateikė 5 integruoti 
mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai) („Nemuno slėnis“ (5 įmonės), „Santakos slėnis“ (8 įmonės), 
„Saulėtekio slėnis“ (15 įmonių), „Santaros slėnis“ (20 įmonių), slėnis Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai (9 
įmonės); 9 mokslo ir (ar) technologijų parkai (VšĮ Kauno aukštųjų informacinių technologijų parkas (6 
įmonės), VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (37 įmonės), VšĮ KTU regioninis mokslo parkas (55 
įmonės), VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas (40 įmonių), VšĮ Saulėtekio mokslo ir technologijų 
parkas (52 įmonės), VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas (46 įmonės), VšĮ „Technopolis“ (12 įmonių), VšĮ 
Visorių informacinių technologijų parkas (11 įmonių) ir Liepiškių technologijų parkas (2 įmonės); 3 verslo 
inkubatoriai (VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius (29 įmonės), VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatorius (8 įmonės), VšĮ 
Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius (15 įmonių); Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (420 
įmonių). Į apklausos respondentų sąrašą taip pat įtrauktos inovatyvios, savo veiklą žiniomis grindžiančios 
įmonės: Žinių ekonomikos forumo nariai (verslo įmonės), „Žinių ekonomikos įmonės“ apdovanojimų 
nominantai ir nugalėtojai, sėkmingiausios jaunos aukštųjų technologijų įmonės apdovanojimų nominantai ir 
nugalėtojai (96 įmonės). Apklausos anketa taip pat išsiųsta ir VšĮ Lietuvos inovacijų centras ir VšĮ Kauno 
regioninio inovacijų centro klientams (3000 įmonių).  

 
Verslo įmonių apklausos generalinė aibė yra baigtinė ir apima 3886 respondentus, todėl atvejų skaičius 
apskaičiuojamas pagal formulę (Kardelis, Sapagovas, 1998): 

 
z

2 x S2 

n =  ____________ 

∆
2 + z2 x S2 
          ______ 

       N 
 

Formulėje: n – atvejų skaičius atrankinėje grupėje; 
z – koeficientas, surandamas iš vadinamųjų Stjudento pasiskirstymo lentelių; jis pasirenkamas pagal tai, kokį 
patikimumą norima gauti (šiuo atveju patikimumas – 95 % (p = 0,05), vadinasi, z = 1,96); 
S – imties vidutinis kvadratinis nuokrypis (šiuo atveju S = 50, nes nėra jokių ankstesnių duomenų, atliktų 
tyrimų, kuriais būtų galima remtis); 
∆ (delta) – leistinas netikslumas (šiuo atveju ∆ = 10); 
N – visos populiacijos tūris (atvejų skaičius) (šiuo atveju N = 3886). 
Jeigu tyrimo patikimumas yra 95 %, o tikslumas 10 %, tai atvejų skaičius atrankinėje grupėje bus:  

 
1,962 x 502 

n =  ___________________ = 94 

102 + 1,962 x 502 
              __________ 

        3886 
 

Į klausimyną atsakė 107 respondentai. Tai pakankamas stebėjimų skaičius, leidžiantis taikyti kiekybinius 
duomenų analizės metodus.  

 
Apklausa buvo atliekama 2011 m. rugpjūčio 23–31 d. naudojantis internetine apklausos sistema <publika.lt>. 
Apklausos klausimynas pateikiamas ataskaitos prieduose (11 priedas). 

 



58 
 

Siekiant objektyvaus ir visapusiško inovacijų paramos infrastruktūros rezultatyvumo ir efektyvumo vertinimo 
2011 m. rugsėjo 22–26 d. buvo atlikti interviu su nepriklausomais tarpininkais, nepriklausomais inovacijų 
ekspertais, mokslininkais, inovacijų paramos tinklo atstovais, pramonės atstovais. Iš viso atlikti interviu su 10 
ekspertų. Šių ekspertų sąrašas pateikiamas ataskaitos prieduose (1B priedas).  

 
Atliekant verslo įmonių naudojimosi inovacijų paramos paslaugų infrastruktūros lygio vertinimą verslo įmonės 
buvo paprašytos nurodyti, kokiomis inovacijų paramos paslaugomis pasinaudojo, o jei nepasinaudojo, 
įvardinti, dėl kokios priežasties. Remiantis gautais apklausos duomenimis, 19 proc. apklaustų verslo įmonių 
pažymėjo, kad inovacijų paramos paslaugomis nesinaudoja. Pagrindinės priežastys buvo nurodytos 
prasmingų ir verslui aktualių paramos paslaugų trūkumas ir informacijos apie galimybes pasinaudoti 
inovacijų paramos paslaugomis stoka. Taip pat buvo išsakyta mintis, jog parkai ir verslo inkubatoriai 
neatlieka tiesioginių savo funkcijų, o pagrindinė veikla apsiriboja patalpų nuoma. Kadangi į tikslinę 
apklausiamųjų grupę buvo atrinktos tos verslo įmonės, kurios turėtų būti nors kartą pasinaudojusios inovacijų 
paramos paslaugomis, šis procentas verslo įmonių, kurios atsakė nesinaudojusios inovacijų paramos 
paslaugomis, yra santykinai didelis. Tačiau lyginant šį procentą su verslo įmonių, kurios pasinaudojo inovacijų 
paramos paslaugomis, dalimi (81 proc.), galima daryti išvadą, jog verslo įmonių naudojimasis inovacijų 
paramos paslaugų infrastruktūra yra gana didelis.  

 
29 pav. Verslo įmonių naudojimasis inovacijų paramos paslaugomis. 

 
Šaltinis: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ atlikta verslo įmonių apklausa, 2011 m. 

 
Atliekant apklausą respondentų buvo prašoma įvardyti inovacijų paramos paslaugas, kuriomis jie pasinaudojo 
per 2010–2011 metus (žr. Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. pav.). Iš gautų duomenų matyti, jog daugiausia 
verslo įmonių pasinaudojo verslumo kultūros ugdymo (renginiai, konferencijos, naujienlaiškiai, diskusijos, 
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mokymai ir pan.) (51 proc.), paramos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (46 proc.), inovacijų 
paramos paslaugomis, nuomos paslaugomis (39 proc.) bei inovacijų kultūros ugdymo inovacijų paramos 
paslaugomis (34 proc.). Mažiausiai verslo įmonių naudojosi technologinių ir inovacinių auditų paslaugomis (8 
proc.), taip pat paklausos stokoja rinkodaros paslaugos, pradinės verslo vystymosi konsultacijos (projektinės 
idėjos gryninimas, verslo plano rengimas, tinkamų veiklų projektams analizė ir pan.), parama tarpsektoriniam 
bendradarbiavimui (verslas–verslas): dotacijos bendriems projektams, inovaciniai čekiai pirkti paslaugoms iš 
verslo konsultantų. Remiantis 12 lentelėje pateiktais duomenimis, galima daryti išvadą, jog rinkodaros ir 
pradinių verslo vystymo konsultacijų paslaugoms verslo poreikis yra žemas, o inovacinių auditų ir paramos 
tarpsektoriniam bendradarbiavimui (verslas–verslas) paslaugoms yra žemas tiek pasiūlos, tiek paklausos lygis.  
 
Atliekant apklausą verslo įmonių buvo paprašyta nurodyti, kurių inovacijų paramos įstaigų paslaugomis 
pasinaudojo per 2010–2011 metus (žr. 30 pav.). Iš gautų duomenų paaiškėjo, kad nė viena iš apklaustų verslo 
įmonių nesinaudojo VšĮ Liepiškių technologijų parko ir slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslumo 
ugdymo centro paslaugomis. Šį rezultatą lemia tai, kad VšĮ Liepiškių technologijų parkas neteikia inovacijų 
paramos paslaugų, o veikia kaip duomenų perdavimo klasteris, jungiantis subjektus tam tikroje produktų ar 
paslaugų kūrimo grandinėje; slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslumo ugdymo centras yra dar tik 
kuriamas ir šiuo metu paslaugų neteikia. Daugiausia įmonių nurodė pasinaudojusios Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūros, VšĮ Lietuvos inovacijų centro, VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko, VšĮ Saulėtekio 
mokslo ir technologijų parko, VšĮ KTU regioninio mokslo parko, VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko ir 
VšĮ „Technopolis“ teikiamomis paslaugomis.  

 
30 pav. Verslo įmonių naudojimasis atitinkamomis MTTP ir inovacijų infrastruktūromis. 
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Šaltinis: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ atlikta verslo įmonių apklausa, 2011 m. 
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Atliekant apklausą verslo įmonių buvo paprašyta įvertinti nurodytų inovacijų paramos įstaigų, kurių 
paslaugomis pasinaudojo per 2010–2011 metus, teikiamų paslaugų kokybę pagal skalę nuo 1 iki 7, kur 1 – 
blogai, 7 – puikiai. Vertinant teikiamų inovacijų paramos įstaigų paslaugų kokybę galima daryti išvadą, jog 
geriausiai, t. y. 6–7 vertinimo balais, yra įvertintos slėnių „Saulėtekis“, „Nemunas“ ir Lietuvos jūrinio 
sektoriaus plėtrai, VšĮ Visorių informacinių technologijų parko, VšĮ „Technopolis“, VšĮ ASU žemės ūkio mokslo 
ir technologijų parko, VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parko, 
VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko, VšĮ Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriaus, Lietuvos 
inovacijų centro ir Nemuno slėnio komunikavimo ir technologijų perdavimo centro teikiamos inovacijų 
paramos paslaugos. Kitų inovacijų paramos paslaugas teikiančių įstaigų (Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūra, VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas, VšĮ Saulėtekio mokslo ir technologijų parkas, VšĮ KTU 
regioninis mokslo parkas, Kauno regioninis inovacijų centras, VšĮ Kauno aukštųjų informacinių technologijų 
parkas, VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatorius, slėnis „Santara“, slėnis „Santaka) paslaugų kokybė yra vertinama 
vidutiniškai (4–5 vertinimo balais). Prasčiausiai (3 vertinimo balais) yra vertinamos VšĮ Šiaulių verslo 
inkubatoriaus teikiamos paslaugos. 

 
Per interviu ekspertai taip pat buvo paprašyti įvertinti, ar pakanka MTTP ir inovacijų infrastruktūros teikiamų 
paslaugų ir ar ši veikla atitinka verslo poreikius. Ekspertų nuomone, inovacijų paramos paslaugos yra 
nepakankamos kokybės, tarpusavyje dubliuojasi, yra perteklinės ir nelanksčios, nėra susitelkiama į tikslinį 
naudos gavėją, trūksta veiklos tęstinumo. Ekspertų nuomone, verslo sektoriuje yra inovacijų paramos 
paslaugų poreikis. Ekspertų nuomone, labiausiai trūksta „jaunųjų“ verslo įmonių globojimo ir kuravimo 
paslaugų bei kompleksinės mentorystės, individualizuotos pagal konkrečius verslo poreikius. Bendras 
išvestinis inovacijų paramos paslaugų kokybės vertinimo balas yra 6, todėl galima teigti, jog bendrai MTTP ir 
inovacijų paslaugų infrastruktūros teikiamų paslaugų kokybė yra vertinama gerai.   
 
Sėkmingas užsienio šalių pavyzdys, parodantis, kaip galima išvengti inovacijų paramos paslaugų dubliavimosi, 
perteklinių veiklų ir užtikrinti jų kokybę, yra Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkų asociacija TEKEL.  

 
Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkų asociacija TEKEL, įkurta 1988 m., vienija 24 mokslo ir (ar) 
technologijų parkus ir koordinuoja jų veiklą šalies mastu programiniu ir operatyviniu lygmenimis: pagal 
ekspertų programą CoE ir taikomųjų verslo tyrimų programą TULI. Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkų 
asociacija yra įgaliota administruoti minėtas programas šalies mastu ir kartu vykdyti šalies inovacijų politiką 
įgyvendinančias priemones. 

 
TEKEL asociacijos nuopelnas – bendroji paslaugų teikimo koncepcija (angl. common service concept). Viena 
vertus, tai apibūdina visų parkų teikiamas visas paslaugas kaip vieną visumą, tam tikrą kompetencijų 
„žemėlapį“. Kita vertus, tai leidžia konkretiems parkams specializuotis, tobulėti, išvengti veiklų dubliavimosi, 
aktyviau bendrauti ir geriau žinoti, ką daro visas tinklas. TEKEL bendradarbiavimas su savo nariais ir aiškus 
veiklų atskyrimas yra puikus geros praktikos pavyzdys, atitinkantis holistinį inovacijų sistemos modelį.  
 

3.1.2. Inovacijų paramos infrastruktūros teikiamų paslaugų atitikimas MTTP ir inovacijų 
politikos tikslams 

 
Pagrindinis dokumentas, pagal kurį buvo nustatytos pagrindinės inovacijų politikos uždavinių grupės, yra 
Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. strategija. Uždavinių grupės taip pat buvo papildytos pagal kitus Lietuvos 
MTTP ir inovacijų politiką reglamentuojančius dokumentus (Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
programa, Inovacijų versle 2009–2013 m. programa, Aukštųjų technologijų plėtros programa, Ilgalaikė 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija, Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos 
nuostatų įgyvendinimo programa, Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija). Nustatytos tokios 
svarbiausios Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos uždavinių grupės: 

a) didinti Lietuvos integraciją į globalias rinkas („Lietuva be sienų̨“); ši grupė turėtų apimti slėnių kūrimą, 
įsitraukimą į Europos mokslinių tyrimų erdvę, verslo tinklaveikos skatinimą, įsitraukimą į tarptautinius 



61 
 

inovacinius tinklus, didelės pridėtinės vertės eksporto plėtojimą, verslo internacionalizaciją, tiesioginių 
užsienio investicijų pritraukimą ir pan.; 

b) ugdyti kūrybingą ir inovatyvią visuomenę; ši grupė turėtų apimti kūrybingumą ir inovatyvumą 
skatinančią švietimo ir aukštojo mokslo sistemą, verslumo skatinimą, mokymąsi visą gyvenimą; 

c) skatinti inovacijas; ši grupė turėtų apimti technologines, netechnologines, socialines, viešąsias 
inovacijas; didelį augimo potencialą turinčių įmonių skatinimą, SVV prieinamumą prie įvairių 
finansavimo šaltinių, mokslo infrastruktūros reikalingos mokslo rezultatų komercinimui sukūrimą, 
technologijų perdavimo centrų steigimą ir vystymą, bendrų verslo ir mokslo projektų rėmimo schemas 
bei inovacinės partnerystės tinklų kūrimąsi ir plėtrą; 

d) skatinti MTТP plėtrą; ši grupė turėtų apimti mokslo ir gamybos sąveikos sistemos, atitinkančios 
europinę inovacijų diegimo praktiką, sukūrimą, MTТP finansavimo dalies, ypač iš privačių šaltinių, 
didinimą, aukštųjų technologijų gamybos dalies didinimą; 

e) diegti sisteminį požiūrį į inovacijas; ši grupė turėtų apimti tarpinstitucinį koordinavimą, mokslo 
institutų pertvarkymą, verslo ir mokslo sąveikos stiprinimą, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 
įsteigimą ir vystymą, periodiškai atliekamą tarptautinį Lietuvos inovacijų sistemos ir viešo sektoriaus 
valdymo reformų vertinimą. 

 
Remiantis sudarytu inovacijų paramos paslaugų „žemėlapiu“ bei atliktos apklausos ir interviu duomenimis, 
galima nustatyti, koks yra MTTP ir inovacijų kuriamos bei plečiamos infrastruktūros panaudojimo MTTP ir 
inovacijų politikos tikslų pasiekimo lygis, kurį lemia MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros pasiūla ir verslo 
įmonių pasinaudojimas šia infrastruktūra.  

 
Pagal nustatytas Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos uždavinių grupes kiekvienai iš jų yra priskirtos inovacijų 
paramos paslaugos, atitinkančios uždavinius. MTTP ir inovacijų kuriamos ir plečiamos infrastruktūros pasiūlos 
lygio vertinimas grindžiamas sudarytu inovacijų paramos paslaugų „žemėlapiu“. Juo remiantis 
apskaičiuojamas procentas organizacijų, teikiančių konkrečias MTTP ir inovacijų infrastruktūros paslaugas 
(procentas organizacijų, teikiančių konkrečias MTTP ir inovacijų infrastruktūros paslaugas, kur 1–33 proc. 
rodo žemą pasiūlos lygį, 34–66 proc. – vidutinį, o 67–100 proc. – aukštą pasiūlos lygį). Verslo įmonių 
pasinaudojimo MTTP ir inovacijų infrastruktūra lygis yra nustatytas remiantis apklausos duomenimis, gautais 
verslo įmonėms nurodžius infrastruktūros paslaugų pasinaudojimą per pastaruosius metus (procentas 
įmonių, pasinaudojusių viena ar kita inovacijų paramos paslauga, kur 1–33 proc. rodo žemą pasinaudojimo 
lygį, 34–66 proc. – vidutinį, o 67–100 proc. – aukštą pasinaudojimo lygį). Pagal šiuos du rodiklius galima 
nustatyti, kokia yra MTTP ir inovacijų kuriamos ir plečiamos infrastruktūros panaudojimo MTTP ir inovacijų 
politikos tikslų pasiekimo tikimybė. 

 
12 lentelė. MTTP ir inovacijų kuriamos ir plečiamos infrastruktūros panaudojimo MTTP ir inovacijų politikos 
tikslų pasiekimo lygis (remiantis verslo įmonių apklausos duomenimis). 

MTTP ir inovacijų 

politikos uždaviniai 
Inovacijų paramos priemonė 

MTTP ir inovacijų 

infrastruktūros 

pasiūlos lygis  

Verslo įmonių 

pasinaudojimo 

infrastruktūra lygis 

Inovacijų paramos 

priemonės atitikimas 

MTTP ir inovacijų 

politikos uždaviniams 

Didinti Lietuvos 

integraciją į globalias 

rinkas 

Tinklaveikos skatinimo paslaugos Aukštas (71) Žemas (18) 
Tikslas bus pasiektas 

iš dalies 

Verslumo kultūros ugdymas Aukštas (88) Vidutinis (51) Ugdyti kūrybingą ir 

inovatyvią visuomenę Inovacijų kultūros ugdymas Aukštas (88) Vidutinis (34) 

Tikslas bus pasiektas 

iš dalies 

Verslo pradžios konsultacijos Aukštas (83) Žemas (17) 

Padedančių pradėti verslą paslaugos 

(inkubatoriaus ir akseleratoriaus paslaugos) 
Vidutinis (63) Žemas (20) 

Rinkų ir finansavimo paieška Aukštas (71) Žemas (25) 

Skatinti inovacijas 

Pradinės verslo vystymo konsultacijos Aukštas (83) Žemas (10) 

Tikslas bus pasiektas 

iš dalies 
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MTTP ir inovacijų 

politikos uždaviniai 
Inovacijų paramos priemonė 

MTTP ir inovacijų 

infrastruktūros 

pasiūlos lygis  

Verslo įmonių 

pasinaudojimo 

infrastruktūra lygis 

Inovacijų paramos 

priemonės atitikimas 

MTTP ir inovacijų 

politikos uždaviniams 

Nuomos paslaugos Aukštas (88) Žemas (29) 

Inovacinių gebėjimų didinimas rengiant 

konsultacijas 
Aukštas (83) Žemas (23) 

Rinkodaros paslaugos Vidutinis (54) Žemas (10) 

Žinių ir technologijų perdavimas Vidutinis (50) Žemas (23) 

Technologiniai ir inovaciniai auditai Žemas (29) Žemas (8) 

Projektinės inovacinės veiklos finansavimas Žemas (4) Žemas (18) 

 

Parama tarpsektoriniam 

bendradarbiavimui (verslas–verslas) 
Žemas (4) Žemas (10) 

 

Parama moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai 
Žemas (25) Vidutinis (46) 

Skatinti MTTP plėtrą 

Parama bendradarbiavimui su mokslo 

institucijomis (verslas–mokslas) 
Žemas (4) Žemas (24) 

Tikslas nebus 

pasiektas 

Diegti sisteminį 

požiūrį į inovacijas 
Partnerystės ir klasterizacijos skatinimas Aukštas (79) Žemas (24) 

Tikslas bus pasiektas 

iš dalies 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Bendras MTTP ir inovacijų kuriamos ir plečiamos infrastruktūros panaudojimo MTTP ir inovacijų politikos 
tikslų pasiekimo vertinimas, remiantis verslo įmonių apklausos duomenimis, rodo, jog tikslai bus pasiekti tik 
iš dalies, išskyrus MTTP plėtros skatinimą. Dėl to susidaro tokia padėtis, kai MTTP ir inovacijų paslaugų 
infrastruktūros pasiūlos lygis yra aukštas, o verslo pasinaudojimas atskiromis paslaugomis yra vidutinis ir 
žemas, nes trūksta prasmingų ir verslui aktualių paramos priemonių bei informacijos apie teikiamas 
paslaugas. 

 
Per interviu ekspertų taip pat buvo paprašyta įvertinti MTTP ir inovacijų infrastruktūros pasiūlos lygį ir verslo 
įmonių pasinaudojimo infrastruktūra lygį (žr. 13 lentelę).  

 
13 lentelė. MTTP ir inovacijų  kuriamos ir plečiamos infrastruktūros panaudojimo MTTP ir inovacijų 
politikos tikslų pasiekimo lygis (remiantis ekspertų nuomone).  

MTTP ir inovacijų 

politikos uždaviniai 
Inovacijų paramos priemonė 

MTTP ir inovacijų 

infrastruktūros 

pasiūlos lygis  

Verslo įmonių 

pasinaudojimo 

infrastruktūra lygis 

Inovacijų paramos 

priemonės atitikimas 

MTTP ir inovacijų 

politikos uždaviniams 

Didinti Lietuvos 

integraciją į globalias 

rinkas 

Tinklaveikos skatinimo paslaugos Vidutinis Žemas 
Tikslas bus pasiektas iš 

dalies 

Verslumo kultūros ugdymas Vidutinis Vidutinis Ugdyti kūrybingą ir 

inovatyvią visuomenę Inovacijų kultūros ugdymas Vidutinis Žemas 

Tikslas bus pasiektas iš 

dalies 

Verslo pradžios konsultacijos Vidutinis Vidutinis 

Padedančių pradėti verslą paslaugos 

(inkubatoriaus ir akseleratoriaus 

paslaugos) 

Vidutinis Vidutinis 

Rinkų ir finansavimo paieška Žemas Vidutinis 

Skatinti inovacijas 

Pradinės verslo vystymo konsultacijos Žemas Vidutinis 

Tikslas bus pasiektas iš 

dalies 
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MTTP ir inovacijų 

politikos uždaviniai 
Inovacijų paramos priemonė 

MTTP ir inovacijų 

infrastruktūros 

pasiūlos lygis  

Verslo įmonių 

pasinaudojimo 

infrastruktūra lygis 

Inovacijų paramos 

priemonės atitikimas 

MTTP ir inovacijų 

politikos uždaviniams 

Nuomos paslaugos Vidutinis Vidutinis 

Inovacinių gebėjimų didinimas 

konsultacijų pagalba 
Vidutinis Vidutinis 

Rinkodaros paslaugos Žemas Vidutinis 

Žinių ir technologijų perdavimas Žemas Žemas 

Technologiniai ir inovaciniai auditai Žemas Žemas 

Projektinės inovacinės veiklos 

finansavimas 
Žemas Vidutinis 

 

Parama tarpsektoriniam 

bendradarbiavimui (verslas–verslas) 
Vidutinis Vidutinis 

 

Parama moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai 
Vidutinis Vidutinis 

Skatinti MTTP plėtrą 

Parama bendradarbiavimui su mokslo 

institucijomis (verslas–mokslas) 
Vidutinis Žemas 

Tikslas bus pasiektas iš 

dalies 

Diegti sisteminį 

požiūrį į inovacijas 
Partnerystės ir klasterizacijos skatinimas Vidutinis Žemas 

Tikslas bus pasiektas iš 

dalies 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Bendras MTTP ir inovacijų kuriamos ir plečiamos infrastruktūros panaudojimo MTTP ir inovacijų politikos 
tikslų pasiekimo vertinimas, ekspertų nuomone, rodo, jog tikslai bus pasiekti tik iš dalies.    

 
MTP, slėnių, inkubatorių ir kitų inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų efektyvumui didinti 
ekspertai siūlo šiuos būdus: 

1) MTTP ir inovacijų kuriamos ir plečiamos infrastruktūros subjektams nustatyti ilgalaikę programą, 
kurioje būtų nurodyti tikslai ir siektini uždaviniai, numatomos valstybės investicijos, rezultatyvumo 
matavimo principai ir pan.; 

2) gerinti inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų darbuotojų kvalifikacinius gebėjimus ir 
kompetencijas atitinkamose srityse (pvz., žinių ir technologijų perdavimo, technologinių ir 
inovacinių auditų srityse); 

3) paslaugas pritaikyti prie individualių verslo poreikių, o ne orientuotis į pavienes, atskiras paslaugas; 
4) inovacijų paramos paslaugų teikėjai turi turėti formalias teises daryti įtaką tų sričių, už kurias jie 

atsakingi, politikai ir teisiniam reguliavimui; 
5) MTP ir slėnių veiklos turi būti integruotos su studijomis. 
6) verslas, kuris naudojasi MTP, slėnių, inkubatorių ir kitų inovacijų paramos paslaugas teikiančių 

institucijų paslaugomis, turi turėti aiškias galimybes daryti įtaką šių institucijų valdymui ir veiklos 
kryptims;  

7) tarpusavyje koordinuoti inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų veiklą.  
 

Gerosios užsienio šalių praktikos pavyzdys, kaip padidinti inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų 
efektyvumą nustačius ilgalaikę programą, kurioje būtų nurodyti tikslai ir siektini uždaviniai, numatomos 
valstybės investicijos, rezultatyvumo matavimo principai ir pan. bei įtraukus į organizacijos valdymą 
suinteresuotąsias šalis, yra Suomijos TEKES..   

 
TEKES – Suomijos technologijų ir inovacijų finansavimo agentūra prie Suomijos užimtumo ir ūkio ministerijos 
yra svarbiausia šiuo metu šalyje viešoji agentūra, finansuojanti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.  
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Svarbiausias TEKES valdymo organas – Taryba, sudaryta iš vyriausybės ketverių metų laikotarpiui paskirtų 
ministerijų atstovų, Suomijos Parlamento narių, verslo ir universitetų atstovų. TEKES Taryba priima 
sprendimus dėl bendrų organizacijos veiklos principų ir kitų didelę svarbą turinčių klausimų, pavyzdžiui, dėl 
naujų programų inicijavimo. 

 
Sutartyje tarp TEKES ir Suomijos užimtumo ir ūkio ministerijos yra numatyti pagrindiniai tikslai, kuriuos turėtų 
įgyvendinti TEKES agentūra ir kurių įgyvendinimo efektyvumas yra reguliariai vertinamas pagal konkrečius 
rodiklius. Kiekvienais metais TEKES privalo išsiųsti ministerijai išsamią (maždaug 70 puslapių) metinę 
ataskaitą. Joje turi būti pateikiama detali agentūros veiklos per praėjusiuosius metus analizė ir šios veiklos 
poveikis Suomijos visuomenei. Kaip pažymi TEKES atstovai, agentūra ir ministerija yra sutarusios, jog 
svarbiausias metinės ataskaitos tikslas yra parodyti, kokį bendrą poveikį agentūros veikla turėjo Suomijos 
visuomenei ir šalies ekonominei bei mokslinei raidai. Taigi agentūros veiklos poveikis Suomijos visuomenei, o 
ne individualūs finansiniai rodikliai, yra galutinis agentūros veiklos rezultatų vertinimo kriterijus. Juo 
remdamasi Suomijos Užimtumo ir darbo ministerija sprendžia, ar TEKES veikla buvo sėkminga ir pasiekė 
lauktų rezultatų.   
 
Inovacijų rezultatų vertinimas – viena svarbiausių TEKES užduočių. Vertinimo duomenys naudojami 
planuojant TEKES veiklą ir padeda įgyvendinti agentūros finansuojamas programas. TEKES yra apibrėžusi savo 
finansuojamų programų ir projektų vertinimo kriterijus ir nuolat vykdo jų galutinių rezultatų ir poveikio 
stebėseną. Siekdama šio tikslo agentūra renka informaciją apie kiekvieno projekto efektyvumą jo vykdymo 
pradžioje, pabaigoje ir praėjus trejiems metams po projekto pabaigos. Vertinimo tikslas yra grįžtamasis ryšys 
arba, kitaip tariant, informacija apie tai, kaip buvo pasiekti programos tikslai, kiek veiksminga buvo pati 
programa, ko galima pasimokyti siekiant tobulinti kitų TEKES programų įgyvendinimą ir strategiją.  

3.2. Inovacijų paramos infrastruktūros efektyvumas 
 

Šiame skyriuje vertinant inovacijų paramos infrastruktūros efektyvumą analizuojama, kokie veiksniai mažina 
inovacijų paramos infrastruktūros galimybes pasiekti aukštus rezultatus ir kokie galimi optimalūs veiklos bei 
efektyvumo didinimo būdai.  
 
Vertinant verslo interesą įsitraukti į slėnių veiklas verslo įmonės buvo paprašytos įvertinti slėnių veiklos ir 
teikiamų paslaugų poveikį verslo įmonių veiklos rodiklių pasiekimui pagal vertinimo skalę nuo 1 iki 7, kur 1 – 
jokio poveikio, 7 – esminis teigiamas poveikis (žr. Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. pav.). Remiantis gautais 
duomenimis, 57 proc. verslo įmonių atsakė, jog slėnių veikla ir jų teikiamos paslaugos neturi ir, tikėtina, 
neturės jokio poveikio ar turės labai nedidelį poveikį (1–3 vertinimo balai) jų veiklos rezultatams, 23 proc. 
mano, jog slėnių veikla turės vidutinį poveikį (4–5 vertinimo balai) ir tik 19 proc. apklaustųjų nurodė, jog 
slėnių veikla turės didelį ar esminį teigiamą poveikį (6–7 vertinimo balai). Tai rodo, jog verslo interesas 
įsitraukti į slėnių veiklas nėra pakankamas. 
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31 pav. Apklausos klausimas „Įvertinkite, kokį poveikį, Jūsų nuomone, slėnių veikla ir jų teikiamos 
paslaugos turėjo arba, tikėtina, turės žemiau įvardintiems Jūsų įmonės veiklos rodikliams pasiekti 
(įvertinkite poveikį kiekvienam veiksniui skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – jokio poveikio, 7 – esminis teigiamas 
poveikis)“. 

 
Šaltinis: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ atlikta verslo įmonių apklausa, 2011 m. 

 
Vertinant slėnių veiklų ir teikiamų paslaugų poveikį pavieniams įmonių veiklos pasiekimų rodikliams pagal 
išvestinį poveikio vertinimo balą (žr. Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. pav.), galima teigti, jog, verslo 
atstovų nuomone, didžiausią poveikį slėnių veikla turės bendrų MTTP projektų su mokslo ir studijų 
institucijomis inicijavimui ir įmonių mokslinių tyrimų ir technologinėms plėtros mastams. Tačiau šis poveikis 
yra santykinai nedidelis – net 40,74 proc. apklaustųjų nurodė, kad bendrų MTTP projektų su mokslo ir studijų 
institucijomis inicijavimui tai neturės visai jokio poveikio ar turės nedidelį poveikį, 33,33 proc. apklaustųjų 
teigė, kad turės mažą arba vidutinį poveikį, ir tik 26,93 proc. apklaustųjų nurodė, kad poveikis bus didelis ar 
esminis teigiamas. Vertindami poveikį įmonių mokslinių tyrimų ir technologinėms plėtros mastams 45,68 
proc. apklaustųjų nurodė, kad tai neturės poveikio arba turės nedidelį poveikį, 35,82 proc. apklaustųjų 
nurodė, kad turės mažą arba vidutinį poveikį, ir tik 18,52 proc. apklaustųjų nurodė, kad poveikis bus didelis ar 
esminis teigiamas. Tai rodo, jog, verslo įmonių atstovų nuomone, slėnių infrastruktūroje vykdoma veikla 
neužtikrina aukšto mokslo ir verslo bendradarbiavimo rezultatyvumo. 

 
Dauguma apklaustų ekspertų mano, kad inovacijų paramos infrastruktūra prisideda ir prisidės prie 
rezultatyvaus verslo ir mokslo bendradarbiavimo didinimo, tačiau šios įtakos dydis priklauso nuo konkrečių 
inovacijų paramos tiekėjų suinteresuotumo ir kompetencijų, o rezultatas išryškės tik ilgalaikėje 
perspektyvoje. Ekspertai, manantys, jog minėta infrastruktūra nedaro įtakos bendradarbiavimo efektyvumui 
arba daro labai mažą įtaką, teigė, kad pagrindinė to priežastis – inovacijų paramos paslaugų teikėjų 
nesuinteresuotumas skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą (pvz., šiose struktūrose beveik nėra darinių, 
išaugusių kaip spin-off ar start-up, skirtų kaip mokslo tyrimų rezultatas sukurtų inovacijų komercinimui).  
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Geroji užsienio šalių patirtis, kaip padidinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo veiksmingumą, galėtų būti 
Suomijos SHOK – strateginių mokslo, technologijų ir inovacijų centrų – veikla. SHOK yra nacionaliniu lygmeniu 
koordinuojami teminiai centrai, kurių veiklos pagrindas yra ilgalaikis bendradarbiavimas vykdant bendrus 
mokslinius tyrimus. SHOK centruose įmonės ir mokslinių tyrimų įstaigos dirba glaudžiai bendradarbiaudamos 
ir vykdydamos bendrus mokslinius tyrimus, kartu apibrėžtus kiekvieno centro strateginėje mokslinių tyrimų 
darbotvarkėje.  
 
Strateginių mokslo, technologijų ir inovacijų centrų svarbiausias tikslas yra iš pagrindų atnaujinti pramonės 
klasterius ir kurti esmines inovacijas, kuriant ir taikant naujus bendradarbiavimo metodus bei sąveikas. 
Pagrindinė centrų veikla yra tikrinimo ir bandymo aplinkų bei ekosistemų kūrimas. Mokslinių tyrimų tikslas – 
patenkinti Suomijos pramonės ir visuomenės poreikius penkerių–dešimties metų laikotarpiu. 
 
32 pav. Apklausos klausimas „Kurių slėnių ir kokiose veiklose dalyvaujate?“ 

 
Šaltinis: asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ atlikta verslo įmonių apklausa, 2011 m. 

 
Vertinant verslo dalyvavimo slėnių projektuose mastą galima pasakyti, kad per apklausą tik 12 proc., t. y. 13 
įmonių iš visų apklaustų verslo įmonių atstovų nurodė, kad dalyvauja slėnių veiklose.  

 
Pagrindinės slėnių veiklos, kurias vykdydamas verslas įsitraukęs į MTP ir slėnius, yra naudojimasis slėniuose 
veikiančių mokslo ir (ar) technologijų parkų bei inkubatorių infrastruktūra, dalyvavimas slėnių asociacijose, 
bendrų projektų su slėnyje įsikūrusiomis mokslo institucijomis vykdymas (žr. Klaida! Nerastas nuorodos 
šaltinis. pav.).  
 
Apklaustų verslo atstovų nuomone, verslui įsitraukti į mokslo ir (ar) technologijų parkų bei slėnių veiklas 
sudarytos patenkinamos sąlygos, t. y. 60 proc. visų apklaustų verslo įmonių atstovų mano, kad verslui 
sudarytos tinkamos sąlygos įsitraukti į mokslo ir (ar) technologijų parkų bei slėnių veiklas, ir 40 proc. 
apklaustųjų mano, jog netinkamos dėl šių priežasčių:  

1. daugumai verslo įmonių trūksta informacijos apie MTP ir slėnių veiklas ir verslui teikiamą naudą; 
2. MTP ir slėnių teikiamos paslaugos neatitinka verslo poreikių; 
3. slėnių veikla nukreipta į stambųjį ir vidutinį verslą, kuris turi pakankamai lėšų, kad galėtų dalyvauti 

bendroje slėnių veikloje, todėl neatitinka mažų verslo įmonių poreikių; 
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4. MTP ir slėniai nėra motyvuoti pritraukti verslo sektorių; 
5. MTP ir slėnių kompetencijos stoka; 
6. slėniai orientuojasi tik į mokslo interesų tenkinimą; 
7. siauros slėnių specializacijos. 

 
Ekspertų nuomone, verslui nėra sudarytos pakankamos sąlygos įsitraukti į mokslo ir (ar) technologijų parkų 
bei slėnių veiklas. Svarbiausios priežastys: 

1. verslas, kuris naudojasi MTP paslaugomis, neturi aiškių galimybių daryti įtakos MTP ir slėnių valdymui 
ir jų veiklos kryptims;  

2. teisinės bazės kliūtys (intelektinės nuosavybės klausimai, mokestinės lengvatos, mokslinių rezultatų 
komercinimas ir pan.); 

3. MTP ir slėniai nėra motyvuoti pritraukti verslo sektorių (slėniai orientuojasi tik į mokslą, o MTP 
nesistengia sukurti verslui pridėtinės vertės); 

4. verslui trūksta informacijos apie MTP ir slėnių veiklas; 
5. MTP ir slėnių teikiamos paslaugos neatitinka verslo poreikių;  
6. slėniuose nesudaromos galimybės „jaunam“ verslui; 
7. finansinių instrumentų (pvz., finansinės pagalbos schemų verslo įmonėms ar MTP veikloms) stoka; 
8. nepakankama siūloma vertė. 

 
Apibendrinant galima teigti, jog tiek verslo įmonių, tiek ekspertų nuomonės dėl pagrindinių verslo įmonių 
pritraukimo ir įsitraukimo į mokslo ir (ar) technologijų parkus bei slėnius priežasčių beveik sutapo. 
Pagrindinės kliūtys yra: 

1. daugumai verslo įmonių trūksta informacijos apie MTP ir slėnių veiklas ir jų teikiamą naudą verslui; 
2. MTP ir slėnių teikiamos paslaugos neatitinka verslo poreikių; 
3. MTP ir slėniai nėra motyvuoti pritraukti verslo sektorių; 
4. slėniai orientuojasi tik į mokslo interesų tenkinimą. 

 
Tačiau, nepaisant nepakankamo verslo intereso įsitraukti į mokslo ir (ar) technologijų parkų bei slėnių veiklas, 
ekspertų nuomone, valstybės investicijos į šią infrastruktūrą yra pagrįstos, jeigu tai daroma tikslingai, yra 
siekiama tinkamų uždavinių, vertinama efektyvumas ir atsiperkamumas. Tačiau, kai kurių ekspertų nuomone, 
valstybės investicijos į šios infrastruktūros kai kurias „minkštųjų“ priemonių programas, skirtas infrastruktūros 
administraciniam užtikrinimui, yra per didelės. 
 
Verslo įmonės, paprašytos įvardyti, kaip pagerinti verslo įsitraukimo į MTP ir slėnių veiklas procesus, pateikė 
šiuos siūlymus: 

1) suteikti daugiau informacijos apie verslo įsitraukimo galimybes, vykdomas veiklas, rezultatus, veiklos 
planus, „sėkmės istorijas“; 

2) didinti MTP ir slėnių suinteresuotumą pritraukiant verslą ir siekiant bendrų MTTP projektų rezultatų; 
3) teikti aiškias, konkurencingas ir tikslines paslaugas, atitinkančias nustatytus verslo poreikius; 
4) sudaryti verslui realias galimybes dalyvauti MTP ir slėnių veiklose, įtraukiant verslą į bendrus 

projektus ir projektų priežiūros procesus; 
5) MTP ir slėnių veikla turėtų būti nukreipta į aiškius rezultatus, už kuriuos būtų atsiskaitoma 

visuomenei; 
6) didinti MTTP finansavimą per verslą, o ne tiesiogiai per MTP ir slėnius; 
7) iš slėniuose esančių mokslo ir studijų institucijų biudžeto mokslui finansuoti didelę dalį skirti 

taikomajam mokslui finansuoti, į projektus įtraukiant verslą. 
 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad į kai kuriuos verslo siūlymus galėtų būti atsižvelgiama tik iki galo sukūrus slėnių 
infrastruktūrą, nes šiuo metu slėniai dar tik kuriasi, todėl neįmanoma įgyvendinti pateiktų siūlymų.  

 
Per interviu su ekspertais siekta išsiaiškinti, koks yra mokslo ir (ar) technologijų parkų vaidmuo įgyvendinant 
slėnių programas ir kokia jų santykių su kitais slėnių dalyviais pridėtinė vertė. Ekspertų nuomone, mokslo ir 
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(ar) technologijų parkų vaidmuo slėniuose šiuo metu nėra didelis, nes slėniai yra dar tik kuriasi. Tačiau 
ateityje parkai galėtų teikti paslaugas, kurios užpildytų slėnių infrastruktūrą: 

1) tapti verslui patrauklia įsikūrimo vieta; 
2) inicijuoti ir skatinti bendrus verslo ir mokslo projektus; 
3) skatinti inovatyvių produktų kūrimą ir eksportą; 
4) teikti inkubatoriaus ir akseleratoriaus paslaugas; 
5) tapti slėnių klasterizacijos pagrindu ir fasilitatoriumi; 
6) vykdyti slėnių mokslininkų sukurtų inovatyvių technologijų ir produktų pradinius bandymus, 

tikrinimus, teikti rekomendacijas, kaip juos tobulinti ir plačiau diegti praktikoje. 
 

Apibendrinus galima teigti, jog mokslo ir (ar) technologijų parkų slėnių vaidmuo – atstovauti verslo 
interesams, skatinti inovacinę veiklą ir klasterizaciją, tapti verslo ir mokslo tarpininku.  
 
Ekspertai taip pat nurodė, kokie galėtų būti optimalūs mokslo ir (ar) technologijų parkų vaidmenys slėniuose 
ir santykiai su kitais dalyviais. Ekspertų ir studijos autorių nuomone, mokslo ir (ar) technologijų parkai 
bendradarbiaudami su kitais slėnių dalyviais turėtų atlikti toliau išvardijamus vaidmenis. 

1. Slėnių operatorių. Šiuo atveju slėniai atliktų tik infrastruktūros funkcijas (suteiktų galimybes naudotis 
laboratorijomis, simuliacine įranga, auditorijomis ir pan.), o MTP atliktų paslaugų teikėjo (veiklos 
operatoriaus) vaidmenį, t. y. MTP tikslas būtų užpildyti infrastruktūrą turiniu – pritraukti potencialius 
slėnių dalyvius, užtikrinti būtinų paslaugų teikimą, inicijuoti bendrus projektus, mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą, teikti inovacijų paramos paslaugas, skatinti ir plėtoti klasterizacijos procesus ir pan.   

2. Inovacijų paramos paslaugų teikėjų. Šiuo atveju MTP būtų vienas iš daugelio slėnio teritorijoje 
veikiančių inovacijų paramos paslaugų teikėjų, t. y. atliktų tas pačias funkcijas, kurias atlieka iki šiol, 
tačiau veikla būtų nukreipta į konkretaus slėnio esamus ir potencialius dalyvius.  

3. Klasterių „katalizatorių“. MTP funkcija būtų inicijuoti ir plėtoti klasterius slėniuose, palaikant potencialių 
ar esamų klasterių dalyvių bendradarbiavimą, inicijuojant bendrus projektus, padedant surasti tinkamą 
finansavimą, partnerius ir pan. Slėnio infrastruktūra prisidėtų prie klasterių vystymosi ir plėtros, 
užtikrindama reikiamą mokslo potencialą, teikdama pagalbą technologijų perdavimo ar žinių 
komercinimo srityse, inkubuodama ir akseleruodama naujus klasterio dalyvius.   

4. Bendrų projektų slėniuose koordinatoriai. Šiuo atveju MTP atliktų bendrų slėnio dalyvių projektų 
koordinavimo funkcijas – nustatytų slėnių dalyvių poreikius, interesus ir veiklos sritis, potencialą ir pan., 
padėtų potencialiems projektų dalyviams identifikuoti bendrus galimus projektus, padėtų šiuos 
projektus koordinuoti, vystyti ir plėtoti, pasitelkdamas kitus slėnių infrastruktūros subjektus 
(technologijų perdavimo centrus, inkubatorius, slėnių laboratorijas ir pan.) ir koordinuojant jų pagalbą 
prisidedant prie bendrų projektų įgyvendinimo.  

5. Lygiateisių slėnių partnerių, atsakingų už inovatyvių įmonių įsikūrimą slėniuose, mokslo ir verslo 
dialogo skatinimą, inovacijų paramos paslaugų teikimą. Analogija galėtų būti brokerių kontoros, t. y. 
vienas MTP galėtų siūlyti įmonėms kurtis įvairiuose slėniuose, esančiuose įvairiuose regionuose ar net 
įvairiose valstybėse (pvz., Silicio slėnyje JAV, „Technopolyje“ Suomijoje ir t. t.) 

6. Verslo poreikių atstovo (vertėjo) slėniuose ir mokslo ir verslo bendravimo fasilitatoriaus. Šiuo atveju 
MTP atstovautų verslo poreikiams, kuriuos perduotų ir atstovautų slėnių infrastruktūros subjektuose bei 
mokslo institucijose. Slėnio infrastruktūros subjektai teiktų paslaugas, kurias užsakytų MTP, remdamasis 
nustatytais verslo poreikiais (rinkos tyrimus, technologijų perdavimo paslaugas, technologinius auditus, 
ir pan.). Tokiu pačiu būdu MTP identifikuotų ir mokslinių produktų pasiūlą, kurią pristatytų verslo 
sektoriui.  

 
Užsienio valstybė, iš kurios būtų galima perimti sėkmingo parkų dalyvavimo slėniuose ir klasteriuose modelį, 
yra Suomija. Joje inovacijų politikos santykis su mokslo ir (ar) technologijų parkais bei dalinis mokslo ir (ar) 
technologijų parkų veiklos finansavimas vykdomas per ekspertizės centrų programas, skirtas klasterių 
kūrimuisi. Į Ekspertizės centrų programos įgyvendinimą yra įtrauktas 21 ekspertizės centras ir 13 nacionalinių 
klasterių. Programa skatinamas aukščiausius tarptautinius standartus atitinkančių žinių ir ekspertinės 
patirties, kuri sukaupta atskiruose regionuose, platesnis pritaikymas. Siekiant šio tikslo išplėtotas ekspertizės 
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centrų tinklas bendradarbiauja tarpusavyje ir su regionuose MTTP veiklas vykdančiais subjektais, ugdo jų 
kompetenciją, atlieka nacionalinių ir tarptautinių programos bei projektų stebėsenos funkcijas ir leidžia 
suinteresuotosioms šalims juose dalyvauti. Taip pat įgyvendinant programą siekiama skatinti inovacijas, naujų 
produktų, paslaugų, verslo sričių ir darbo vietų kūrimą, suteikti impulsą regionams specializuotis ir pasidalyti 
funkcijas, taip suformuojant tarptautiniu lygmeniu konkurencingus žinių centrus ir didinant regionų 
patrauklumą tikriems profesionalams ir užsienio investuotojams. Makinen ir Lauronen (2011) teigimu, mokslo 
ir (ar) technologijų parkai aktyviai dalyvauja 13 kompetencijos klasterių ir 21 ekspertizės centro veikloje. 
Parkai dažniausiai ir tampa ekspertizės centrais. Taigi, nors mokslo ir (ar) technologijų parkai iš pažiūros ir 
neformuoja inovacijų politikos, bet vykdydami ekspertizės centrų ir kompetencijos centrų programas jie 
tampa svarbiausiu „mazgu“, padedančiu integruoti klasterių iniciatyvas. 
 
Remiantis Suomijos gerosios patirties pavyzdžiais, Lietuvos mokslo ir (ar) technologijų parkai slėniuose galėtų 
tapti svarbiausiais centrais, gebančiais integruoti ir skatinti slėniuose telkimosi iniciatyvas. Iš minėtų 
vaidmenų Suomijos modeliui labiausiai tiktų klasterio katalizatoriaus ir bendrų projektų koordinatoriaus 
vaidmenys. MTP funkcijos galėtų būti bendradarbiavimas su regionuose MTTP veiklas plėtojančiais ar 
ketinančiais plėtoti subjektais, siekiant pritraukti juos į slėnius, padėti jiems bendradarbiauti su mokslo 
institucijomis ir kitais slėnių dalyviais, įtraukti į bendras slėnių iniciatyvas bei programas. MTP slėniuose 
turėtų skatinti inovacijas, naujų produktų, paslaugų, verslo sričių ir darbo vietų kūrimą ir taip prisidėti prie 
tarptautinio lygio žinių centrų susikūrimo ir regionų bei slėnių patrauklumą potencialiems dalyviams bei 
užsienio investuotojams didinimo.     
 
Taip pat geras pavyzdys – Suomijos organizacija „Culminatum Innovation“. Ši organizacija priskiriama prie 
mokslo ir (ar) technologijų parkų, nors tiesioginė jos funkcija – inovatyvumo plėtojimas Helsinkio regione 
įgyvendinant įvairias regiono plėtros programas, kuriant kompetencijų klasterius. „Culminatum Innovation“ 
Oy Ltd siekia pagerinti Helsinkio regiono tarptautinį konkurencingumą ir paskatinti regiono mokslinių, tyrimų 
ir mokymosi išteklių komercinį panaudojimą.  „Culminatum Innovation“ Oy Ltd teikia paslaugas privataus 
verslo atstovams per devynis klasterius. Ji vykdo tyrimus siekdama plėtoti skirtingus sektorius ir su jais 
susijusias verslo operacijas Helsinkio regione. Norėdama sėkmingai įvykdyti šiuos tyrimus ir įgyvendindama 
vystymo projektus, įmonė stengiasi sujungti visus projekto dalyvius.  

 
Remdamiesi šiuo pavyzdžiu Lietuvos mokslo ir (ar) technologijų parkai galėtų plėtoti specializacijas tam 
tikroje inovacijų paramos paslaugų srityje (technologijų perdavimo, žinių komercinimo ir pan.) ir prireikus 
teikti savo paslaugas pagal atitinkamą sritį visų slėnių dalyviams. Tokia MTP specializacija užtikrintų paslaugų 
kokybę, padėtų išvengti perteklinių paslaugų ar jų dubliavimosi ir pan.   
 
MTP valdymą ir veiklos organizavimo būdus lemia du svarbiausi veiksniai: 
 

1. juridinė forma ir jos lemiamas viešojo / privataus sektoriaus santykis; 
2. veiklos organizavimo būdai ir jų lemiami valdymo organai bei strategijos.  

 
Mokslo ir (ar) technologijų parkų valdymo būdus galima skirstyti į tris tipus – viešojo sektoriaus valdomi MTP, 
privataus sektoriaus valdomi MTP ir mišraus valdymo modelio MTP. Viešojo sektoriaus valdomuose MTP 
pagrindines valdymo funkcijas atlieka viešosios įstaigos (bent iš dalies finansuojamos savivaldybės ar 
ministerijos), savivaldybės arba specialios ministerijos agentūros. Privataus sektoriaus valdomuose MTP 
pagrindines valdymo funkcijas atlieka pavieniai privatūs ūkio subjektai. Mišraus valdymo modelio mokslo ir 
technologijų parkuose valdymo funkcijos yra paskirstomos privatiems ūkio subjektams ir viešosioms 
įstaigoms. 
 
Viešojo sektoriaus MTP modelyje ministerija ar savivaldybė gali daryti tiesioginę įtaką MTP valdymui, todėl 
struktūra yra lengviau kontroliuojama. Kita vertus, viešajam sektoriui tenka didesnė atsakomybės dalis, todėl 
viešojo sektoriaus įstaigai nepakankamai rūpinantis MTP valdymu sudėtinga vykdyti efektyvią veiklą, o  MTP 
yra linkę užimti pasyvią poziciją. Atsižvelgiant į pagrindinį veiklos vertinimo veiksnį, viešojo sektoriaus įstaigos 
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yra ne pelno, todėl jų ryšiai su potencialiais nuomininkais ir investuotojais yra nepakankami, kad pasiektų 
didžiausią veiklos efektyvumą. 
 
Privataus sektoriaus valdomuose MTP valdytojo teisės suteikiamos privačiam ūkio subjektui. Taip perkeliama 
atsakomybė nuo viešojo sektoriaus įstaigos ir išplečiamos komercinimo galimybės (pasinaudojus privataus 
sektoriaus įmonės ryšiais). Tokiuose privataus sektoriaus valdomuose MTP veiklos efektyvumas ir gebėjimas 
pritraukti verslo subjektus yra kur kas didesni negu viešojo sektoriaus MTP modelyje, todėl galima teigti, jog 
šis MTP valdymo modelis turi daugiau pranašumų negu trūkumų, palyginti su viešojo sektoriaus valdomais 
MTP. 
 
Mišriame MTP valdymo modelyje kontrolė ir atsakomybė paskirstomos atitinkamai pagal MTP valdytojo 
(operatoriaus) sutartį. Tokiame modelyje viešojo ir privataus valdytojų potencialas užtikrinti efektyvią MTP 
veiklą, galima sakyti, „dengia“ vienas kitą. Kita vertus, mišriame valdymo modelyje iškyla funkcijų dubliavimo 
problema.  
 
Išanalizavus galimus MTP valdymo modelius, darytina išvada, jog pagrindinė parkų valdymo problema yra 
aiškus parko dalininkų interesas ir aktyvus jų dalyvavimas vystant parką, kad šis turėtų tokio lygio 
institucijoms būdingas funkcijas. Todėl svarbiausia sukurti parkų dalininkų darną formuojant valdymo modelį, 
kuriame dalyvautų centrinės, regiono valdžios, mokslo ir verslo atstovai. Tik nustačius pagrindinius dalininkų 
interesus ir galimas veiklos kryptis galima būtų rinktis konkretų valdymo modelį, ieškoti parko operatorių ar 
priimti kitus esminius parko valdymo sprendimus, nes įvairūs valdymo modeliai tenkina skirtingus dalininkų 
interesus.   
 
Optimaliausia MTP veiklos organizavimo struktūra ir būdai 
 

• Valdymo organas – visuotinis dalininkų (akcininkų) susirinkimas, sprendžiantis strateginius parko veiklos 
uždavinius (ilgalaikė perspektyva, veiklos tikslai ir strategija). Vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių 
sėkmingą MTP veiklą ir plėtrą, yra dalininkų interesų nustatymas, ypač tada, kai jie konkuruoja 
tarpusavyje. Šiuo metu nustatytos didžiausios problemos, susijusios su dalininkais ir kliudančios Lietuvos 
parkams nuosekliai vykdyti nusistatytus ilgalaikius tikslus, yra parkų dalininkų nuomonių nesutapimai 
dėl mokslo ir technologijų parkų plėtros, ypač susijusios su infrastruktūra, nes mėginama parkų 
infrastruktūrą panaudoti dalininkų poreikiams tenkinti (ypač tai akivaizdu, kai dalininkai – mokslo 
institucijos). Dalininkų dalyvavimas plėtojant parko veiklas yra gana pasyvus, o siektinus tikslus ir 
uždavinius dažniausiai formuoja pati parkų administracija. Dar viena problema – valstybinių institucijų 
kaip dalininkų vykdomos politikos parkų atžvilgiu kaita. Keičiantis politinėms jėgoms, keičiasi ir dalininkų 
lūkesčiai parkų atžvilgiu, todėl parkams sudėtinga nuosekliai siekti nusistatytų ilgalaikių tikslų. Dalininkai 
taip pat turėtų nustatyti tikslų įgyvendinimo efektyvumo vertinimo sistemą, kurioje būtų nurodyti 
konkretūs rodikliai. Efektyvumas turėtų būti vertinamas nuolatos, atsižvelgiant į MTP poveikį 
visuomenei ir šalies ekonominei bei mokslinei raidai. Taigi MTP veiklos poveikis visuomenei, o ne 
individualūs rodikliai, yra galutinis MTP veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriuo remdamiesi 
dalininkai sprendžia, ar MTP veikla buvo sėkminga ir pasiekė lauktus rezultatus.   

 

• Kolegialus valdymo organas – MTP taryba, sprendžianti taktinius parko veiklos klausimus (tarpiniai 
veiklos tikslai ir uždaviniai strateginiams parko tikslams pasiekti). Taryba turėtų būti sudaryta iš 
centrinės, regiono valdžios, mokslo ir verslo atstovų.  

 

• Einamuosius, kasdieninius parko reikalus tvarko MTP administracija. Administracijos darbuotojų skaičių 
nustato taryba arba einamiesiems parko valdymo reikalams samdoma vadybos firma.  

 

• Taip pat turėtų būti suformuota patariamoji ekspertų taryba, turinti patariamojo balso teisę sprendžiant 
MTP veiklos ir plėtros klausimus. Tarybą sudaro įvairių sričių (ekonomikos, verslo, administravimo, 
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technikos, finansų ir kt.) ekspertai, savo srities profesionalai. Patariamosios ekspertų tarybos veiklą 
(susirinkimų dažnumą, darbo užmokestį ir pan.) reglamentuoja atskiras parko tarybos sprendimas. 

 
Įgyvendinant siūlomas rekomendacijas juridinė forma nėra taip svarbu – pasaulyje daugybė efektyviai 
veikiančių parkų, kad ir koks jų viešojo / privataus sektoriaus valdymo santykis. Lietuvoje vyrauja viešojo 
sektoriaus MTP valdymo tradicija. Suomijos gerojoje praktikoje privataus sektoriaus („Culminatum 
Innovation“) arba viešojo sektoriaus dalyvavimas remiantis privataus sektoriaus principais (Suomijos 
„Technopolis“) rodo, kad Lietuvoje būtų vertinga įgyvendinti bent vieną bandomąjį projektą, kurio MTP 
valdymo sistemoje daugiau dalyvautų privatusis sektorius, tačiau tai nėra esminis sėkmės veiksnys. 
  
Esminis sėkmės veiksnys yra MTP valdymo organų ir politiką formuojančių institucijų (LR švietimo ir mokslo 
ministerijos, LR ūkio ministerijos) bendras sutarimas dėl MTP krypčių, vaidmenų ir veiklos finansavimo. 
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4. MTTP IR INOVACIJŲ POLITIKOS INSTITUCINöS SĄRANGOS 

VERTINIMAS: 3 UŽDAVINYS 
 

3 uždaviniu siekiama įvertinti, koks yra esamos institucinės MTTP ir inovacijų finansavimo ir skatinimo 
sistemos tinkamumas, kompetencija, veiklos efektyvumas ir verslo poreikių atitikimas. Taip pat 
numatoma pateikti rekomendacijas dėl galimos MITA vietos ES struktūrinių fondų paramos 
administravimo sistemoje, nustatyti galimus ryšius su kitomis MTTP ir inovacijų politiką formuojančiomis 
ir įgyvendinančiomis institucijomis. 

 
Šiuo metu vykstančios institucinės MTTP ir inovacijų sąrangos kaitos trajektorijas lemia bent keli veiksniai. 
Pirma, 2009 m. su penkioliktosios Vyriausybės darbu prasidėjusi viešojo valdymo reforma siekiama 
modernizuoti valstybės institucijas, stiprinant gebėjimus formuluoti ir nuolat tobulinti viešąją politiką, kartu 
atsisakant nebūdingų, perteklinių ar besikartojančių funkcijų. MTTP ir inovacijų srityje tai lėmė kelias naujas 
iniciatyvas, siejamas tiek su fiskaliniais iššūkiais, tiek su siekiu modernizuoti valdymą: a) tobulinamos 
ministerijų (ŪM, ŠMM) struktūros ir iš naujo apibrėžiamos šių institucijų funkcijos. Tokios pertvarkos 
grindžiamos „mažesnės, tačiau efektyvesnės institucijos“ vizija; b) siekiama restruktūrizuoti ŠMM ir ŪM 
pavaldžių institucijų tinklą, atsisakant nebūdingų funkcijų ir konsoliduojant administracinius gebėjimus.  

 
Antrasis svarbus veiksnys – 2009–2010 m. inovacijų politikai suteiktas prioritetas Vyriausybės įgyvendinamoje 
programoje,  kuris daro esminį poveikį inovacijų politikos ir jos įgyvendinimo kaitai.  

•  LR ūkio ministerijoje įkurtas Investicijų ir inovacijų departamentas, vėliau pervadintas Inovacijų ir žinių 
visuomenės departamentu. Šiam departamentui buvo suteiktas inovacijų politikos „savininko“ 
mandatas. Vienas pirmųjų departamento veiklos rezultatų buvo 2010 m. patvirtinta kartu su daugeliu 
kitų sektorinių ministerijų parengta Lietuvos inovacijų strategija 2010–2020 m. ir jos veiksmų planas. 

• 2010 m. įsteigta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, kuriai suteiktas pagrindinės inovacijų 
politiką įgyvendinančios institucijos Lietuvoje mandatas.   

 
Institucinė MTTP ir inovacijų finansavimo ir skatinimo sistema trumpai apibūdinta 33 pav., kuriame 
pavaizduotos valdymo procese dalyvaujančios organizacijos ir jų atskaitomybės ryšiai. Formaliai Lietuvoje 
inovacijų versle politikos formavimas ir įgyvendinimas yra ŪM atsakomybė. Švietimo ir mokslo ministerija 
atsakinga už mokslo ir studijų politikos formavimą. Kitaip tariant, Lietuvoje įgyvendinamas dualus MTTP ir 
inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo modelis. Kol kas didele dalimi išlieka inovacijų versle (t. y. 
tikslinė grupė – verslo įmonės) ir mokslo bei technologijų politikos (tikslinė grupė – mokslo ir studijų 
institucijos, su nedidelėmis išimtimis) atsidalijimas. Kita vertus, pastaraisiais metais įgyvendinta pakeitimų, 
kuriais siekiama paskatinti geresnį MTTP ir inovacijų politikos tarpinstitucinį koordinavimą. Pavyzdžiui, ŪM 
kartu su ŠMM yra atsakingos už naujai įsteigtos MITA valdymą. 
 
Tikimasi, kad vertinimo rezultatai prisidės prie politikos įgyvendinime dalyvaujančių organizacijų stiprinimo ir 
leis nustatyti, kokių organizacinių gebėjimų stiprinimui reikėtų skirti daugiausia dėmesio, atnaujinant 
inovacijų paramos institucinę sąrangą.  
 
Šio uždavinio vertinimo objektas – institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant MTTP ir inovacijų politiką (ŪM 
atsakomybės srityje): pirmiausia Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), Lietuvos inovacijų centras (LIC) ir 
MITA. Siekiant pateikti bendrą MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinės sąrangos vaizdą taip pat 
glaustai pristatoma kitų institucijų (LMT, CPVA, MOSTA, ESFA, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Verslo 
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Lietuva“) veikla tiek, kiek ji susijusi su bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje skatinimu, MTTP ir inovacijų 
politikos įgyvendinimu.  
 
33 pav. MTTP ir inovacijų politikos formavime ir įgyvendinime dalyvaujančios organizacijos ir jų 
atskaitomybės ryšiai. 

 

SEIMAS 

VYRIAUSYBĖ 

Lietuvos mokslo taryba 

(LMT) 

ŪKIO MINISTERIJA  (ŪM)                         

Inovacijų ir žinių visuomenės 

departamentas 

FINANSŲ MINISTERIJA (FM) 

Centrinė projektų valdymo agentūra 

(CPVA) 

Lietuvos 

verslo 

paramos 

agentūra 

(LVPA) 

Mokslo ir studijų 

stebėsenos ir 

analizės centras 

(MOSTA) 

Europos 

socialinio fondo 

agentūra (ESFA) 

Mokslo ir studijų institucijos  5 integruoti mokslo ir studijų 

centrai – slėniai; MTP ir inkubatoriai 

Mokslo ir 

technologijų 

parkai ir 

inkubato-

riai 

Privačios įmonės ir privatūs mokslo paslaugų 

teikėjai 

Politiką formuojančios 

institucijos 

Patariančiosios institucijos Politiką įgyvendinančios 

institucijos 

Tikslinės grupės 

Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūra (MITA) 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA (ŠMM)  

Studijų, mokslo ir technologijų 

departamentas 

Lietuvos inovacijų centras (LIC) 

Integruoti mokslo, verslo ir studijų 

centrai - slėniai 

 
Šaltinis: parengta autorių. 

 
Atsakant į vertinimo uždavinio klausimus, toliau išskiriamos trys klausimų grupės: 

• institucinės MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo sąrangos kaitos tendencijos nagrinėtose 
užsienio šalyse (4.1 skyrius); 

• institucinės MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo sistemos tinkamumo ir efektyvumo tarpinis 
vertinimas (4.2 skyrius); 

• MITA veiklos galimybių tyrimas ir veiklos modelio pasiūlymai (4.3 skyrius).  

4.1. MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinės sąrangos kaitos 
tendencijos Suomijoje ir Nyderlanduose 
 
Nauji inovacijų politikos iššūkiai daugumoje užsienio šalių turėjo įtakos institucinės sąrangos reformoms. 
Analizuotų užsienio šalių institucinė valdymo struktūra skiriasi (atskirų šalių valdymo sistemos veikėjai ir jų 
funkcijos pavaizduoti schemose ir aprašyti 4 priede ir 5 priede). Tačiau analizuojant bendresnes tendencijas 
matyti, kad artėjama prie „tipinės“ sąrangos (žr.34 pav.), kurioje atsiskiria trys valdymo funkcijos: politikos 
formavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas. 
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Daugumai šalių būdingas iššūkis susijęs su poreikiu į horizontaliosios inovacijų politikos valdymą įtraukti kitas 
sektorines ministerijas (t. y. ne tik „mokslo“ ir „technologijų“) ir užtikrinti gerą tarpinstitucinį koordinavimą. 
Plinta tendencija įtraukti inovacijas kaip horizontalųjį prioritetą į įvairių ministerijų darbotvarkę (panašus 
siekis deklaruojamas ir Lietuvoje, tačiau kol kas jo nepavyko iki galo įgyvendinti). Dėmesys inovacijų politikai 
kaip horizontaliojo pobūdžio politikai siejasi su Vyriausybės vaidmens pokyčiais: ji tampa nebe pasyviu „pinigų 
maišu“, bet aktyviai įsitraukia į nacionalinių prioritetų formavimą ir priežiūrą. Antrasis iššūkis kyla dėl poreikio 
įvertinti inovacijų politikos socialinius rezultatus, t. y. įtaką visuomenės gerovei. Kyla poreikis apibrėžti aiškius 
inovacijų politikos rezultatų rodiklius – dėl „tinkamų“ rodiklių apibrėžimo pastaraisiais metais pasaulyje daug 
diskutuojama. Siekiant geriau įvertinti politikos rezultatus, o į politikos formavimą įtraukti galutinius rezultatų 
vartotojus ir socialius partnerius, ekspertus, dažnai prie Vyriausybės įkuriamos patariamosios tarybos. 
 
34 pav. „Tipinė“ inovacijų politikos valdymo struktūra. 

Agentūros 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyriausyb÷ 

Patariančiosios 
institucijos 

Mokslo ir inovacijų 
programos 

Tarpininkai 

Mokslo 
tarybos 

Tarp-ministerinis koordinavimas 

Ministerija Ministerija Ministerija 

Vykdytojai / naudos gav÷jai: įmon÷s bei mokslo ir studijų institucijos 

Politikos 
formavimas 

Politikos 
koordinavimas 

Politikos 
įgyvendinimas 

 
Šaltinis: Technopolis Group. The Governance of Research and Innovation. An international comparative study. Synthesis 
Report, 2002 m. 

 
Daugumoje valstybių MTTP ir inovacijų politikos valdymo srityje dalyvauja daug sektorinių ministerijų, tačiau 
skiriasi ministerijos, kurioms patikėta koordinuoti inovacijų politikos įgyvendinimą. Pavyzdžiui, Nyderlanduose 
šį vaidmenį atlieka dvi institucijos – tai Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija (OCW) bei Ekonomikos, ūkio 
reikalų ir inovacijų ministerija (EL&I); Suomijoje – Užimtumo ir ūkio ministerija. Inovacijų politikos „vieta“ 
institucinėje sąrangoje didele dalimi lemia ir jos turinį. Už mokslą atsakingai institucijai koordinuojant 
inovacijų politiką ne tiek daug dėmesio skiriama inovaciniams procesams pramonėje, klasteriams, 
netechnologinėms inovacijoms ir pan. (pvz., būdinga Švedijai, kurios patirtis nenagrinėjama šioje studijoje). 
Kai inovacijų politika būna priskiriama vien ūkio ministerijai, dažnai daugiausia dėmesio skiriama 
programoms, kurios bendrai skatina verslumą, pramonės plėtrą ir pan.  
 
Šiuo atžvilgiu įdomus Suomijos modelis. Jame atsakomybė už inovacijų politikos koordinavimą patikėta 
naujam dariniui – Užimtumo ir ūkio ministerijai. Galima tikėtis, kad šiai institucijai vienodai svarbūs bus 
žmogiškųjų išteklių plėtra (darbo jėga) ir verslo poreikiai. Kai kurių ekspertų24 teigimu, išskirtinė Suomijos 
inovacijų politika ir nauja strategija yra didele dalimi Ministro pirmininko vadovaujamos Nacionalinės mokslo 
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ir technologijų tarybos nuopelnas. Ši taryba dar praėjusiojo šimtmečio devintąjį dešimtmetį organizavo 
plataus masto diskusijas dėl nacionalinės inovacijų sistemos, apimančias sektorines ministerijas ir socialinius 
partnerius. Tai padėjo Suomijai išvengti tipinės situacijos, kuomet inovacijų politika tampa izoliuota ir 
vertikalia politika ją priskyrus vienai kuriai nors sektorinei ministerijai.  
 
Strateginio planavimo sistemų įtaka institucinei sąrangai 
 
Lyginant pasirinktas šalis tarpusavyje išryškėja MTTP ir inovacijų politikos formavimo ir politikos įgyvendinimo 
institucinės sąrangos skirtumai. Suomijai būdinga aiškiai centralizuota ir kryptinga MTTP ir inovacijų politikos 
formavimo ir įgyvendinimo sistema (įskaitant institucinę sąrangą), o Nyderlanduose ši sistema yra 
decentralizuota, menkai koordinuojama ir fragmentuota (nors pastaraisiais metais imamasi bandymų labiau 
centralizuoti inovacijų politikos formavimą ir įgyvendinimą).  
 
Pagrindiniai centralizuotos planavimo sistemos privalumai yra aiški orientacija į strateginius Vyriausybės 
uždavinius, bendra stebėsenos kultūra, geresnė valstybės institucijų atskaitomybė Vyriausybei. Kita vertus, 
tokios sistemos kartais yra daugiau nukreiptos į smulkmenišką kontrolę negu į strateginį valdymą. Vyriausybė 
turi mažiau žinių apie kintančias sektoriaus problemas, todėl kitas griežtai centralizuotos strateginio valdymo 
praktikos ribojimas gali būti jos nesėkminga reakcija į besikeičiantį kontekstą (kylančias problemas, naujas 
tendencijas). 
 
Decentralizuotos strateginio planavimo sistemos privalumai yra aiškesnė tikslų ir uždavinių „nuosavybė“, 
geresnis sektoriaus stebėsenos rodiklių formulavimas ir lankstesnis požiūris į strateginį valdymą (geriau 
susietas su besikeičiančia aplinka, naujomis problemomis ir tendencijomis). Tačiau reikšminga lanksčios SP 
sistemos įgyvendinimo prielaida yra į rezultatus nukreipta administracinė kultūra valstybės tarnyboje. 
Decentralizuotose sistemose tipinė problema yra koordinavimo tarp sektoriaus politikos ir priemonių 
trūkumas. Kiekviena ministerija įgyvendina „savo“ viešąją politiką – tai sukelia dubliavimosi ar nesėkmių riziką 
įgyvendinant horizontalias viešąsias politikas, tokias kaip inovacijų politika. 
 

Suomija yra tipiškos centralizuotos strateginio planavimo sistemos pavyzdys, o SP sistema 
Nyderlanduose yra daugiau decentralizuota. Strateginis planavimas Nyderlanduose – gana laisvas ir 
lankstus procesas. Nėra „iš viršaus į apačią“ nustatytų prioritetų. Kiekviena ministerija ir institucija 
formuluoja sektoriaus viešosios politikos tikslus nepriklausomai ir integruoja juos į valstybės biudžetą. 
Finansavimo programos yra pagrįstos politikos analizės ir vertinimo tyrimais, parengtais įvairių 
ekspertinių institucijų. Taip pat šalia kiekvienos ministerijos veikia vadinamieji „žinių rūmai“, kelis kartus 
per metus susitinkantis forumas, kuriame atsakingos institucijos aptaria naujų vertinimų ir tyrimų poreikį 
bei dalijasi tyrimų rezultatais. 

 
Šalių pavyzdžiai taip pat rodo, kad nacionalinė inovacijų strategija (kokią yra patvirtinusi Suomija) nebūtinai 
nėra būtina sąlyga kokybiškam politikos turiniui sukurti. Nyderlanduose tokios strategijos nebuvimas ilgainiui 
sukaupė vidines inovacijų politikos valdyme dalyvaujančių organizacijų kompetencijas ir procesus, kuriems 
vykstant iniciatyvos inicijuojamos „iš apačios į viršų“, atsižvelgiant į poreikių analizę. Taip užtikrinamas 
nuolatinis inovacijų politikos atsinaujinimas ir lankstumas, palyginti su statišku „iš viršaus į apačią“ požiūriu. 
Kita vertus, tokio lankstaus proceso trūkumas yra daugybė tarpusavyje nesuderintų politikos iniciatyvų, kurios 
gali prieštarauti viena kitai. Todėl net ir nesant bendros inovacijų strategijos, valdymo sistemoje reikalinga 
koordinavimo „savininkas“, kartais peržiūrintis ir įvertinantis viso politikos rinkinio (angl. policy mix) 
rezultatus bei suderinamumą.  
 
Atsakas į koordinavimo poreikius įgyvendinant horizontaliąją inovacijų politiką 
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Kuo daugiau institucijų dalyvauja formuojant ir įgyvendinant inovacijų politiką, tuo didesnis horizontaliojo 
koordinavimo poreikis. Dažnai jis patenkinamas įkuriant tarpdepartamentinius koordinavimo komitetus,  
departamentus, tarybas ir pan. institucijas. Tokių komitetų pavyzdžiai galėtų būti Inovacijų platforma 
Nyderlanduose arba Suomijos Nacionalinė subalansuotosios plėtros komisija. Šios institucijos įkuriamos 
siekiant suburti įvairių sektorių sprendimų priėmėjus kartu su srities specialistais diskusijoms ir abipusiam 
mokymuisi. Kita vertus, ne visada šių institucijų veikla yra sėkminga, ypač neužtikrinus esminių sąlygų: aiškaus 
veiklos objekto, administracinių išteklių ir pan. Kasdienėje valstybės institucijų veikloje komisijos nepakeičia 
įprastų politikos procesų, ir politikos sprendimai vis tiek yra priimami ministerijose. Dažnai tarpinstituciniai 
komitetai naudojami specifiniams sprendimams, dėl kurių jau yra susitarta, įteisinti, o komitetų sprendimai 
dažnai yra rekomendacinio pobūdžio, ir sektorinės ministerijos juos tiesiog ignoruoja. Taigi šio įrankio 
veiksmingumas priklauso nuo suteikiamų galių (pvz., paskatų ir sankcijų sistemos įdiegimas sunkiai 
įgyvendinimas, jeigu jis nesiejamas su finansavimu), taip pat nuo šių institucijų funkcijų ir išteklių. 
 
Įvairių šalių atsakas į poreikį didinti inovacijų politikos valdymo integraciją ir gerinti koordinavimą pasireiškė 
įvairiais būdais: Nyderlanduose įkurtos koordinuojančiosios institucijos, komitetai (nauja vyriausybės tarybų 
sistema: Ekonomikos, žinių ir inovacijų taryba ministrų lygmeniu (REKI) ir tarpinstitucinis Ekonomikos, žinių ir 
inovacijų komitetas); Suomijoje atlikta ministerijų pertvarka (kelios ministerijos sujungtos); abiejose šalyse 
sustiprintos regioninės inovacijų politikos struktūros (dalis programų įgyvendinimo decentralizuota ir 
perduota įgyvendinti regionuose veikiančioms organizacijoms, pvz., iš TEKES „Culminatum Innovation“).  
 
Suomijos vyriausybės prioritetai dažnai yra horizontaliojo pobūdžio, taigi viešosios politikos atskaitomybės 
procesai yra tarpinstituciniai. Todėl siekiant gero koordinavimo užtikrinimo ir programų įvertinimo tikslų 
valstybės tarnyboje yra sukurta daugybė tinklų: tarpministerinės darbo grupės, programų komitetai ir 
viešosios politikos patariamieji komitetai.  

 

Suomijoje įdomi iniciatyva yra paskiriami „koordinuojantieji ministrai“. Kiekvienos horizontaliosios 
programos įgyvendinimo stebėsenai paskiriamas „koordinavimo ministras“. Tokių programų stebėsena 
organizuojama tarpministerinėse darbo grupėse. Paskirtas programos direktorius padeda koordinavimo 
ministrui. Programos valdymo grupė, kuri yra suformuota iš suinteresuotų ministerijų valstybės 
tarnautojų ir valdoma programos direktoriaus, vykdo detalizuotą programos analizę. Didesnių programų 
atveju, Suomijoje yra patariamieji komitetai, suformuoti stebėti, ar programos yra įgyvendinamos 
sėkmingai. Komitetus sudaro nevyriausybinės organizacijos, kitos interesų grupės25. 

 
Institucinės sandaros pokyčiai savaime neužtikrina politikos veiksmingumo, jei nėra sureguliuoti politikos 
formavimo ir įgyvendinimo procesai. Tačiau institucinė struktūra gali palengvinti šiuos procesus, sukurdama 
aiškesnę politikos „nuosavybę“ ir sudarydama sąlygas reikiamoms kompetencijoms kaupti. 
 
Įgyvendinančiosios agentūros ir jų atskaitomybė už rezultatus 
 
Analizuojant finansuojančių institucijų vaidmenį galima pastebėti, kad taikomųjų tyrimų ir inovacijų skatinimo 
priemonių finansavimas dažniausiai yra atskirtas nuo fundamentinių (pažangių) tyrimų finansavimo ir daugiau 
siejamas su verslo plėtra. Ši tendencija būdinga ir Lietuvai (fundamentinių mokslinių tyrimų finansavimas 
priskirtas Lietuvos mokslo tarybai, taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacinės veiklos finansavimas šiuo metu 
pasklidęs per kelias institucijas). 
 
Pastaraisiais metais kai kuriose valstybėse iš esmės pasikeitė įgyvendinančiųjų agentūrų vaidmuo – 
finansuojančiosioms institucijoms buvo suteikta daugiau sprendimų priėmimo laisvės, kartu diegiant 
naujosios viešosios vadybos principus – daugiau autonomijos, bet užtikrinant atsiskaitymą už siektinus 
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rezultatus bei stiprinant strategines analitines kompetencijas. Suomijai būdinga stipri įgyvendinančioji 
institucija. 
 

TEKES dirba maždaug 400 specialistų (tarp jų – užsienyje dirbantys asmenys), iš kurių apie 90 darbuojasi 
regioniniuose ekonominės plėtros, transporto ir aplinkosaugos centruose. Maždaug 20 programų 
koordinatorių, nepriklausančių TEKES organizacijai, remia jos vadovų darbą ir suteikia svarbų indėlį. 
TEKES priklauso „FinNode“ inovacijų centrų tinklui, kuris atsakingas už tarptautinio verslo ir užsienio 
tyrėjų pritraukimą į Suomijos inovacijų ekosistemas. Iš viso TEKES turi keturis padalinius svarbiausiuose 
pasaulio ekonomikos centruose: 1) Kinijoje – Pekine ir Šanchajuje; 2) Europoje – Briuselyje; 3) 
Japonijoje – Tokijuje; 4) JAV – Silicio slėnyje ir Vašingtone. TEKES pagrindinis uždavinys – finansuoti 
Suomijoje registruotų įmonių ir tyrimų organizacijų MTTP ir inovacijų veiklas. 2010 m. TEKES finansavo 
daugiau kaip 1,8 tūkst. projektų, kurių bendra vertė – 633 mln. eurų. Paramos lėšos pasiskirstė pagal tokį 
principą: 1) 382 mln. eurų buvo investuota į verslo įmonių projektus; 2) 251 mln. eurų buvo investuota į 
universitetų, tyrimų institutų įgyvendinamus projektus; 3) didžioji dalis įmonių MTTP veikloms paremti 
skirtų lėšų atiteko MVĮ – joms atiteko apie 61 proc. lėšų.  
 
Nyderlandų Ekonomikos, žemės ūkio reikalų ir inovacijų ministerijai pavaldžią Nyderlandų agentūrą 
sudaro penki skyriai, koordinuojantys energetikos ir klimato pokyčių, tarptautinės prekybos, inovacijų, 
aplinkos ir patentų klausimus. Agentūroje darbuojasi maždaug 2,6 tūkst. darbuotojų, metinis pagrindinės 
Nyderlandų inovacijas finansuojančios agentūros biudžetas – apytiksliai 2,5 mlrd. eurų. Toliau 
pateikiama Nyderlandų agentūros organizacinė schema. Agentūros struktūra lanksti tuo atžvilgiu, kad 
joje laikomasi principo – „visos durys tinkamos“, t. y. agentūroje dirbantys konsultantai konsultuoja ir 
tuos klientus, kurie kreipėsi ne į tą skyrių. Dėl to klientams pakanka informaciją pateikti vieną kartą. Nuo 
2010 m. agentūra atsakinga už programų, reglamentų ir įsakymų, kuriuos priima 11 departamentų bei 
17 kitų organizacijų, nepriklausančių Nyderlandų vyriausybės aparatui (pvz., regionų ar ES institucijos), 
įgyvendinimą. Įskaitant būstinę Hagoje, agentūra turi penkis regioninius padalinius. Be to, agentūrai 
priklauso organizacija „Atsakymai verslui“, teikianti Nyderlandų įmonėms informaciją apie šalyje 
galiojančius įstatymus, teikiamas subsidijas ir Nyderlandų agentūros administruojamas programas bei 
schemas. Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su „Syntens“ tinklu, turinčiu daugiau kaip 20 padalinių 
visoje šalyje. Pastarieji veikia ir kaip Nyderlandų agentūros atstovybės, kuriose dirba agentūros 
konsultantai. 

 
35 pav. Nyderlandų agentūros organizacinė struktūra. 

 
Šaltinis: Nyderlandų agentūros duomenys. 

 
TEKES turi daug įtakos programų inicijavimui. Programos yra parengiamos agentūroje ir grąžinamos 
ministerijoms, kurios skirdamos išteklius remiasi agentūrų rekomendacijomis (panaši į Lietuvoje taikomą 
visuotinės dotacijos valdytojo funkciją). Dėl to agentūros tampa programų „savininkėmis“ ir turi daugiausia 
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patirties formuojant inovacijų politikos įrankius. Jos taip pat susiduria su programų administravimo praktiniais 
aspektais (prašymų atranka, mokėjimais ir pan.). Todėl Suomijoje atsakinga ministerija turi santykinai mažai 
žmogiškųjų išteklių ir programų formavimo žinių (palyginti su kitomis valstybėmis). 
 
Nyderlanduose yra kita medalio pusė: čia politikos formavimas, programos formavimas, ir didžioji dalis 
programos valdymo yra ministerijos atsakomybė. Programos administravimas deleguotas agentūroms (pvz., 
Nyderlandų agentūrai, buvusiai „SenterNovem“). Privalumas tas, kad ministerija turi sukaupusi didžiąją 
politikos žinių dalį viduje. Be to, ministerija sugeba aiškiai suformuoti siektinus politikos priemonių ir 
įgyvendinančiųjų agentūrų rezultatus.  
 
Inovacijų politiką įgyvendinančių ir finansuojančių agentūrų atskaitomybė politikos „savininkams“ 
(ministerijoms) priklauso nuo agentūroms patikėtų įgyvendinti uždavinių. Vertikalusis koordinavimas tarp 
politiką formuojančiųjų ir įgyvendinančiųjų institucijų mokslo ir inovacijų srityje užtikrinamas diegiant 
naujosios viešosios vadybos principus – į rezultatus nukreiptą valdymą. Geriausiai šie principai atsispindi 
Suomijos inovacijų politikos valdymo sistemoje.  
 

Suomijoje ministerijos ir agentūros pasirašo veiklos sutartis26. Jos buvo įdiegtos siekiant atsisakyti 
smulkmeniškos indėlių ir procesų kontrolės praktikos ir diegti labiau strategiškai orientuotą valdymą. 
Veiklos sutartyse nustatyti uždaviniai, kuriuos agentūros turi pasiekti. Tačiau agentūros veiklos 
vertinimas atliekamas ne pagal kiekybinius rodiklius, bet pagal metines agentūrų ataskaitas, kuriose 
esama vertinimo elementų27. 

 
Pagalba politikos formavimui: stebėsena, analizė / vertinimas, patariamosios institucijos 

 
Dėl sudėtingų inovacijų politikai keliamų uždavinių, taip pat dėl persipynusių šio sektoriaus politiką 
formuojančių veiksnių politikos formuotojai vis daugiau dėmesio skiria politikos mokymosi funkcijai. Politikos 
mokymosi kaip pagalbos politikos formavimui tikslas yra rinkti įrodymus ir kaupti žinias, leidžiančias tobulinti 
politiką ir atsiskaityti (už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras). Prie šių tikslų 
įgyvendinimo prisideda trys elementai: stebėsena; politikos analizė ir vertinimas; politikos peržiūra. 

Nagrinėjamose šalyse esama kelių tendencijų. Pirma, per pastaruosius du dešimtmečius politikos formuotojų 
dėmesys nukrypo prie politikos efektyvumo ir rezultatų. Tai turėjo esminį poveikį stebėsenos tikslams. Tapo 
pabrėžiamas politikos rezultatų rodiklių kūrimas ir vertė, o detalus indėlių lygmens rodiklių apskaičiavimas 
nebėra toks svarbus. Stebėsenos sistemoje pabrėžiamas nebe procedūrinis sistemos administravimas, o į 
rezultatus nukreiptas valdymas. Atsižvelgiant į šias tendencijas itin aktualus tapo analitinių gebėjimų 
stiprinimas. Daugiau dėmesio skiriama mokslo ir inovacijų politikos rezultatų stebėsenai, tačiau institucijos, 
atsakingos už rodiklių stebėseną, jų analizę ir politikos vertinimą, šalyse skiriasi (žr. 14 lentelę). 

 
14 lentelė. Institucijos, stebinčios ir vertinančios inovacijų politikos rezultatus 

Šalis Institucija Pastabos 

Nyderlandai - Nyderlandų mokslo ir 
technologijų stebėsenos 
centras (NOWT); 
- Mokslo, technologijų ir 
inovacijų taryba (AWT); 
- Nyderlandų statistikos 
departamentas (NSD); 
- Švietimo, kultūros ir mokslo 
ministerija (ŠKMM) ir „Žinių 

• NOWT yra kelių ekspertinių centrų ir universitetų konsorciumas, finansuojamas 
Švietimo, mokslo ir kultūros ministerijos. Jis kas dvejus metus rengia mokslo ir 
technologijų rodiklių apžvalgas, taip pat temines politikos analizės studijas ir 
specializuojasi tarptautinės lyginamosios mokslo ir inovacijų politikos analizės 
srityje. 

• AWT konsultuoja vyriausybę ir svarbiausias ministerijas MTI politikos klausimais, 
rengia ir užsako analitines studijas, leidžia naujienlaiškius (dviem kalbomis), 
pozicijas įvairiais klausimais ir pan. Turi savo analitinį skyrių, daugumą studijų 
rengia patys. 
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Šalis Institucija Pastabos 

rūmai“. • NSD rengia metinę rodiklių apžvalgą „Žinių ekonomika“. 
• ŠKMM užsako vertinimo studijas ir analizes, organizuoja sistemines politikos 

peržiūras.  
• „Žinių rūmai“ (angl. Knowledge Chamber

28) yra prie kiekvienos ministerijos įsteigtas 
forumas, kuriame kelis kartus per metus susitinka valstybės tarnautojai ir inovacijų 
politikos analitikai, tyrėjai bei ekspertai, siekdami apsikeisti žiniomis apie politikos 
analizės / vertinimo / kitų žinių ar diskusijų poreikius, diskutuoja teminiais 
klausimais. 

Suomija - Mokslo ir inovacijų taryba 
(MIT); 
- TEKES; 
- „Sitra“; 
- Technologinių tyrimų centras 
(VTT). 
 

• MIT kas trejus metus rengia Suomijos mokslo ir inovacijų politikos peržiūrą, kuri turi 
didelę įtaką reformuojant politiką, taip pat užsako vertinimus ir teminius tyrimus. 

• TEKES vertina savo administruojamų programų poveikį, rengia technologijų 
poveikio vertinimus. 

• „Sitra“ programų poveikis vertinamas, taip pat organizacija rengia įžvalgų studijas. 

• VTT rengia ar užsako mokslo rezultatų ir jų socialinio-ekonominio poveikio 
vertinimus, taip pat inovacijų politikos vertinimo / analizės studijas. 

Pagal: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės modelių lyginamasis tyrimas. 
Vilnius, 2009 m.; Erawatch, Inno Policy Trendchart ataskaitos ir atskirų šalių institucijų interneto tinklalapiai, 2011 m. 

 
Antra, siekdamos padidinti stebėsenos sistemos efektyvumą ir sumažinti administracinę naštą, dauguma 
valstybių mažina renkamų duomenų apimtį. „Įdomu žinoti“ požiūrį pakeičia „reikia žinoti“ požiūris. Jis ir lemia 
bendrą rodiklių sistemos nuoseklumą, kruopščiau susiejami valdymo rodikliai su politikos tikslais ir 
prioritetais. Trečia, per pastaruosius dešimtmečius sustiprėjo suvokimas, jog rodikliai savaime nepaaiškina, 
kokios priežastys lemia politikos sėkmes ar nesėkmes. Todėl vertinimo kultūra analizuojamose šalyse tapo 
neatsiejama politikos ciklo dalimi, o išankstinis (ex ante), tarpinis ir paskesnysis (ex post) vertinimas projektų, 
programų ir politikos lygmenimis – įprasta praktika. Šios tendencijos atspindi ir tendencijas Lietuvoje (naują 
Strateginio planavimo metodiką). Daugumoje iš pasirinktų šalių politikos poveikio vertinimai sudaro didžiausią 
dalį (pvz., Nyderlanduose apie 70 proc. visų vertinimų).  

 

Nyderlanduose nuo 1991 m. taikomas sistemiškas požiūris į politikos vertinimo kultūros plėtrą: 
- vertinimas reglamentuotas nuo 1991 m.; naujas vyriausybės nutarimas dėl stebėsenos ir vertinimo 
priimtas 2001 m.; 
- kiekvienam naujam politikos įrankiui privalomas išankstinis vertinimas (ex ante); 
- politikos programų, įrankių (jiems pasibaigus) ir visos sektorinės politikos (kas penkerius metus) 
poveikis privalo būti vertinamas, politikos tikslai peržiūrimi;  
- ministerijos privalo teikti vertinimo planus valstybės biudžete; 
- parengtos išsamios metodologinės vertinimo gairės; 
- sprendimų priėmėjai privalo dalyvauti svarstant vertinimų rezultatus; 
- kiekvienoje ministerijoje privalo būti už politikos vertinimą atsakingas skyrius / asmenys.  

 
Viena teminių viešosios politikos tyrimų studijų problemų yra tai, kad jose analizuojamos tik atskiros politikos 
dalys ar programos, bet neįvertinama politikos priemonių rinkinio visuma. Norėdamos išspręsti šią problemą, 
nemažai valstybių kelia privalomus reikalavimus atlikti bendrą visos sistemos ir viešosios politikos peržiūrą 
kas 3–5 metus. Pavyzdžiui, Nyderlanduose ministerija yra įpareigota apžvelgti kiekvienos viešosios politikos 
įrankių rinkinį kas penkerius metus. Visos sistemos vertinimai, tarp jų tarptautiniai, kai kuriose valstybėse 
atliko svarbų vaidmenį inicijuojant diskusiją dėl esminių reformų mokslo, studijų ir inovacijų politikoje (pvz., 
„FinnSight 2015“ Suomijoje).  
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Daugumoje valstybių, siekiant apibrėžti ateities nacionalinę inovacijų politikos darbotvarkę, įsteigiamos 
aukščiausio lygio (paprastai – šalia vyriausybės) patariamosios tarybos. Jos dažnai atlieka svarbų vaidmenį 
„sukrečiant inovacijų sistemą“ (tipinis pavyzdys – Suomijos Mokslo ir inovacijų taryba). Patariamosios 
tarybos, sutelkusios analitinius ir ekspertinius išteklius, sugeba matyti visumą ir išnaudoti savo poziciją 
inovacijų politikos klausimais konsultuodamos vyriausybę ir (ar) ministerijas. Išlieka dideli skirtumai tarp šių 
tarybų statuso konkrečiose valstybėse (pvz., nuolatinis arba laikinas), tarp narių ir jų pareigų, tarp būdo, 
kuriuo šios struktūros yra valdomos, taip pat skiriasi jų įtaka ir poveikis politikos formavimui. Todėl reikia 
atsargiai vertinti tiesioginius palyginimus.  
 
Suomijos Mokslo ir inovacijų tarybą, vadovaujamą Ministro Pirmininko, sudaro keli ministrai, mokslo ir verslo 
bendruomenių atstovai. Taryba atsakinga už Suomijos MTTP ir inovacijų politikos plėtrą ir koordinavimą, taip 
pat už nacionalinę inovacijų sistemą kaip visumą. Tokio aukšto lygio strateginių mokslo ir inovacijų klausimų 
koordinavimą tapo įmanoma užtikrinti dėl stiprios vyriausybės politinės paramos Tarybos veiklai ir inovacijų 
politikos prioritetams. Koordinavimas įgyvendinančiųjų agentūrų lygmeniu Suomijoje užtikrinamas 
įgyvendinant klasterių programas – ministerijų atstovai yra deleguoti į TEKES ir Mokslo akademijos 
administruojamų klasterių programų komitetus.  

4.2. Institucinės Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo 
sistemos tinkamumas ir efektyvumas 

 
Šiame skyriuje atsakoma į 3.1 ir 3.4 vertinimo klausimus: „Ar šiuo metu esama MTTP ir inovacijų politikos  
įgyvendinimo bei finansavimo sistema (toliau – institucinė sąranga) yra tinkama, efektyvi, ar atitinka verslo 
poreikius?“ ir „Kokių reikia imtis veiksmų ir priemonių, kad Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo 
bei finansavimo sistema būtų optimali bei atitiktų verslo poreikius?“ Tinkamumo ir efektyvumo vertinimo 
schemą sudaro šie žingsniai: 

1. institucijoms keliamų uždavinių ir realiai vykdomų funkcijų sulyginimas kiekvienos institucijos atveju 
(detali funkcijų, valdymo ir vykdomos veiklos analizė perkelta į 9 priedą); 

2. funkcijų dubliavimo ir neatitikimų analizės lyginant institucijų veiklą tarpusavyje); 
3. verslo poreikių (pasitenkinimo esamomis paslaugomis, nepatenkintų poreikių) analize (remiantis 

interviu ir apklausos rezultatais); 
4. esamos institucinės sąrangos palyginimo su atrinktų užsienio šalių praktika (šiuo atveju – Suomijos ir 

Nyderlandų); 
5. pasiūlymų dėl institucinės sąrangos tobulinimo formulavimas, alternatyvų formulavimas aptarimui. 

 
4.2.1. Esamos institucinės sąrangos tinkamumas ir efektyvumas  

 
Atsakant į 3.1 vertinimo klausimą „Ar šiuo metu esama MTTP ir inovacijų politikos  įgyvendinimo bei 
finansavimo sistema yra tinkama, efektyvi, ar atitinka verslo poreikius?“, buvo remtasi toliau išvardijamais 
vertinimo kriterijais. 

1. Ar faktinė institucijų veikla atitinka joms keliamus tikslus? Ar institucijų procesai, ištekliai ir 
kompetencija leidžia įgyvendinti keliamus tikslus? 

2. Ar atskirų institucijų vykdomos funkcijos nedubliuojamos, ar nėra perteklinių funkcijų? 
3. Ar institucinė sistema atitinka tikslinių grupių poreikius (ar nėra nepatenkintų tikslinių grupių poreikių, 

ar naudos gavėjams patogu naudotis paslaugomis, ar tikslinės grupės yra patenkintos paslaugų apimtimi 
ir kokybe)? 

Institucijoms keliamų tikslų ir faktinės veiklos atitikimas 
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Apibendrinant institucijų funkcijų analizės rezultatus galima teigti, kad dalies institucijų veikla visiškai atitinka 
joms keliamus tikslus (pvz., LVPA, LMT, CPVA ir kt.). Kai kurių institucijų vykdoma veikla tik vidutiniškai 
atitinka joms keliamus tikslus.  Akivaizdūs dviejų tipų trūkumai. Pirma, dalies institucijų vykdoma veikla ne 
visai atitinka joms priskiriamus tikslus ir uždavinius: 

• MITA kol kas nevykdo dalies jai priskirtų funkcijų.  
a. Ekspertinės ir konsultacinės veiklos, susijusios su klasterių kūrimu, technologijų perdavimu, inovacijų 

vadyba ir pan. Taip pat MITA kol kas nėra sukaupta šiai veiklai vykdyti tinkamų kompetencijų. 
Reikalinga arba ugdyti reikiamas kompetencijas, arba užimti tarpininko vaidmenį (sprendžiant iš 
planuojamų SF projektų, numatoma įgyvendinti pastarąjį scenarijų, tačiau tokiu atveju reikia įvertinti 
šios funkcijos pridėtinę vertę).  

b. Pagalbos politikos formavimui: stebėsenos ir analizės / vertinimo funkcijos.  
 

Antra, kai kurių institucijų atveju joms keliami tikslai nėra iki galo aiškūs. Pirmiausia ši išvada taikoma Lietuvos 
inovacijų centrui. Nėra iki galo aišku, kokius tikslus šiai institucijai kelia jos dalininkai, ir kiek vykdoma veikla 
susijusi su šiais tikslais, atsižvelgiant į tai, kad institucijos metinius tikslus ir jų matavimo rodiklius nustato pati 
institucija, o jos veikla yra finansuojama išskirtinai iš nacionalinio ir tarptautinio konkursinio finansavimo lėšų 

(taigi veiklos pobūdį lemia sėkmė – kokie projektai bus ar nebus laimėti).  

Funkcijų dubliavimas  

Apibendrinant institucijų funkcijų analizės rezultatus galima teigti, kad funkcijų dubliavimo tikimybė, 
remiantis institucijoms keliamais tikslais, yra aukšta. Tačiau lyginant vykdomą faktinę veiklą, realaus 
dubliavimo nėra daug, nes dalis institucijų (pirmiausia MITA) kol kas nevykdo kai kurių joms priskirtų funkcijų. 
Kita vertus, jei liks esama institucinė sandara, ateityje funkcijų dubliavimas gali išaugti. Be to, išlieka didelė 
institucinės fragmentacijos problema. Ji buvo nuosekliai pabrėžiama per pastarąjį dešimtmetį atliktose 
keliose dešimtyse studijų ir vertinimų. Lentelėje toliau apibendrinamos MTTP ir inovacijų politiką 
įgyvendinančių institucijų funkcijos pagal tipus. 

 
15 lentelė. Institucijų funkcijų palyginimas 

Funkcijos tipas Institucijos, kurioms priskirta vykdyti funkciją arba kurios 
faktiškai šią funkciją vykdo 

Dubliavimo ir (ar) fragmentacijos tikimybė (šiuo 
metu ir ateityje) 

1. Pagalba 
politikos 
formavimui: 
stebėsena, analizė 
ir vertinimas 

MITA (priskirta, kol kas menkai vykdoma, išskyrus renkamus 
ir skelbiamus dalyvavimo tarptautinėse programose 
statistinius duomenis); 

MOSTA (stebėsena ir analizė mokslo ir studijų srityse; slėnių 
stebėsenos projektas ir kt.); 

LIC (administruoja tinklalapį <www.inovacijos.lt>, tačiau 
jame skelbiami duomenys nėra sistemingai atnaujinami; 
vykdo susijusią projektinę veiklą, pvz., rengia studijas ir 
pan.); 

ŪM (renka ir savo tinklalapyje skelbia informaciją apie 
atliktas studijas ar vertinimus, nesistemingus duomenis apie 
inovacijų politikos įgyvendinimą ir inovacijų rodiklius 
Lietuvoje). 

AUKŠTA. Yra kelios su funkcijų dubliavimu ir 
fragmentacija susijusios rizikos: 

- pirma, nė viena institucija sistemingai neatlieka 
inovacijų politikos įgyvendinimo stebėsenos ir 
vertinimo, tad nėra vieno šaltinio, kuriame būtų 
prieinama sutelkta ir atnaujinta informacija 
(rodikliai, studijos ir kiti duomenys); 

- antra, atsižvelgiant į europines tendencijas, 
susijusias su mokslo ir studijų bei inovacinės veiklos 
stebėsenos ir analizės veiklų suliejimu, tikėtina, kad 
ateityje MITA plėtojant jai priskirtas funkcijas, iškils 
MITA ir MOSTA veiklos dubliavimo tikimybė ir (ar) 
geresnio koordinavimo poreikis. 

2. Finansinių 
priemonių 
administravimas 

CPVA (slėnių infrastruktūros projektai); 

LVPA (EAVP priemonės, apimančios ir Slėnių infrastruktūros 
projektus); 

MITA (nacionalinės ir tarptautinės MTTP ir inovacijų 
skatinimo priemonės; be to, inicijuota procedūra dėl 
pasirengimo ES SF paramos administravimui, siekiant 
administruoti priemonę „InoČekiai LT“29; 

AUKŠTA. Akivaizdi finansinių priemonių 
administravimo fragmentacija: 

-  LMT ir MITA funkcijų atidalijimas pagal MTTP 
priemonių pobūdį (fundamentiniai tyrimai ir 
taikomoji MTTP bei inovacinė veikla) yra natūralus 
ir atitinka tendencijas kitose šalyse, tačiau kartais 
sukelia praktinių problemų, be to, ne visada 
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Funkcijos tipas Institucijos, kurioms priskirta vykdyti funkciją arba kurios 
faktiškai šią funkciją vykdo 

Dubliavimo ir (ar) fragmentacijos tikimybė (šiuo 
metu ir ateityje) 

LMT (viena ŽIPVP priemonė, dvišalės ir tarptautinės 
programos); 

ESFA (dalis ŽIPVP priemonių, dvišalės ir tarptautinės 
programos). 

įmanoma aiškiai atskirti fundamentinius ir 
taikomuosius tyrimus; 

- akivaizdus MITA, LVPA ir CPVA funkcijų 
administruojant ES SF priemones, skirtas 
taikomajai MTTP ir inovacijų veiklai (pvz., slėnių 
projektus, įmonių MTTP projektus ir pan.), funkcijų 
dubliavimas.  

3. Ekspertinės ir 
konsultacinės 
paslaugos verslui  

MITA: siekiančiųjų dalyvauti tarptautinėse programose 
informavimas / konsultavimas (pagrindinė tikslinė grupė – 
verslo įmonės, tačiau taip pat mokslo ir studijų institucijos); 
konsultavimas technologijų perdavimo, klasterių kūrimo, 
intelektinės nuosavybės apsaugos, mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo klausimais ir kt. 

LIC: tarptautinio technologijų perdavimo paslaugos, 
inovacijų skatinimo paslaugos per informacines ir 
patariamąsias paslaugas įmonėms, parama jungtinėms 
iniciatyvoms (platformos, klasteriai) ir kt. 

Funkcijų dubliavimo tikimybė yra AUKŠTA, vertinant 
institucijoms priskirtas funkcijas (nurodytas MITA 
įstatuose, veiklos planuose), tačiau ŽEMA–VIDUTINĖ, 
lyginant faktiškai vykdomą veiklą. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvoje yra aukšta MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinės 
sąrangos fragmentacija, nors faktiško funkcijų dubliavimo tikimybė šiuo metu yra žema–vidutinė. Ilguoju–
vidutiniu laikotarpiu (iki 2015 m.), jeigu pagal MITA įstatuose numatytas gaires bus plečiama MITA veikla, kils 
poreikis spręsti MITA ir LVPA bei MITA ir LIC veiklos dubliavimo problemas ir aiškiai atskirti institucijų 
funkcijas taip, kad būtų padidintas Lietuvos inovacijų politikos įgyvendinimo efektyvumas ir išnaudota 
institucijose (pirmiausia – LIC) sukaupta kompetencija. 

Institucijų vykdomos veiklos atitikimas tikslinių grupių poreikiams 

Šiame skyriuje vertinama MTTP ir inovacijų priemones administruojančių institucijų informacinės / 
konsultacinės veiklos atitiktis tikslinių grupių poreikiams.  
 
Apibendrinus MTTP ir inovacijų priemonių projektų vykdytojų apklausos duomenis aiškėja, kad vykdytojai iš 
esmės gerai vertina priemones administruojančių institucijų teikiamas konsultacijas ir pagalbą įgyvendinant 
projektus (vertinimo vidurkis – 5,24 iš 7). Tačiau LVPA teikiamos konsultacijos buvo vertinamos vidutiniškai 
žemiau (įvertinimo vidurkis – 4,7) negu kitų institucijų (MITA vertinimo vidurkis – 5,630; LMT vidurkis – 5,431). 
Verslo įmonių bei mokslo ir studijų institucijų atstovų vertinimai iš esmės nesiskiria (žr. 36 pav.). 
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36 pav. Ar priemonę / programą administruojančios institucijos teikiamos konsultacijos ir pagalba 
įgyvendinant projektą / teikiant paraišką atitiko poreikius? (Teigiamo vertinimo didėjimo skalėje nuo 1 iki 
7; N = 204). 
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Šaltinis: VPVI atliktos priemonių projektų vykdytojų apklausos duomenys, 2011 m. 

 
Pagal apklausos ir tarpiniu laikotarpiu atliktų interviu duomenis galima daryti išvadas tik dėl paslaugų, 
susijusių su finansinių priemonių administravimu (informavimu ir konsultavimu projektų rengimo ir 
įgyvendinimo etapuose). Daugiausia pastabų projektų vykdytojai turėjo LVPA darbuotojams. Ypač neigiamai 
LVPA darbą vertino „Intelektas LT+“ projektų vykdytojai (žr. 38 pav.); net 33,3 proc. į apklausą atsiliepusių šios 
priemonės vykdytojų nurodė, kad ateityje veikiau neplanuoja dalyvauti panašioje priemonėje. Toliau 
apibendrinti būdingi institucijų teikiamos pagalbos rengiant ir įgyvendinant projektus trūkumai. 

Su procedūrų taikymu susiję nusiskundimai. 
o Procedūrų gausa, ilga jų trukmė, nepagrįstas taikymas ir perdėtas komunikacijos su vykdytojais 

biurokratizavimas (pagrindinė neigiamų atsiliepimų grupė). Pavyzdžiai: „Dažnai dėl smulkmenų ir 
neesminių klausimų tenka forminti daugiau dokumentacijos nei reikėtų. Biurokratijos elementai ir 
subjektyvus požiūris rodo, kad arba procedūros pernelyg neapibrėžtos, arba darbuotojai nevienodai su 
jomis supažindinti ar supratę jų svarbą“; „Projekto administravimas vykdomas pagal kažkokias baisias 
taisykles, kurios jau seniai tapo svarbesnės už projekto objektą. Administratoriai – ne kolegos, bet 
prižiūrėtojai. Reikėtų iš esmės pakeisti POŽIŪRĮ į projektų vykdytojus“.  

o Nenusistovėjusios procedūros, kintančios įgyvendinant projektus (būdinga tiek LVPA, tiek LMT).  
o Lankstumo trūkumas, sustabarėjusios procedūros. Pavyzdžiai: „Nuo paraiškos pateikimo iki kai kurių 

veiklų įgyvendinimo praeina ~2 metai, situacija rinkoje ir technologijos keičiasi ir pan. Sudėtinga, o 
kartais neįmanoma, daryti didesnius pakeitimus dėl projekto tikslų, veiklų ir siekiamų rezultatų“; 
„Labai nelankstus požiūris, projekto įgyvendinimo metu beveik neįmanoma atlikti pakeitimų“; „Galėtų 
būti daugiau lankstumo, ypač mažos vertės pirkimuose“. Itin daug nusiskundimų pateikta būtent dėl 
pirkimų administravimo projektuose. 

 
Su darbuotojų kompetencija susiję nusiskundimai. 

o Formalus požiūris į praktinius klausimus ir ilgai trunkantis atsakymas į užklausimus, dažnai siejamas su 
atsakingų asmenų kompetencijos trūkumu konkrečiu klausimu. Pavyzdžiai: „Specialistams 
atitinkamose institucijose trūksta praktinio žinių pritaikomumo, todėl dažnai atsakymai į pateiktus 
klausimus būna praktiškai nepritaikomi“; „Ne visada teikiamoms konsultacijoms konsultantai būna 
pasiruošę ar trūksta kompetencijos“; „Agentūros darbuotojai kartais į užduotus klausimus reaguodavo 
labai formaliai, į nestandartines / nereglamentuotas situacijas reaguodavo mažiausiai kelias dienas 
(„turiu pasitarti su vadovybe“); į klausimus buvo atsakyta labai formaliai“. 
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o Skirtingas tų pačių administravimo procedūrų interpretavimas, kuris klaidina vykdytojus / pareiškėjus.  
Pavyzdžiai: „LVPA konsultuojantys asmenys, ypač tuo atveju, kai konsultacijos vyksta telefonu, pateikia 
rekomendacijas, už kurias visiškai neatsako. Teko patirti finansinės žalos dėl to, kad konsultacijos buvo 
netinkamos“; „Kai kurie sprendimai, pvz., leisti ar neleisti tam tikrų išlaidų, paraiškos korekcijų ir pan., 
būdavo skirtingi tos pačios priemonės projektus įgyvendinančioms įstaigoms (vienai leido, o kitai ne; 
vienos – reikalauja papildomų dokumentų, o kitos ne); tai įneša ambivalentiškumo į projekto vykdymą, 
sudaro „dvigubų standartų“ įspūdį“. 

 
Kiti nusiskundimai: Išsamių ir laiku pateikiamų konsultacijų / informavimo trūkumas svarbiais projektų 
vykdymui klausimais. Pavyzdys: „Projekto įgyvendinimo pradžioje nebuvo jokio išaiškinimo apie de minimis 
pagalbą, kas vėliau sukėlė įvairių nesklandumų“. 
 
Sprendžiant iš projektų vykdytojų atsiliepimų, neigiamiems vertinimams daugiausia įtakos turėjo ES SF 
projektų administravimui būdingos nelanksčios procedūros ir atsakingų darbuotojų patirties trūkumas. Tokio 
pobūdžio vertinimų buvo galima tikėtis, nes 2008–2011 m. laikotarpiu gerokai išaugo administruojamų 
priemonių kiekis ir apimtys, o tam atsakingos institucijos nebuvo pasirengusios. Procedūros buvo kuriamos ir 
tobulinamos jau vykstant darbams, taip pat pačios institucijos reorganizavosi jau įgyvendinant priemones. 
Pavyzdžiui, LMT susikūrė naujas skyrius, o ATPP programa per 2007–2011 m. laikotarpį pakeitė net tris 
administruojančiąsias institucijas – buvo perkelta iš VMSF į LMT, o vėliau – į MITA.  Šiuos pokyčius itin 
skaudžiai išgyveno pirmųjų kvietimų (2008–2009 m.) projektus įgyvendinusios įmonės ir mokslo ir studijų 
institucijos. 
 
Taip pat reikiama darbuotojų kompetencija nespėjo laiku susiformuoti. Ilgametė patirtis iš dalies paaiškina 
geresnį atsakingų MITA darbuotojų paslaugų, susijusių su tarptautinių priemonių administravimu, vertinimą, 
ir geresnį LMT darbo vertinimą („LMT dirba žmonės, perėję iš Valstybinio mokslo ir studijų fondo, jau turintys 
ilgametės patirties“, o „Sprendžiant iš naujausio 2011 m. ATPP kvietimo, MITA darbuotojams dar reiks 
patiems daug mokytis, prieš teikiant konsultacijas.“).  
 
Administraciniams gebėjimams susiformuoti reikia laiko, tad, tikėtina, kad ilgainiui dalis problemų turėtų 
išsispręsti, jeigu bus užtikrintos esminės prielaidos: 

• pakankamas atsakingų institucijų darbuotojų mokymas; 

• nedidelė darbuotojų kaita; 
• procedūrų nusistovėjimas ir jų supaprastinimas.  

 
Sudėtingos ir ilgai trunkančios procedūros sukuria gana didelius administracinius kaštus ne tik projektų 
vykdytojams, bet ir pačioms administruojančiosioms institucijoms. VPVI atliktas ŽIPVP administracinių kaštų 
bandomasis vertinimas (2010 m.)32 atskleidė įdomių įžvalgų dėl daugiausia kaštų sukuriančių procedūrų. 
Remiantis šiuo vertinimu: 

• konkursinių priemonių administravimo kaštai vidutiniškai yra 2,2 karto didesni už valstybės planavimo 
priemonių kaštus, o regioninės priemonės yra brangiausia ŽIPVP intervencijų rūšis (1.4 prioriteto 
regioninių priemonių atveju suadministruoti 1 mln. paramos litų  kainuoja 926 val. ESFA darbuotojų 
laiko); 

• pagrindiniai priemonių santykinį brangumą lemiantys administravimo dažnio ir trukmės veiksniai yra šie: 
mokėjimo prašymo (MP) administravimo trukmė ir dažnis (MP administravimas sudaro net iki 62 proc. 
administravimo kaštų, o paraiškų atranka ir vertinimas – tik iki 11 proc. kaštų); priemonei numatytų lėšų 
kiekis; vidutinis projekto dydis; atliktų sutarties keitimų skaičius; patikrų administravimo trukmė ir 
dažnis.  

 
Per ŽEF atliktą inovacinę veiklą vykdančių įmonių apklausą buvo paprašyta įvertinti pasitenkinimą 
paslaugomis, kurias įmonėms teikia MITA ir LIC, jų kokybę (jei respondentams teko naudotis šių organizacijų 
paslaugomis per pastaruosius metus). Toliau pateikiamas šių vertinimų apibendrinimas. 
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37 pav. Atsakymų į įmonių apklausos klausimą „Įvertinkite inovacijų paramos įstaigų, kurių paslaugomis 
pasinaudojote per pastaruosius metus, paslaugų kokybę (skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – blogai, o 7 puikiai)“ 
apibendrinimas – MITA. 

Organizacijos paslaugų įvertis Respondentų pasiskirstymas, proc. 

 
Pastaba: imties dydis / į apklausos klausimą atsakiusių įmonių skaičius – 90. 

 
38 pav. Atsakymų į įmonių apklausos klausimą „Įvertinkite inovacijų paramos įstaigų, kurių paslaugomis 
pasinaudojote per pastaruosius metus, paslaugų kokybę (skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – blogai, o 7 puikiai)“ 
apibendrinimas – LIC. 

Organizacijos paslaugų įvertis 

 

Respondentų pasiskirstymas, proc. 

 
Pastaba: imties dydis / į apklausos klausimą atsakiusių įmonių skaičius – 88. 
 
Apskritai abiejų institucijų teikiamos paslaugos vertinamos gerai. MITA įvertinimo vidurkis – 5,2 balo, o LIC – 
5,3 balo (iš maksimalaus 7 balų įvertinimo). Tiesa, toks įvertinimas neturėtų būti interpretuojamas 
tiesmukiškai, nes dalis apklaustų įmonių suteiktas paslaugas įvertino maksimaliu balų skaičiumi, o dalis (tiesa, 
mažesnė) skyrė patį prasčiausią įvertinimą. Prastai (balais nuo 1 iki 3) MITA paslaugas vertino 14 proc. 
įmonių, kurioms organizacija suteikė paslaugas. Kitaip tariant, statistiškai viena iš septynių įmonių MITA 
specialistų suteiktomis paslaugomis nusivilia. LIC situacija kiek kitokia – „prastai“ suteiktas paslaugas įvertino 
kiek mažiau negu 7 proc. jomis pasinaudojusių įmonių. Taigi statistiškai šios organizacijomis paslaugomis 
pasinaudojusios įmonės dažniau lieka patenkintos arba labai patenkintos. 

Apibendrinimas 

Apibendrinant galima padaryti išvadą, kad MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinės sąrangos 
tinkamumas ir efektyvumas šiuo metu yra vidutinis.  Nors projektų vykdytojai gerai (vidutiniškai 5 balais iš 7) 
vertina institucijų suteikiamas paslaugas, tačiau yra esminių institucinės sąrangos trūkumų: 

• institucinė fragmentacija ir funkcijų dubliavimo tikimybė, kuri ateityje gali išaugti, stiprėjant MITA; 
funkcijų dubliavimas nebūtinai yra žalingas paslaugas gaunančioms tikslinėms grupėms, tačiau 
institucinė fragmentacija mažina valstybės lėšų naudojimo efektyvumą; 

• paslaugas teikiančių institucijų kompetencijos ir paslaugų kokybės trūkumai; 
• kai kurių institucijų (MITA) vykdomos veiklos ir gebėjimų  dabartinis neatitikimas institucijai keliamiems 

uždaviniams pasiekti, kuris reikalauja investicijų stiprinant administracinius gebėjimus; 
• institucijų veiklos atskaitomybės trūkumai. 

 

4.2.2. Institucinės sąrangos tobulinimo poreikiai 
 
Ilgai Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinė sandara buvo kritikuota dėl šių trūkumų: 

• fragmentiškos struktūros – didelio institucijų, finansuojančių ir įgyvendinančių MTTP ir inovacijų 
politiką, skaičiaus; tai gali lemti prastą koordinavimą, funkcijų dubliavimo ir net dvigubo finansavimo 
tikimybę ir atitinkamai valstybės išteklių švaistymą; 
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• inovacijų politikos „savininko“ ir aiškios atsakomybės už inovacijų politikos formavimą ir įgyvendinimą 
trūkumas, įskaitant ir nesuformuotą politiką įgyvendinančiųjų institucijų atsakomybę už rezultatus (dėl 
formalių ir neambicingų politiką įgyvendinančių institucijų veiklos planų ir visuomet pasiekiamų / 
viršijamų veiklos rezultatų rodiklių, kuriuos nusistato pačios institucijos); 

• menko tarpinstitucinio koordinavimo politikos formavimo lygmeniu (tarp ministerijų) ir politikos 
įgyvendinimo lygmeniu (tarp agentūrų); 

• pagalbos politikos formavimui (stebėsenos, analizės, patariamųjų institucijų) funkcijos trūkumo 
inovacijų politikos srityje. 

 
Institucinės sąrangos ir atliekamų funkcijų atitiktis tikslinių grupių poreikiams niekada nebuvo sistemingai 
tiriama ar vertinama longitudiškai (nuosekliai, kasmet ar bent kas 2–3 metus). 
 
Ar pastaraisiais metais įgyvendinti institucinės sąrangos pokyčiai išsprendė įsisenėjusias problemas?  Atsakant 
į 3.4 vertinimo klausimą „Kokių reikia imtis veiksmų ir priemonių, kad Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos 
įgyvendinimo bei finansavimo sistema būtų optimali bei atitiktų verslo poreikius?“ ir 3.5 vertinimo klausimą 
„Kokiais būdais galima būtų patobulinti esamą MTTP ir inovacijų skatinimo ES struktūrinių fondų paramos 
administravimo sistemą?“, remtasi šiais vertinimo kriterijais: analizuotų užsienio šalių (Suomijos ir 
Nyderlandų) pavyzdžiais ir tendencijomis ES šalyse; nustatytais MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo 
institucinės sąrangos trūkumais ir poreikiais. Analizė struktūruojama ties šiomis dalimis:  

a) finansavimo funkcijomis (apimant ir ES SF priemonių administravimą);  
b) specifinių paslaugų teikimo funkcijomis;  
c) pagalbos politikos formavimui funkcijomis;  
d) institucijų kontrolės ir atskaitomybės balansu (santykiai su dalininkais – pirmiausia ŪM ir ŠMM); 
e) tarpinstitucinio koordinavimo poreikiais. 

Finansavimas 

Atlikta analizė rodo, kad institucinei finansavimo sistemai yra būdingas didelis fragmentiškumas. Tai nėra 
optimalu dėl toliau pateikiamų priežasčių.  

• Neišnaudojama masto ekonomija, todėl išauga finansavimo administraciniai kaštai.  
• Neoptimaliai naudojami riboti ekspertiniai gebėjimai. Nors LVPA, CPVA, LMT, MITA, ESFA teikiamo 

finansavimo tikslai ir tikslinės grupės skiriasi (bet ne visada), tačiau šioms funkcijoms atlikti reikia labai 
panašių gebėjimų. Pavyzdžiui, daugumai funkcijų – LVPA vertinant inovacinius projektus, LMT 
fundamentinius mokslinių tyrimų projektus, MITA atrenkant geriausius taikomuosius MTTP projektus, 
sprendžiant dėl to, kokius tarptautinius mokslo projektus finansuoti – reikia pasitelkti mokslininkus ir 
ekspertus, gebančius įvertinti tyrimų kokybę. Lietuvos akademinė bendruomenė yra nedidelė, taigi ir 
ekspertinių gebėjimų nėra daug, o šiuo atveju jie dar ir „išsibarstę“ įvairiose institucijose. Be to, visais 
atvejais tenka mokyti institucijų darbuotojus, gerinti jų administravimo (procedūrų) žinias, o taip 
didinamos valstybės išlaidoms administracinių gebėjimų stiprinimui. 

 
Šios problemos rodo poreikį stambinti finansavimą skirstančias organizacijas: tai leistų optimaliau naudoti 
ribotus ekspertinius gebėjimus ir sumažinti finansavimo administracinius kaštus.  
 
MITA kaip visuotinės dotacijos valdytojos (VDV) ir kaip įgyvendinančiosios institucijos scenarijai bei lyginamoji 
analizė pateikta 4.3 dalyje. 

Technologijų perdavimo, klasterizacijos, inovacijų vadybos ir kitos inovacijų paslaugos verslui 

Per ŽEF atliktą įmonių apklausą respondentų paprašyta įvertinti, kokių inovacijų paramos paslaugų (toliau –
IPP), tikėtina, labiausiai reikės per artimiausius 2–5 metus. Toliau aptardami prognozuojamus IPP poreikius 
vadovausimės Heydebreck siūlomu IPP skirstymu į keturias pagrindines grupes. Pirmąją grupę sudaro su 
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technologijomis susijusios paslaugos, apimančios MTTP inicijavimą ir valdymą, technologinio pobūdžio 
konsultacijas ir pagalbą įmonėms, ieškančioms partnerių vykdant MTTP veiklas. Į antrąją grupę patenka su 
rinka susijusios paslaugos – produktų ir paslaugų komercinimas, pagalba ieškant potencialių pirkėjų ir tiekėjų, 
parama pateikiant į rinką naujus produktus. Finansinio pobūdžio paslaugos sudaro trečiąją grupę – tai 
europinės ir nacionalinės paramos schemos, tarpininkavimas įmonėms, ieškančioms finansinės paramos 
šaltinių. Galiausiai išskiriama „minkštųjų“ paramos paslaugų grupė, apimanti seminarų ir kitokio pobūdžio 
informacinių renginių organizavimą, tinklų kūrimą ir mokymus33. 
 
Diagramoje toliau pateikiamas apibendrinimas, kokio pobūdžio IPP poreikis, anot Lietuvos verslo įmonių, bus 
didžiausias per artimiausius 2–5 metus (remiantis respondentų, kurie tinkamai suvokė sąvokos „inovacijų 
paramos paslaugos“ prasmę, nuomone). Apibendrinant galima pasakyti, kad visų tipų paslaugos yra aktualios 
įmonėms, tačiau labiausiai – su technologijomis susijusios paslaugos. 

 
39 pav. Skirtingo pobūdžio inovacijų paramos paslaugų poreikis per artimiausius 2–5 metus, remiantis 
įmonių apklausos duomenimis, proc. 

 
Šaltinis: ŽEF vykdyta verslo įmonių apklausa, 2011 m. rugpjūčio mėn. 

 
Apklausoje dalyvavusios įmonės pabrėžė pagalbos patentuojant išradimus ir saugant jų autorystę poreikį, 
būtinybę konsultuoti įmones, planuojančias kurti naujus produktus, jų prototipus ir pereinančias prie masinės 
gamybos, pagelbėti ieškant partnerių tarptautiniuose projektuose, rengiant projektinę dokumentaciją. Taip 
pat aktualios IPP kuriant dėstytojų ir studentų pumpurines įmones ir įgyvendinant inovacinius projektus. 
Svarbu, jog būtų kuriama speciali eksperimentinė infrastruktūra. Tokių su technologijomis susijusių paslaugų 
poreikį prognozuoja įmonės. Šiame kontekste tampa aktualiausios mokslo technologijų parkų (ir jų 
technologijų perdavimo centrų), LIC ir MITA konsultacijos. 
 
Su rinka susijusių paslaugų srityje aktualiausios turėtų būti šios IPP: konsultacijos ir pagalba, kaip naujoms 
įmonėms „įeiti į rinką“, inovacijas paversti produktais, juos komercinti ir realizuoti. Anot vieno respondento, 
neretai novatoriški pasiūlymai Lietuvoje ignoruojami motyvuojant tuo, kad Europoje „taip niekas nedaro“. Be 
to, susiduriama su problema, kad šalyje vyrauja stambių užsienio firmų filialai, skirti jų produkcijai platinti ir 
užduotims iš centro vykdyti, tačiau neturintys įgaliojimų spręsti strategines inovacijų problemas. Tokioms 
kompanijoms neretai inovatyvių ir strategiškai mąstančių partnerių nereikia. Dėl to svarbu atverti Lietuvos 
įmonėms pasaulinę rinką – teikti informaciją apie patrauklias eksporto rinkas, potencialius verslo partnerius 
užsienyje. Aktuali VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ veikla. 

 
Anot apklausos dalyvių, ne mažiau aktualios, negu jau apžvelgtos IPP, bus su finansine parama susijusios 
paslaugos – tai pradedančiųjų verslą konsultavimas, informacija apie mokestines lengvatas, aktualias 
finansines schemas, valstybės teikiamą finansinę paramą, pagalba rengiant finansinę projektinės 
dokumentacijos dalį ir sėkmingai įsisavinant paramą, sprendžiant atsiskaitymo su moksliniais tyrėjais 
problemas. Kita vertus, pažymėtina, kad daugelis respondentų tiesiog išreiškė poreikį gauti finansinę paramą, 
nors su lėšų gavimu susijusios paslaugos jiems nepasirodė aktualios. Kita vertus, interviu duomenimis, įmonių 
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galimybės gauti finansinę paramą yra labai susijusios su konsultantų paslaugomis; dauguma įmonių paraiškų 
nerengia savarankiškai.  
 
Prognozuodami „minkštųjų“ paslaugų poreikius apklausos dalyviai nebuvo itin išradingi. Minėtas abstraktus 
mokymų ir konsultacijų poreikis, pageidauta daugiau renginių su užsienio ekspertais, bendradarbiavimo 
renginių, subsidijuojamų išvykų į užsienyje vykstančias parodas, seminarus. Teigiamai atsiliepta apie „Startup 
Weekend“ tipo renginius, pageidauta, kad panašių renginių būtų rengiama daugiau. Taip pat teigta, jog 
esama poreikio renginiams apie rizikos kapitalą, būtų susidomėjusiųjų tiksliniais inovacijų kursais, kuriuose 
inovacijų tema būtų apmokoma konkreti tikslinė grupė. Aktuali LIC veikla. 

Pagalba politikos formavimui: stebėsena, vertinimas ir peržiūra 

Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra paskutinė šio 
ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija 
(apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą) kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama. Tai sietina su tuo, jog 
MTTP ir inovacijų politikos valdymo srityje kol kas neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų 
priėmimo sistema. Tokia padėtis būdinga ir kitoms viešosios politikos sritims. Todėl šiame skyriuje pirmiausia 
siekiama apibrėžti pagalbos politikos formavimui funkcijas ir parodyti, kuo jos skiriasi nuo kitų funkcijų. Tik 
tada aptariama gana fragmentuota šių funkcijų įgyvendinimo organizacinė struktūra.  
 
Pagalbos politikos formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką 
(didesnis efektyvumas, rezultatyvumas, tinkamumas, poveikis ir naudingumas) ir atsiskaityti (už pasiektus 
rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras). Prie šių tikslų įgyvendinimo prisideda trys pagalbos 
politikos formavimui elementai:  

• stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas ir politikos (arba 
atskirų programų) įgyvendinimo ataskaitų rengimas įgyvendinant politiką; 

• vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos vykdyti politikos (arba 
atskirų programų) tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir ilgalaikio poveikio 
nustatymas; 

• peržiūra (angl. review): periodiškas politikos (arba atskirų priemonių) vykdymo tikslingumo vertinimas.    
 
Lietuvoje stebėsenos, vertinimo ir peržiūros funkcijos nėra sistemingai integruotos į MTTP ir inovacijų politikos 
valdymo ciklą. Taip pat nėra institucijų, kurios sistemingai vykdytų šią funkciją. Pavienius stebėsenos ir 
vertinimo elementus sudaro ŪM, MOSTA, LIC ir MITA veikla bei ad hoc užsakomųjų tyrimų rezultatai. 
Dauguma organizacijų pastangas sutelkia ties būklės apžvalgomis ir galimybių studijomis. Kokybiški tokio 
pobūdžio tyrimai leidžia patenkinti ad hoc kylančius informacijos poreikius, tačiau neprisideda prie sistemingo 
mokymosi ir politikos tobulinimo proceso. Priežastis: nei galimybių studijose, nei būklės apžvalgose išsamiai ir 
sistemingai netiriami Lietuvoje taikyti politikos įrankiai, todėl nedaug sužinoma apie politikos įgyvendinimo 
sėkmę lemiančius veiksnius.  Įgyvendinamos politikos poveikis kol kas vertinamas tik per ES struktūrinės 
paramos vertinimo mechanizmus.  
 
Taip pat iki šiol išlieka ekspertinės / patariamosios institucijos trūkumas inovacijų politikos srityje. Inovacijų 
politikos tobulinimo poreikiai didesne dalimi nėra planuojami iš anksto (tačiau yra ES SF vertinimo planai ir LIS 
2010–2013 m. priemonių plane numatytos galimybių studijos). Be to, nėra institucijos, kuri suburtų inovacijų 
ekspertų ir socialinių partnerių atstovus (pagal užsienio gerosios praktikos pavyzdį) ir inovacijų politikos 
„savininkui“ (ŪM kartu su ŠMM) patartų inovacijų klausimais, stebėtų politikos įgyvendinimą.  

 

Nyderlanduose didelę įtaką politikos formavimo procesui turi sektorinės tarybos, sudarytos iš 
akademinio, privataus ir viešojo sektoriaus atstovų. Iki šiol jos taip pat rengdavo technologijų įžvalgas, 
mokslo ir socialinės srities tendencijų studijas, tačiau planuojama, kad dalį sektorinių tarybų funkcijų 



89 
 

artimiausiu metu perims ministerijose įkurti „žinių rūmai“ (angl. Knowledge Chamber). Švietimo, mokslo 
ir kultūros ministerijos „Žinių rūmai“ (įkurti 2006 m.) yra forumas, kuriame ministerijų vadovai ir kiti žinių 
ir informacijos tiekėjai nutaria, kokie yra trumpojo–vidutinio laikotarpio tyrimų ir vertinimų poreikiai. 
Paklausa ir pasiūla derinamos per organizuotus susitikimus. „Žinių rūmai“ pateikia temas, kurioms reikia 
daugiau informacijos ir žinių politikai tobulinti. Vėliau ministerijos užduoda klausimus, o tiekėjams 
atstovaujantys mokslo institutai ir vertintojai aptaria, kokios galimybės yra atsakyti į vertinimo 
klausimus. „Žinių rūmai“ sudaryti iš šių organizacijų: Švietimo tarybos, Nyderlandų mokslo ir technologijų 
politikos patariamosios tarybos (AWT), Nacionalinės mokslo tarybos (WRR), Centrinio planavimo biuro 
(CPB), Socialinio ir kultūrinio planavimo biuro (SCP), Nyderlandų mokslo ir technologijų stebėsenos 
institucijos (NOW), „SenterNovem“, Instituto, vadovaujančio duomenimis pagrįstiems mokslo tyrimams 
(TIER), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD), „Algemene Rekenkamer“34, RGO, 
„Švietimo inspekcijos“ (angl. Inspection of Education) ir Rathenau instituto. Griežtų taisyklių dėl rūmų 
susitikimų laiko nėra nustatyta. Paprastai diskusija organizuojama porą kartų per metus tada, kai yra 
poreikis, iškyla konkreti problema. 
 
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į patariamųjų ir koordinacinių struktūrų sudarymo tvarką. Kai kuriuose 
jų socialiniai ir ekonominiai partneriai dalyvauja kartu su valstybės institucijų atstovais ar politikais. 
Pavyzdžiui, Suomijos ministro pirmininko vadovaujamą Tyrimų ir inovacijų tarybą, kuri yra pagrindinė 
koordinacinė institucija mokslo ir inovacijų sistemos srityje, sudaro tam tikri vyriausybės nariai, 
pagrindinių valstybės institucijų, universitetų ir privataus sektoriaus atstovai. 

 
Šias spragas Lietuvoje galėtų užpildyti MITA, tačiau išlieka poreikis spręsti funkcijų dubliavimo su MOSTA ir LIC 
klausimą. Be to, MITA galimybės vykdyti stebėsenos ir analizės veiklą labai siejasi su turimais ištekliais ir 
politikos analizės ir stebėsenos kompetencijomis, kurias reikėtų gerinti. 

Atskaitomybė, kontrolė ir institucijų autonomija 

Atskaitomybė, kontrolė ir autonomija yra organizacijų valdymo įrankiai, kuriais siekiama didinti veiklos 
efektyvumą ir užtikrinti koordinavimą. Atskaitomybės ryšiai parodo, kas nustato konkrečios organizacijos 
veiklos tikslus ir kam atsiskaitoma už pasiektus rezultatus. Atskaitomybės ryšiai yra tinkami tuomet, kai politiką 
įgyvendinančios organizacijos yra atskaitingos politiką formuojančioms institucijoms. Priešingu atveju kyla 
didelė prasto koordinavimo rizika – politiką formuojančios institucijos neturi svertų, kuriais užtikrintų 
numatyto politikos turinio ir to, kaip ji įgyvendinama, atitikimą.  
 
Atskaitomybės ryšiai gali būti dvejopi: tiesioginiai ir netiesioginiai. Pirmuoju atveju politiką įgyvendinanti 
institucija už savo veiklą atsiskaito tiesiogiai politiką formuojančiai institucijai. Netiesioginė atskaitomybė 
nereikalauja tiesioginio pavaldumo, tačiau tokiu atveju politiką formuojanti institucija gali atsiskaityti politiką 
formuojančiai institucijai šiais būdais: a) politiką formuojančios institucijos tikslai nustatomi ir pasiekti 
rezultatai vertinami institucijos taryboje (valdyboje), kurioje daugumą sudaro politiką formuojančios 
institucijos atstovai; b) politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos sudaro veiklos sutartis, kuriose 
numatomi siekiami tikslai ir atskaitomybė už rezultatus.  

 
Vertinant MTTP ir inovacijų politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų35 atskaitomybės ryšius, svarbu 
išskirti dvi institucijų grupes. Pirmąją sudaro MITA ir LIC, kurios atskaitingos ne tik ŪM, bet ir kitoms 
institucijoms, antrąją – LVPA, kuri yra atskaitinga tik ŪM.  Tiek MITA, tiek LVPA atskaitomybės ryšiai yra aiškūs 
ir logiški. Kita vertus, ŪM atskaitingos organizacijos ne visada veikia tinkamos autonomijos ir kontrolės 
pusiausvyros sąlygomis. Kontrolės ir autonomijos pusiausvyra parodo, kaip ekstensyviai ir intensyviai politiką 
formuojančios institucijos valdo atskaitingas organizacijas. Tiek visiška kontrolė, tiek visiška autonomija turi 
trūkumų, apibendrintų 16 lentelėje. Todėl dažniausiai siekiama kontrolės ir autonomijos pusiausvyros.  
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16 lentelė. Pernelyg intensyvios kontrolės ir plačios autonomijos trūkumai 
Komandavimo ir kontrolės trūkumai Labai plačios autonomijos trūkumai 

Pernelyg detalus veiklos reguliavimas suvaržo įgyvendinančiųjų 
organizacijų vadovų galimybes pasirinkti optimalias priemones 
tikslui įgyvendinti. 

Įgyvendinančios organizacijos gali sudaryti koaliciją 
su savo tikslinėmis grupėmis ir taikyti pastarosioms 
palankų politikos įgyvendinimo rėžimą36. Pavyzdys – 
LMT. 

Detalus komandavimas ir kontrolė reikalauja didelių žmogiškųjų 
išteklių tiek prižiūrinčiose institucijose, tiek prižiūrimose 
organizacijose. Tai sukuria didelius administracinius kaštus. 

Siekdama stiprinti savo įgyvendinančiosios 
organizacijos įtaką ji gali vis labiau plėsti atliekamų 
funkcijų ratą ir kurti vis ekstensyvesnę įgyvendinimo 
sistemą37. 

Net jeigu prižiūrinti institucija kontrolei skirtų didelius išteklius, vis 
tiek išliktų informacijos asimetrijos problema, ir kontrolė nebūtų 
veiksminga. 

Jei nėra numatytų aiškių siektinų rezultatų, 
įgyvendinančiosios organizacijos neturi paskatų jų 
siekti. Pavyzdys – LIC. 

Tiesioginis komandavimas ir kontrolė neleidžia 
įgyvendinančiosioms institucijoms sutelkti dėmesio ties ilgalaikių 
tikslų įgyvendinimu ir strateginių kompetencijų ugdymu, nes jos 
neretai priverstos imtis „gaisrų gesinimo“. Pavyzdys – MOSTA. 

Neužtikrinamas organizacijai skirtų viešųjų 
finansinių išteklių panaudojimo skaidrumas ir 
atskaitomybė už pasiektus rezultatus. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Praktikoje MTTP ir inovacijų politiką įgyvendinančių organizacijų autonomijos ir kontrolės laipsnį galima 
vertinti pagal toliau išvardijamus bruožus.  

• Ex post kontrolė, apimanti atskaitomybę už pasiektus rezultatus ir išorinių veiklos vertinimų bei finansinių 
auditų atlikimą. Šios kontrolės priemonės taikomos gana retai ir tik formaliai.  

• Ex ante sprendimų kontrolė. Tai reiškia, kad politiką įgyvendinančios organizacijos negali vienašališkai 
priimti sprendimų, susijusių su funkcijų įgyvendinimu. Tokias priemones dažniausiai taiko ŪM, 
kontroliuodama jai atskaitingų institucijų sprendimus (ypač LVPA).  

• Ex ante išteklių naudojimo ir procedūrinė kontrolė. Nors tokio pobūdžio kontrolė būdinga visoms politiką 
įgyvendinančioms organizacijoms, tačiau ji griežčiausiai taikoma reguliavimo ir finansavimo funkcijas 
atliekančioms organizacijoms (LVPA, MITA).   

• Organizacijų darbotvarkės kontrolė. Tai apima ad hoc pavedimų (neįvardytų institucijos veiklos plane) 
teikimą. Tokias priemones dažniausiai taiko ŠMM ir ŪM, kontroliuodamos atskaitingų institucijų veiklą 
(pvz., MOSTA, MITA). Spontaniški pavedimai leidžia greitai sutelkti išteklius, siekiant susidoroti su 
netikėtai iškilusiais iššūkiais. Kita vertus, tokių ad hoc pavedimų trūkumas, kad daugybę pavedimų 
gaunančios pavaldžios institucijos nebegali strategiškai planuoti savo veiklos, vykdyti ilgalaikių tikslų ir 
stiprinti strategiškai svarbių gebėjimų. Tai ypač akivaizdu MOSTA atveju, ir, tikėtina, ateityje gali grėsti 
MITA. 

 
Taikomų kontrolės priemonių apžvalga leidžia pateikti kelias išvadas. Pirma, vertintų institucijų kontrolės ir 
autonomijos laipsnis priklauso nuo atskaitomybės ryšių ir atliekamų funkcijų. LIC turi gana plačią veiklos 
autonomiją. Jo atskaitomybė už rezultatus daugiausia formali, o veiklos autonomiją labiausiai lemia tai, kad 
organizacija negauna valstybės biudžeto finansavimo savo veiklai (atitinkamai politiką formuojančios 
institucijos neturi pagrindo reikalauti rezultatų). ŪM ir ŠMM atskaitingoms organizacijoms (LVPA, MITA) tenka 
gerokai mažesnis autonomijos laipsnis. Jų autonomiją riboja ne tik ex ante išteklių naudojimo taisyklės ir 
specifinės veiklos procedūros, bet ir ex ante sprendimų kontrolė bei darbotvarkės kontrolė.  

 
17 lentelė. Organizacijų kontrolės priemonės 

 Ex ante kontrolė Ad hoc kontrolė Ex post kontrolė 

Kontrolės būdai 
Detalus veiklos 
reglamentavimas, taikant 
formalias taisykles ir procedūras. 

Dažni spontaniški 
pavedimai ir nurodymai. 

Atskaitomybė už pasiektus 
rezultatus, tačiau didelė 
autonomija pasirenkant būdus 
ir priemones tikslams 
įgyvendinti. 

Privalumai 
Skaidrumas ir nešališkas politikos 
įgyvendinimas. 

Lankstumas, gebėjimas 
reaguoti į naujus iššūkius. 

Efektyvumas, rezultatyvumas, 
inovatyvumas. 
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 Ex ante kontrolė Ad hoc kontrolė Ex post kontrolė 

Trūkumai 

Neskatina organizacijų siekti 
geresnių rezultatų, tobulinti 
veiklą, suvaržo galimybes 
lanksčiai reaguoti į kylančius 
iššūkius. 

Mažas rezultatyvumas ir 
efektyvumas, nes 
organizacijos negali 
planuoti savo veiklos, 
vykdyti ilgalaikių tikslų ir 
stiprinti strategiškai 
svarbių gebėjimų. 

Reikalauja didelių gebėjimų, 
atitinkamos administracinės 
kultūros. 

Kokio tipo 
organizacijoms 
labiausiai tinka? 

Vykdančioms reguliavimo ir 
finansavimo funkcijas, nes čia 
ypač svarbus nešališkas funkcijų 
įgyvendinimas. 

– 
Visoms (ypač teikiančioms 
pagalbą politikos formavimui ir 
teikiančioms kitas paslaugas).  

Kur paplitę Žemyninės Europos šalyse. Besivystančiose šalyse Anglosaksiškose šalyse 

Šaltinis: VPVI. 

 
Lietuvoje dažniausiai taikomos ex ante ir ad hoc kontrolės priemonės, mažiausiai taikoma ex post kontrolė. 
Atsižvelgiant į šių kontrolės priemonių privalumus ir trūkumus (žr. 17 lentelę), galima teigti, jog tai 
neoptimalu: reikėtų stiprinti ex post kontrolę (atsiskaitymą už rezultatus), atsisakyti ad hoc kontrolės, o ex 
ante kontrolės priemones taikyti atsižvelgiant į organizacijų funkcijas. Ūkio ministerija tapdama inovacijų 
politikos „savininke“ turėtų užtikrinti įgyvendinančiųjų institucijų rezultatų kontrolę. Tačiau sunku būtų 
tikėtis, kad ši institucija pajėgtų koordinuoti horizontaliųjų programų ar jai nepavaldžių institucijų veiklą.  

Tarpinstitucinis koordinavimas 

Atlikus analizę nebuvo nustatyta esminių tarpinstitucinio (tarp politiką formuojančių ar įgyvendinančių 
institucijų) koordinavimo trūkumų. ŠMM ir ŪM tarpinstitucinio koordinavimo procesai, interviu duomenimis, 
yra suintensyvėję. Tarpinstitucinis koordinavimas tarp politiką įgyvendinančių institucijų (LVPA, MITA, LMT ir 
kt.) daugiau vyksta neformaliai pagal poreikį ir yra gana veiksmingai sprendžiamas. Toliau pateikiami keli 
geresnio koordinavimo poreikiai šiose srityse. 

• Poreikis dalytis informacija apie finansuotus mokslinių tyrimų projektus, siekiant mažinti tų pačių 
veiklų finansavimo dubliavimo tikimybę (šį poreikį išreiškė LMT ir LVPA per interviu). 

• Poreikis kurti ir dalytis ekspertų, galinčių vertinti MTTP ir inovacinius projektus, duomenų baze (poreikį 
per interviu išreiškė LVPA). Tokias duomenų bazes šiuo metu turi LMT ir MITA. Vertintojų nuomone, 
atskiros duomenų bazės kūrimas kiekvienoje institucijoje yra neefektyvus sprendimas, todėl reikėtų 
ieškoti būdų dalytis viena ekspertų duomenų baze. 

 

4.3. MITA veiklos galimybių analizė ir plėtros scenarijai 
 

Šios vertinimo dalies tikslas – išanalizuoti MITA priskirtas funkcijas, vykdomas funkcijas, teisės aktų 
suteikiamas galimybes ir esamus pokyčių poreikius bei pasiūlyti optimaliausią veiklos modelį, galimai 
numatant jo plėtrą etapais. Skyriuje atsakoma į šiuos vertinimo klausimus:  

(3.2) Kokios institucijos, įstaigos ar kiti juridiniai asmenys, remiantis LR teisės aktais, galėtų dalyvauti MTTP 
ir inovacijų paramos priemonių administravime?  

(3.3) Kokie turėtų būti šių institucijų vaidmuo, gebėjimai ir kompetencija, pakankami priemonių kūrimui, 
administravimui ir įgyvendinimui?  

(3.6) Ar ES struktūrinių fondų paramos administravimo sistema taptų rezultatyvesnė ES struktūrinių fondų  
ir valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamų MTTP ir inovacinių priemonių administravimą 
perdavus naujai įkurtai institucijai MITA?  

(3.6) Kaip efektyviausiai MITA galėtų koordinuoti priemonių įgyvendinimą kartu su kitais finansavimo 
šaltiniais, MTTP ir inovacijų politikos tikslų įgyvendinimą populiarinant bei administruojant kitas ES 
bendrijų programas (FP, „Eureka“, „Eurostars“ ir pan.)? 
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(3.6) Kaip galima būtų efektyviausiai organizuoti naujai įkurtos MTTP skatinimo veiklos koordinavimo 
institucijos – MITA veiklą? Koks būtų optimaliausias jos veiklos modelis? 

(3.7) Koks galėtų būti MITA ryšys ir sąveika su kitomis MTTP politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis 
institucijomis? 

 
Šiame skyriuje formuluojami MITA veiklos scenarijai, atsižvelgiant į poreikį apibrėžti jos vietą ES SF paramos 
administravimo sistemoje ir pasiūlyti kitas galimas veiklas. Siūlymai ir scenarijai formuluojami atsižvelgiant į: 

• esamos institucinės MTTP ir inovacijų įgyvendinimo sąrangos trūkumus, kurie nagrinėjami 
ankstesniuose skyriuose; 

• tikslinių grupių poreikius (remiantis interviu ir dviejų apklausų rezultatais); 

• esamą teisinę ir ES struktūrinės paramos administravimo sistemą Lietuvoje. 
 

Ankstesnio skyriaus analizė parodė, kad dabartinė  institucinė inovacijų politikos įgyvendinimo sistema nėra 
optimali – ji ekstensyviai išplėtota, tačiau įgyvendinančiosios agentūros nėra pakankamai pasirengusios 
efektyviai ir tinkamai teikti naujai priskirtas paslaugas ir vykdyti funkcijas. Galima išskirti toliau aptariamas 
organizacijas, sudarančias silpnąsias įgyvendinimo grandis.  

• MITA nėra pasirengusi teikti ekspertines ir konsultacines paslaugas bei vykdyti inovacijų politikos 
stebėseną ir vertinimą. Pastaroji funkcija yra silpnoji inovacijų politikos ciklo grandis – inovacinės veiklos 
rodikliai bei inovacijų politikos rezultatų rodikliai nėra kaupiami ir analizuojami vienoje institucijoje. 

• LVPA veikla MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo srityje projektų vykdytojų yra kritikuojama dėl 
pernelyg formalaus požiūrio ir lankstumo trūkumo, dažnai pasitaikančio negebėjimo įsigilinti į inovacinių 
projektų turinį, ekspertinių žinių stygiaus. Be to, LVPA ryšiai su LMT yra silpnesni negu MITA ir LMT (LMT 
yra įdarbinta buvusių TPA darbuotojų, o tai savaime pagerina neformalų koordinavimą, institucijoms 
būdingos panašios kultūrinės savybės ir vertybių sistemos, mažiau dėmesio teikiama procedūroms ir 
daugiau – projektų turiniui). 

 
MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo sistema pernelyg fragmentuota, todėl itin išauga įgyvendinimo 
kaštai, o gebėjimai yra išskaidyti.  Taip pat vienas iš trūkumų yra sistemingos pagalbos inovacijų politikos 
formavimui funkcijos (stebėsenos, vertinimo, analizės, įžvalgų ir diskusijų forumo) trūkumas inovacijų 
politikos cikle. 
 
Galimi MITA vaidmens esamoje ES SF administravimo sistemoje scenarijai 

 
Pagal LR teisės aktus teisė administruoti ES SF paramos priemones gali būti suteikta įgyvendinančiosioms 
institucijoms (ĮI) arba visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) valdytojams (VDV). Atsižvelgiant į esamą teisinę aplinką, 
formuluojami keli MITA vaidmens scenarijai, pateikiant funkcijų palyginimą, scenarijų įgyvendinimo 
privalumus ir trūkumus (žvelgiant iš rezultatyvumo ir efektyvumo perspektyvų), bei sėkmės prielaidas.  
 
Teoriškai įmanomi keturi MITA vaidmens ES SF administravimo sistemoje scenarijai: 

1. visuotinės dotacijos valdytoja (VDV); 
2. įgyvendinančioji institucija (ĮI); 
3. scenarijus, kuriame MITA atlieka tiek ekspertinės institucijos, tiek VDV, tiek įgyvendinančiosios 

institucijos funkcijas (įvertinant galimybę šias funkcijas suteikti pamažu); 
4. ekspertinė institucija (nesuteikiant nei VDV, nei ĮI funkcijų). 

 
Kadangi įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinės dotacijos valdytojo funkcijos ir veikla administruojant ES 
veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemones skiriasi nedaug, svarbiausiems skirtumams parodyti 
4.3.1 poskyryje pateikiama detali lyginamoji analizė. 
 
MITA ekspertinė kompetencija ir potencialas yra vieni didžiausių šios institucijos privalumų, lemiantys jos 
galimą paskyrimą MTTP ir inovacijų priemonių įgyvendinančiąja institucija ir (ar) visuotinės dotacijos 
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valdytoja, todėl ekspertinės funkcijos vykdymas yra neatsiejama sudėtinė toliau plėtojamų MITA ateities 
veiklos scenarijų dalis. Skyriaus pabaigoje atskirai plėtojamas scenarijus, kai MITA vykdo tik ekspertinės 
institucijos funkcijas (t. y. tiesiogiai neadministruoja ES struktūrinės paramos). 

 

4.3.1. Lyginamoji analizė: MITA – įgyvendinančioji institucija ir MITA – visuotinės 
dotacijos valdytoja 
 
2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo sistemoje institucijos, atliekančios 
įgyvendinančiųjų institucijų funkcijas, jų atsakomybė (ir jos paskirstymas tarp institucijų), funkcijos ir teisės 
yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir 
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“38 (toliau – LRVN 1139). 
 
Konkrečios įgyvendinančiosios institucijos taip pat nurodytos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijoje ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo 
ir Techninės paramos veiksmų programose (toliau – veiksmų programos). 
 
Vadovaujantis Reglamento 1083/200639 71 straipsniu, Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir 
kontrolės sistemos aprašymas ir ataskaita dėl šios sistemos Reglamento 1083/2006 58-62 straipsniams yra 
pateikta Europos Komisijai. Norint į ES struktūrinės paramos administravimo sistemą įtraukti naują 
įgyvendinančiąją instituciją, reikėtų keisti LRVN 1139 ir susijusius teisės aktus bei valdymo ir kontrolės 
sistemos aprašymą.   
 
Pagal esamą 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemą įgyvendinančiosios institucijos 
administruoja visas ar didžiąją dalį atitinkamos veiksmų programos priemonių. Viena įgyvendinančioji 
institucija (pvz., CPVA) gali administruoti ir skirtingų veiksmų programų priemones. Todėl įgyvendinančiosios 
institucijos paprastai yra didelės administracinės struktūros, kuriose yra iki kelių šimtų darbuotojų.  
 
Visuotinės dotacijos valdytojas skiriamas vienai ar kelioms priemonėms administruoti. Dažniausiai visuotinių 
dotacijų būdu pasirenkama įgyvendinti priemones, kurių projektai atrenkami konkurso būdu  ir kurioms 
administruoti reikalingos specifinės ūkio sektoriaus žinios ar kompetencija (tai ypač aktualu priemonėms, 
finansuojančioms MTTP ir inovacijų projektus) arba geografiniu požiūriu sutelktas priemones (t. y. nedidelėje 
ir apibrėžtoje geografinėje teritorijoje įgyvendinamas priemones). 
 
Administruodamas priemonę visuotinės dotacijos valdytojas atlieka visas įgyvendinančiosios institucijos 
funkcijas ir dalį ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos funkcijų (konkrečios funkcijos nustatomos 
visuotinės dotacijos priemonės administravimo ir finansavimo sutartyje). Jis dažniausiai organizuoja visą 
priemonės įgyvendinimo procesą nuo kvietimo dokumentų rengimo ir kvietimų teikti paraiškas planavimo iki 
galutinių mokėjimų projektų vykdytojams vykdymo. VDV profesinė / ekspertinė kompetencija panaudojama 
rengiant visuotinės dotacijos priemonės aprašą, kvietimo teikti paraiškas dokumentus, konsultuojant 
pareiškėjus ir projektų vykdytojus, atliekant projektų vertinimą, priimant sprendimus dėl projektų 
finansavimo, atliekant projektų rezultatų ir jų įgyvendinimo rodiklių stebėseną, ir pan.   
 
Rengdamas priemonės įgyvendinimo dokumentus ir priimdamas sprendimus dėl projektų finansavimo VDV 
turi didesnę autonomiją už įgyvendinančiąją instituciją. Taip pat VDV gali pats vykdyti mokėjimus projektų 
vykdytojams (jeigu taip nustatyta visuotinės dotacijos sutartyje). Visuotinės dotacijos priemonių 
administravimui tiesiogiai nėra taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu 
Nr. 1443 patvirtintos Projektų finansavimo  ir administravimo taisyklės40 (toliau – LRVN 1443), t. y. VDV, 
nepažeisdamas ES Reglamentų reikalavimų ir visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo 
sutarties nuostatų, pagrįstais atvejais gali keisti LRVN 1443 nustatytas procedūras ir (ar) naudoti įvairias 
dokumentų formas.  
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18 lentelė. Įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinės dotacijos valdytojų veiklos lyginamoji analizė 

Nr. Įgyvendinančioji institucija Visuotinės dotacijos valdytojas 

1. Sąvoka 

 Reglamento Nr. 1083/2006 2 straipsnio 6 dalyje 
apibrėžta institucija, kuri, vadovaudamasi Reglamento 
Nr. 1083/2006 59 straipsnio 2 dalimi, 
vadovaujančiosios institucijos atsakomybe, atlieka 
vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis ir 
ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal 
kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš 
ES fondų lėšų ūkio sektorius, įgaliotas atlikti funkcijas. 

Vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 42 straipsnio 1 dalimi paskirta 
tarpinė ar kita institucija, kuri vadovaudamasi Reglamento Nr. 1083/2006 
59 straipsnio 2 dalimi, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe, atlieka 
vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, nustatytas visuotinės 
dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo sutartyje. 

2. Dalyvavimo 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo sistemoje pagrindas 

 LRVN 1139, kuriame yra nustatytos įgyvendinančiosios 
institucijos, jų atsakomybė, funkcijos ir teisės. 
Konkrečios įgyvendinančiosios institucijos, atsakingos 
už veiksmų programų ar jų dalių (priemonių) 
administravimą, yra nurodytos 2007–2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų 
programose ir veiksmų programų prieduose. 

Visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo sutartis, 
kuri pasirašoma tarp vadovaujančiosios institucijos (FM), ministerijos ir 
(ar) kitos institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai 
finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų lėšų ūkio sektorius (MITA 
atveju – ŪM ir (arba) ŠMM), ir visuotinės dotacijos valdytojo (MITA). 
Konkretūs visuotinių dotacijos valdytojai nenurodomi 2007–2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programose ir veiksmų 
programų prieduose (veiksmų programų prieduose nurodoma, kad 
priemonė įgyvendinama kaip visuotinė dotacija). 

3. Administruojamų programų / priemonių kiekis 

 Administruoja visas ar didžiąją dalį veiksmų 
programos(-ų) priemonių; dažnai administruoja visas 
veiksmų programos atitinkamo prioriteto priemones. 

Administruoja vieną ar kelias priemones. 

4. Funkcijos  

 Atlieka įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, 
nustatytas LRVN 1139 13–14 punktais. 

Atlieka visas įgyvendinančiosios institucijos ir dalį LRVN 1139 10–12 
punktais nustatytų ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos funkcijų. 
Konkrečios funkcijos nustatomos visuotinės dotacijos priemonės 
finansavimo ir administravimo sutartyje. 

5. Pagrindiniai projektų finansavimo ir administravimo skirtumai 

Projektai administruojami vadovaujantis LRVN 1443 ir 
LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-06641. 

Projektai administruojami vadovaujantis visuotinės dotacijos priemonės 
finansavimo  ir administravimo sutartimi ir Visuotinių dotacijų priemonių 
administravimo taisyklėmis42. 
 
Visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo sutarties 
nuostatos dėl paraiškų vertinimo, sprendimų priėmimo, projektų 
finansavimo ir administravimo sutarčių su projektų vykdytojais sudarymo 
ir sutarčių formos, mokėjimų projektų vykdytojams tvarka ir kt. gali skirtis 
nuo LRVN 1443 ir LR finansų ministro įsakymo 1K-066 nuostatų ir 
nustatytų dokumentų formų. 

Priemonei įgyvendinti rengiamas projektų finansavimo 
sąlygų aprašas. 

Priemonei įgyvendinti rengiamas visuotinės dotacijos priemonės aprašas. 

Projektų finansavimo lėšas projektų vykdytojams 
perveda LR finansų ministerijos Valstybės iždo 
departamentas. 

Projektų finansavimo lėšas projektų vykdytojams gali pervesti pats 
visuotinės dotacijos valdytojas iš visuotinės dotacijos valdytojo atskiros 
banko sąskaitos (jeigu taip nustatyta visuotinės dotacijos priemonės 
finansavimo ir administravimo sutartyje). Tokiu atveju visuotinės 
dotacijos valdytojas taip pat priima sprendimus susigrąžinti iš projektų 
vykdytojų neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas lėšas ir šias lėšas 
susigrąžina. 

 

Projektų vykdytojų padarytų pažeidimų tyrimą atlieka 
įgyvendinančioji institucija, tačiau sprendimą dėl 
projekto, kuriame nustatytas toks pažeidimas, kad jo, 
įgyvendinančiosios institucijos nuomone, ištaisyti 
neįmanoma, priima ministerija ir (ar) kita valstybės 
institucija. 

Projektų vykdytojų padarytų pažeidimų tyrimą atlieka  ir visus 
sprendimus dėl projektų, kuriuose nustatyti pažeidimai, priima visuotinės 
dotacijos valdytojas. 
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Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Visuotinės dotacijos valdytojas privalo turėti visą institucinę sąrangą, kompetencijas ir gebėjimus, būtinus 
įgyvendinančiajai institucijai, tačiau, atsižvelgiant į administruojamų priemonių (ir pagal jas finansuojamų 
projektų) skaičių, paprastai turi gerokai mažiau darbuotojų ir paprastesnę struktūrą. Kita vertus, visuotinės(-
ių) dotacijos(-ių) valdymas dažnai nėra pagrindinė institucijos veikla. 
 
Esant poreikiui, įgyvendinančioji institucija gali tapti ir visuotinės dotacijos valdytoju (pvz., UAB „Invega“ yra ir 
įgyvendinančioji institucija, ir visuotinės dotacijos valdytoja). Įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinės 
dotacijos valdytojo vykdomų funkcijų palyginimas pateikiamas 10 priede. Įgyvendinančioji institucija ir 
visuotinės dotacijos valdytojas su ES paramos administravimu susijusią veiklą gali pradėti tik vadovaujančiajai 
institucijai (ar jos įgaliotai organizacijai) atlikus institucijos vidaus sistemos patikrą.  
 
Būtina pažymėti, kad pasirengimas tapti tiek visuotinės dotacijos valdytoju, tiek įgyvendinančiąja institucija, 
yra gana ilgas procesas. Institucija privalo turėti patvirtintus įstatus, padalinių, atsakingų už priskirtas ES 
struktūrinės paramos administravimo funkcijas, sąrašą, patvirtintus padalinių nuostatus, pareigybių 
aprašymus ir detalų ES struktūrinės paramos administravimo vidaus procedūrų vadovą (vidaus tvarkos aprašų 
projektus). 
 

4.3.2. MITA vaidmens ES SF administravimo sistemoje scenarijai 
 
Pirmoji alternatyva. MITA – įgyvendinančioji institucija 

 
Tikėtinas pasirengimo tapti įgyvendinančiąja institucija laikotarpis yra 3–5 metai (optimistinis scenarijus – nuo 
1 iki 3 metų). Atsižvelgiant į jau suformuotą ir veikiančią 2007–2013 metų ES paramos valdymo ir kontrolės 
sistemą bei funkcijų paskirstymą, MITA paskyrimą įgyvendinančiąja institucija esamu laikotarpiu vargiai būtų 
galima laikyti strategiškai ir ekonomiškai veiksmingu sprendimu.  
 
Artimiausius 2–3 metus skyrusi aktyviam pasirengimui ir specialistų komandos formavimui, MITA galėtų tapti 
įgyvendinančiąja institucija ES struktūrinės paramos administravimo 2014–2020 metų laikotarpiu. Svarbi 
artimiausio laikotarpio MITA funkcija būtų aktyviai dalyvauti planuojant 2014–2020 m. MTTP ir inovacijų 
politikos įgyvendinimo prioritetus ir priemones.  

 
19 lentelė. Pirmoji alternatyva, jos privalumai, trūkumai ir sėkmės prielaidos 

 Įgyvendinimo kaštai Įgyvendinimo laikotarpis Rizikos lygis 

 Aukšti, įvertinant darbuotojų „nutekėjimo“ rizikas. 
Vidutiniai, jeigu pasiteisintų darbuotojų „perkėlimo“ iš 

LVPA galimybė. 

3–5 metai (orientuojantis į 
2014–2020 m. ES struktūrinės 

paramos administravimo 
laikotarpį). 

Vidutinis* 

Problema Fragmentuota institucinė finansavimo sistema, išskaidyti gebėjimai, ekspertinės kompetencijos trūkumai LVPA. 
Rekomen-
duojami 
pokyčiai 

Vidutiniu laikotarpiu (per artimiausius 3–5 m., orientuojantis į 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo 
laikotarpio pradžią) pasirengti 2014–2020 metais visas įgyvendinamas MTTP ir inovacijų finansavimo funkcijas sutelkti 
dviejose institucijose – MITA ir LMT; atitinkamai sutelkiant fundamentinius tyrimus ir mokslininkų mobilumą 
finansuojančias priemones LMT, o MTTP ir inovacinę veiklą finansuojančias priemones, įskaitant ir bendrus mokslo ir 
verslo projektus slėniuose, – MITA. Numatomus MITA administruoti prioritetus (priemones) reikėtų nustatyti 
programuojant 2014–2020 metų ES struktūrinę paramą, o MITA funkcijas instituciniu lygmeniu – rengiant teisės aktus 
dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos administravimo 
laikotarpiui.  Šalutinis funkcijų sutelkimo poveikis: įgyvendinant minėtas rekomendacijas LVPA MTTP projektų valdymo 
skyrių galimai reikėtų integruoti į MITA. 

Privalumai Trūkumai 
Poveikio 

vertinimas 
MTTP ir inovacijų finansavimo funkcijų sutelkimas ir 
MTTP / inovacijų priemonių administravimas leistų:  
- sumažinti finansavimo skirstymo ir 

Didžiausia rizika, susijusi su finansavimo funkcijų sutelkimu, 
yra tokia:  
- institucinių gebėjimų formavimas ilgai užtrunka, todėl 
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 Įgyvendinimo kaštai Įgyvendinimo laikotarpis Rizikos lygis 

 administravimo kaštus;  
- optimaliai išnaudoti ribotus ekspertinius 

gebėjimus, kurie reikalingi priimant sprendimus 
dėl finansinių išteklių skyrimo;  

- išvengti koordinavimo problemų tarp daugybės 
organizacijų. 

 
 
Ilgainiui vienoje institucijoje būtų sukaupti sistemingi 
administraciniai gebėjimai tiek priemonių 
administravimo srityje; tiek pagalbos politikos 
formavimui srityje. 
Išteklių sutelkimas vienoje institucijoje taip pat 
palengvintų tikslinių grupių konsultavimą.  

spartus funkcijų perskirstymas bei organizacinės struktūros 
kaita gali daryti neigiamą trumpalaikį poveikį efektyvumui; 

- MITA institucinės bazės kūrimas ir funkcijų perkėlimas iš 
LVPA pareikalaus papildomų lėšų; 

- (galima šalutinė rizika) yra tikimybė prarasti 
kompetentingus darbuotojus (pvz., nenorinčius pereiti iš 
LVPA į MITA); 

- (galima šalutinė rizika) institucijos „biurokratėjimas“ jai 
stambėjant; dėmesio sutelkimas į procedūras, o ne į turinį 
(t. y. „LVPA / ESFA efektas“). Siekiant to išvengti, būtinas 
nuolatinis darbuotojų kompetencijos tobulinimas MTTP ir 
inovacijų politikos srityse. 

Siekiant valdyti šias rizikas būtina stiprinti MITA gebėjimus, 
sukurti darbuotojams ne prastesnes darbo sąlygas nei LVPA, o 
rekomendacijas dėl funkcijų sutelkimo įgyvendinti pamažu, 
orientuojantis į pasirengimą vykdyti įgyvendinančiosios 
institucijos funkcijas 2014–2020 m. 

Prielaidos 
scenarijaus 
sėkmei 

Aiški politinė valia (FM, ŪM, ŠMM). 
Aiškiai nustatytos MITA atsakomybė ir funkcijos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemoje.  
Institucijai formuoti skirti pakankami ištekliai (įskaitant naujų darbuotojų samdymą, naujų patalpų skyrimą), o pats 
formavimo procesas įgyvendinamas pagal projekto principą, panašiai kaip buvo įgyvendinta MOSTA atveju (skirta 
pakankamai laiko institucijos veiklos planams, struktūrai, veiklos modeliui sukurti ir aprašyti, ekspertų duomenų bazėms 
formuoti, teisės aktams, procedūrų vadovams ir kt. parengti). 
Intensyvus darbuotojų kompetencijos ugdymas. 

Tikėtinas 
darbuotojų 
poreikis 

50–100 visai struktūrai, iš jų apie 30–50 naujų darbuotojų (iš pradžių pakaktų 10–20), atsižvelgiant į administruojamų 
priemonių / projektų skaičių (vadovaujantis prielaida, kad vienas projektų vadovas vienu metu vidutiniškai administruoja 
10 projektų). 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

* Vidutinis rizikos lygis pasiteisins tik tuo atveju, jeigu pavyktų MITA įdarbinti patirties administruojant SF 
priemones turinčių LVPA darbuotojų. Kitu atveju kompetencijos kaupimas vyktų apie 3–5 metus; tuo 
laikotarpiu tikėtina didelė procedūrinių klaidų, trūkumų tikimybė. 
 
Antroji alternatyva. MITA – visuotinės dotacijos valdytoja 

 
Visuotinės dotacijos priemonės valdymas gali būti gera patirtis institucijai, kuri ateityje rengiasi tapti 
įgyvendinančiąja institucija, ypač jei iš pradžių institucija turi nedaug kvalifikuotų ir patyrusių ES  projektų 
administratorių (projektų vadovų) ir tik pradeda formuoti išteklius, kompetencijas  ir gebėjimus, būtinus 
didesnės apimties ES paramai administruoti. Visuotinės dotacijos valdytojo paskyrimo (atrankos) procesas, 
vadovaujantis Visuotinių dotacijų taisyklėmis, yra gerokai paprastesnis ir greitesnis negu ES paramos valdymo 
ir kontrolės sistemos keitimas, kuris būtų reikalingas steigiant naują įgyvendinančiąją instituciją. 
 
Kita vertus, nesant masto ekonomijos, visuotinės dotacijos būdu įgyvendinamos atskiros priemonės 
administravimo kaštai yra daug didesni negu įgyvendinančiosios institucijos administruojamos priemonės, 
todėl visuotinės dotacijos valdytojo paskyrimas strategiškai ir ekonomiškai pateisinamas tik tada, jei yra 
ilgalaikė perspektyva ir tas pats visuotinės dotacijos valdytojas pamažu kaupia gebėjimus ir imasi 
administruoti bent keletą visuotinių dotacijų priemonių. Visuotinės dotacijos priemonių administravimo 
kaštai mažėja, o efektyvumas didėja proporcingai visuotinės dotacijos valdytojo administruojamų visuotinių 
dotacijų priemonių kiekiui. 
 
Tikėtinas pasirengimo tapti visuotinės dotacijos valdytoju laikotarpis yra 12–24 mėnesiai (optimistinis 
scenarijus – nuo 9 iki 12 mėn.). MITA galėtų būti paskirta dar 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos  vienos 
ar keleto MTTP / inovacijų priemonių visuotinės dotacijos valdytoja ir taip iki naujojo ES paramos 
administravimo laikotarpio pradžios galėtų suformuoti institucinę sąrangą, sukaupti pakankamai patirties ir 
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įgyti gebėjimų, leisiančių jai tapti įgyvendinančiąja institucija 2014–2020 metų laikotarpiu (arba tęsti 
visuotinės dotacijos valdytojos veiklą 2014–2020 metais). 
 
20 lentelė. Antroji alternatyva, jos privalumai, trūkumai ir sėkmės prielaidos 

 Įgyvendinimo kaštai Įgyvendinimo laikotarpis Rizikos lygis 

 Dideli, jeigu administruojama tik viena dvi visuotinės 
dotacijos priemonės.  

Vidutiniai (ilgu laikotarpiu), jei 2014–2020 metais 
MITA administruotų bent keletą priemonių arba 

taptų įgyvendinančiąja institucija. 

12–24 mėnesiai (optimistinis 
scenarijus – 9–12 mėn.) 

Aukštas*                                    
(ilgu laikotarpiu – vidutinis) 

Problema Fragmentuota institucinė finansavimo sistema, išskaidyti gebėjimai, kompetencijos trūkumas LVPA. 

Rekomen-
duojami 
pokyčiai 

1. Artimu laikotarpiu nekeisti esamos ES struktūrinės paramos administravimo sistemos, paliekant MTTP ir inovacijų 
priemonių administravimo funkcijas esamoms struktūroms (LVPA, ESFA), išskyrus 1–2 priemones, įgyvendinamas 
visuotinių dotacijų būdu, kurią(-ias) administruotų MITA kaip visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) valdytoja. Šis modelis įmanomas 
tik tuo atveju, jeigu MITA spėtų pasirengti administruoti visuotinės dotacijos priemonę(-es) per 9–12 mėnesių – t. y. 
sutelkti pakankamai žmogiškųjų išteklių bei gebėjimų ir suformuoti tokią vidaus sistemą, kuri leistų administruoti ES 
struktūrinę paramą.  
 
2. Artimu / vidutiniu laikotarpiu MITA turėtų dalyvauti programuojant 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą, prisidedant 
prie MTTP ir inovacinės veiklos strategijos ir priemonių planavimo. Taip pat reikėtų įvertinti MITA galimybes tęsti 
visuotinių dotacijų valdytojos funkciją arba tapti įgyvendinančiąja institucija (1 alternatyva) 2014–2020 metų ES 
struktūrinės paramos administravimo sistemoje.  

Privalumai Trūkumai 

Poveikio 
vertinimas 

MITA paskyrimas visuotinės dotacijos valdytoja leistų:  
- sutelkti visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo 

strategiją ir kontrolę vienoje institucijoje (MITA); 
- optimaliai išnaudoti ribotus ekspertinius gebėjimus, 

kurie reikalingi priimant sprendimus dėl finansinių 
išteklių skyrimo bei konsultuojant pareiškėjus ir 
projektų vykdytojus;  

- išvengti koordinavimo problemų tarp ministerijos ir (ar) 
kitos institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos;  

- užtikrinti kokybiškesnį administruojančios institucijos ir 
projekto vykdytojo bendravimą ir, tikėtina, spartesnį 
bei labiau projekto vykdytojo poreikius atitinkantį 
grįžtamąjį ryšį; 

- sumažinti LVPA darbo krūvį ir administracinių darbų 
krūvį ŪM ir ŠMM (kitaip negu įgyvendinančiosios 
institucijos alternatyvos, kur administracinių darbų 
krūvis, kaip yra dabartiniu laikotarpiu, ministerijose 
išliktų didelis). 

 
Ilgainiui vienoje institucijoje būtų sukaupti sistemingi 
administraciniai gebėjimai priemonių administravimo 
srityje. 

Didžiausi trūkumai yra tokie:  
- dideli pasirengimo administruoti visuotinės dotacijos 

priemonę kaštai; 
- santykinai brangus vienos priemonės administravimas 

(palyginti su įgyvendinančiųjų institucijų 
administruojamomis priemonėmis); 

- didelis vadovaujančiosios institucijos ir (ar) ministerijų 
administracinės / institucinės pagalbos (įskaitant ir 
techninę pagalbą) poreikis pradiniame etape; 

- didesnė (palyginti su LVPA ar ESFA) klaidų, pažeidimų ir 
netinkamai  įsisavinamos ES struktūrinės paramos 
tikimybė pradiniame etape. 

 

Prielaidos 
scenarijaus 
sėkmei 

Aiški politinė valia ministerijų lygmeniu (FM, ŪM, ŠMM). Pakankami MITA gebėjimai ir institucinė sąranga.  
Institucijai formuoti skirti pakankami ištekliai (įskaitant naujų darbuotojų samdymą, naujų patalpų skyrimą). 
Intensyvus darbuotojų kompetencijos ugdymas. 

Darbuotojų 
poreikis 

Iki 50, atsižvelgiant į administruojamų priemonių / projektų skaičių (vadovaujantis prielaida, kad vienas projektų vadovas 
vienu metu vidutiniškai administruoja 10 projektų). 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

* Pradiniame etape numatomas aukštas įgyvendinimo rizikos laipsnis dėl kelių priežasčių. Pirma, esant mažai 
valdomų visuotinės dotacijos priemonių, įgyvendinimo kaštai yra palyginti aukšti (nesukuriama masto 
ekonomija). Antra, visuotinės dotacijos valdytojui reikalingos ne menkesnės procedūrinės kompetencijos 
negu įgyvendinančiajai institucijai (galbūt netgi didesnės dėl didesnės autonomijos priimant sprendimus). 
Pavyzdžiui, VDV turi sugebėti rengti procedūrų vadovus, atlikti vertinimus, patikras ir kt. Remiantis LMT 
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pavyzdžiu, pradiniame etape, t. y. pirmuosius trejus metus, tikėtina didelė klaidų tikimybė. 4.3.4 poskyryje, 
siūlant optimalų MITA veiklos plėtros scenarijų, pateikiamos rekomendacijos, kaip sumažinti šių rizikų 
galimybę ir neigiamą poveikį. 
 
Trečioji alternatyva. MITA – įgyvendinančioji institucija + visuotinės dotacijos valdytoja + ekspertinė institucija 

 
Įgyvendinant trečiąją alternatyvą vidutiniu laikotarpiu (per artimiausius 3–5 m.) MITA pamažu taptų 
įgyvendinančiąja institucija ES SF administravimo sistemoje. Iki jai tampant įgyvendinančiąja institucija, būtų 
stiprinama ekspertinė MITA funkcija, ji taptų vienos ar kelių visuotinės dotacijos priemonių valdytoja. 
Tikėtina, kad MITA paskyrus vienos ar keleto visuotinių dotacijų valdytoja, per likusį 2007–2013 metų 
paramos administravimo laikotarpį institucija sukauptų pakankamai ES paramos administravimo patirties ir 
suformuotų patyrusių specialistų komandą ir (galbūt) galėtų tapti įgyvendinančiąja institucija 2014–2020 
metų laikotarpiu. 
 
Jei būtų įgyvendintas šis scenarijus, MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo gebėjimai būtų sutelkti MITA, ir 
ji ne tik de jure, bet ir de facto taptų pagrindine inovacijų politiką įgyvendinančia institucija Lietuvoje. Šio 
scenarijaus įgyvendinimas taip pat atitiktų ilgametes Lietuvos ir užsienio ekspertų rekomendacijas. 
 
Įgyvendinančioji institucija gali būti ir atskirų priemonių visuotinių dotacijų valdytoja, jeigu nusprendžiama, 
kad visuotinė dotacija yra veiksmingiausias konkrečios priemonės įgyvendinimo būdas.  
 
Kadangi daugelis įgyvendinančiosios institucijos ir visuotinės dotacijos valdytojo funkcijų sutampa, 
įgyvendinančiosios institucijos pasirengimas tapti visuotinės dotacijos valdytoja užtruktų 3–9 mėn., kol būtų 
parengta ir suderinta visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo sutartis ir 
įgyvendinančioji institucija pasirengtų vykdyti keletą papildomų visuotinės dotacijos valdytojo funkcijų, 
detalizuotų 10 priede. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad MITA stiprybė yra (bus) ekspertinė kompetencija MTTP / inovacijų srityje, pasirengimas 
vykdyti tokias VDV funkcijas kaip visuotinės dotacijos priemonės aprašo rengimas ir sprendimų dėl projektų 
finansavimo priėmimas iš MITA nereikalautų papildomų išteklių ar naujų kompetencijų.  
 
Svarbiausi šios alternatyvos privalumai ir trūkumai (daugelis jų sutampa su nurodytais prie 1 ir 2 alternatyvų) 
nagrinėjami toliau lentelėje. 
 
21 lentelė. Trečiosios alternatyvos įgyvendinimo privalumai ir trūkumai bei sėkmės prielaidos 

Privalumai Trūkumai 

- MTTP / inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo 
gebėjimai sutelkti vienoje institucijoje (tikėtinas didesnis 
efektyvumas ir profesionalumas). 

- Mažesni finansavimo skirstymo ir administravimo kaštai.  
- Optimaliai naudojami riboti ekspertiniai gebėjimai, kurie 

reikalingi priimant sprendimus dėl finansinių išteklių skyrimo.  
- Koordinavimo problemų tarp ministerijos ir (ar) kitos 

institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos išvengimas. 
- Kokybiškesnis administruojančiosios institucijos ir projekto 

vykdytojo bendravimas ir, tikėtina, spartesnis ir labiau projekto 
vykdytojo poreikius atitinkantis grįžtamasis ryšys. 

- Administracinių darbų krūvio ŪM ir ŠMM sumažėjimas. 

- Padidėjusi MTTP / inovacijų srities „monopolizavimo“ ir 
strategijos formavimo (sprendimų priėmimo) neatsižvelgiant į 
kitų institucijų pasiūlymus ar poreikius rizika. 

- Ilgainiui ribota už atitinkamus ūkio sektorius atsakingų 
ministerijų (ŪM, ŠMM) įtaka priimant sprendimus dėl 
finansinių išteklių skirstymo. 

- Didesni pasirengimo administruoti ES struktūrinę paramą 
(MTTP ir inovacijų priemones) kaštai. 

- Didesnė klaidų ir pažeidimų tikimybė institucijos veiklos 
pradžioje (palyginti su jau veikiančiomis institucijomis). 

- Institucijos „biurokratėjimas“ jai stambėjant. Dėmesio 
sutelkimas į procedūras, o ne į turinį. Ši rizika mažėtų, 
stiprinant ekspertines MITA kompetencijas (ne tik remiantis 
ekspertų duomenų bazėmis, bet ir vidinėmis 
kompetencijomis). 

 
Sėkmės prielaidos 



99 
 

Privalumai Trūkumai 

- MITA tampa visuotinės dotacijos valdytoja (vienai ar kelioms priemonėms), o vėliau įgyvendinančiąja institucija ES SF administravimo 
sistemoje  pagal Lietuvos teisės aktuose numatytą tvarką. 

- Institucijos formavimui skirta pakankamai išteklių (įskaitant naujų darbuotojų samdymą, naujų patalpų skyrimą), o pats formavimo 
procesas įgyvendinamas pagal projekto principą, panašiai kaip buvo įgyvendinta MOSTA atveju (skirta pakankamai laiko institucijos 
veiklos planams, struktūrai, veiklos modeliui sukurti ir aprašyti, remiantis šiais pradiniais pasiūlymais, ekspertų duomenų bazėms 
formuoti, teisės aktams, procedūrų vadovams ir kt. parengti). 

- Intensyvus darbuotojų kompetencijos ugdymas. 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Šios alternatyvos įgyvendinimas labiausiai būtų tikėtinas ne anksčiau kaip 2014–2020 m. ES struktūrinės 
paramos administravimo laikotarpiu.  
 
Ketvirtoji alternatyva: ekspertinė institucija 

 
Šio scenarijaus įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su dabartinės status quo situacijos įgyvendinimu, 
fragmentiškai taisant esamus trūkumus. Scenarijaus įgyvendinimo atveju būtų stiprinamos ekspertinės 
kompetencijos, t. y. įgyvendinamas scenarijus su mažiausiais ištekliais. 
 
22 lentelė. 4 alternatyva, jos privalumai, trūkumai ir sėkmės prielaidos 

 Įgyvendinimo kaštai Įgyvendinimui reikalingas 
laikas 

Rizikos lygis 

 Įgyvendinimo kaštai maži, tačiau 
rezultatyvumo pokyčiai taip pat 

nedideli. 

1 metai Žemas 

Problema Fragmentuota institucinė finansavimo sistema, išskaidyti gebėjimai. 

Rekomen-
duojami 
pokyčiai 

Šio scenarijaus įgyvendinimo atveju rekomenduojamų pokyčių beveik nėra. Institucinė sąranga išlieka fragmentiška, 
santykinai atsidalijusi pagal funkcijas, tačiau visos institucijos nuosekliai gilina savo kompetenciją (įgyvendinamas 
Nyderlandų modelis). MITA stiprina institucijos turimą ekspertų duomenų bazę ir suteikia galimybes ja naudotis ES 
struktūrinės paramos programas administruojančioms institucijoms (pirmiausia LVPA). 

Privalumai Trūkumai 

Poveikio 
vertinimas 

Išvengus institucinės sąrangos „sukrėtimo“ neprarandami 
kvalifikuoti žmogiškieji ištekliai.  
Visos institucijos toliau nuosekliai gilina savo sukauptą 
institucinę kompetenciją.  
Pokyčiui įgyvendinti nereikia didelių finansinių išteklių.  

Išlieka institucinė fragmentacija, išskaidyti gebėjimai, taip 
švaistomi ištekliai, išlieka funkcijų dubliavimo ir dvigubo 
finansavimo tikimybė. 

 

4.3.3. Kiti MITA veiklos plėtros poreikiai 
 
Vertintojų nuomone, institucinės kompetencijos inovacijų srityje trūkumas yra vienas labiausiai Lietuvą nuo 
kitų šalių (Suomijos, Nyderlandų) skiriančių veiksnių. Lietuvos institucinė sąranga nelabai skiriasi nuo 
Nyderlandų, kuriems būdingas panašus chaotiškas institucijų derinys (išskyrus tai, kad „Syntens“, palyginti su 
LIC, dirba kelias dešimtis kartų daugiau žmonių). Tačiau skiriasi teikiamų paslaugų (konsultacijų ir kt.) kokybė. 
Todėl, vertintojų nuomone, institucinės kompetencijos ugdymas ateinančiu vidutiniu–ilguoju laikotarpiu 
turėtų būti svarbiausias uždavinys plėtojant MTTP ir inovacijų institucinę sistemą ir įgyvendinant bet kurį iš 
pasirinktų scenarijų. Pastebėtina, kad nesukūrus sąlygų kompetentingiems darbuotojams pasamdyti ir 
neskyrus pakankamai dėmesio jų ugdymui, institucinė kompetencija gali niekada nesusikaupti arba dėl prastų 
darbo sąlygų nuolatos mažėti keičiantis darbuotojams. 
 
Viena ryškiausių tendencijų inovacijų politikos srityje kitose ES šalyse yra dėmesys politikos mokymuisi ir 
strateginėms valdymo kompetencijoms, tokioms kaip stebėsena, analizė, vertinimas ir politikos peržiūra. Abi 
analizuotos užsienio šalys turi atskiras institucijas, teisinius reikalavimus ir netgi finansines programas 
strateginėms kompetencijoms (angl. strategic intelligence) inovacijų politikos srityje užtikrinti.  
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Šioje srityje esama kelių tendencijų. Pirma, per pastaruosius du dešimtmečius politikos formuotojų dėmesys 
nukrypo prie politikos efektyvumo ir rezultatų. Itin aktualus tapo analitinių gebėjimų stiprinimas, nes 
rezultatų lygmens rodiklių formavimas nėra paprastas uždavinys. Rodikliams suformuoti reikalinga priežastinė 
teorija: aiškūs loginiai ryšiai tarp politikos tikslų ir uždavinių. Dėmesys rezultatams taip pat iškelia tiek pačios 
politikos, tiek ir mokslo ir inovacijų sistemos kokybės klausimus. Ypač svarbus tampa sprendimų priėmėjų 
dalyvavimas atrenkant prioritetinius rezultatų rodiklius. 
 
Antra, per pastaruosius dešimtmečius sustiprėjo suvokimas, jog rodikliai savaime nepaaiškina, kokios 
priežastys lemia politikos sėkmes ar nesėkmes. Todėl vertinimo kultūra analizuojamose šalyse tapo 
neatsiejama politikos ciklo dalimi, o išankstinis (ex ante), tarpinis ir paskesnysis (ex post) vertinimas projektų, 
programų ir politikos lygmenimis – įprasta praktika.  
 
Galiausiai politikos formavimui reikalingos žinios, akumuliuojamos įtraukiant suintegruotąsias šalis ir naudos 
gavėjus į politikos formavimo procesą, kartu sukuriant politikos įgyvendinimui būtiną konsensusą dėl jos 
turinio. Daugumoje šalių prie politiką formuojančių ar įgyvendinančių institucijų veikia patariamosios tarybos 
ar komitetai, diskusijų forumai, įtraukiantys tiek valstybės, tiek kitų suinteresuotųjų šalių atstovus, taip pat 
tyrėjus ir ekspertus. 
 
Lietuvoje MTTP ir inovacijų politikos srityje, kaip minėta ankstesniuose skyriuose, šiuo metu trūksta 
institucijos, kuri padėtų ŪM susidoroti su politikos formavimo, stebėsenos ir analizės (vertinimo) iššūkiais 
inovacijų srityje. Politinis dėmesys jai sparčiai išaugo per kelerius pastaruosius metus ir, tikėtina, didės 
ateityje (atsižvelgiant į šias tendencijas kitose ES šalyse). Turint galvoje šiuos poreikius, siūloma stiprinti ne tik 
MITA dalyvavimo ES struktūrinės paramos administravimo sistemoje funkcijas, bet ir inovacijų politikos 
stebėsenos bei vertinimo funkcijas. Šie siūlymai apibendrinti 23 lentelėje. 
 
23 lentelė. Kiti siūlymai dėl MITA veiklos tobulinimo 

 Įgyvendinimo kaštai Įgyvendinimui reikalingas 
laikas 

Rizikos lygis 

 Vidutiniai–žemi 1–2 m. Žemas 
Problema Sistemingos pagalbos inovacijų politikos formavimui funkcijos trūkumas inovacijų politikos cikle, įskaitant patariamosios-

analitinės institucijos inovacijų politikos srityje trūkumą. 
Rekomen-
duojami 
pokyčiai 

1. Vidutiniu laikotarpiu MITA sutelkti inovacijų politikos stebėsenos ir vertinimo funkcijas, tam įsteigiant Inovacijų politikos 
stebėsenos ir analizės skyrių. MITA turėtų kaupti ir apibendrinti inovacinės veiklos ir inovacijų politikos rezultatus 
iliustruojančius rodiklius, leisti metines apžvalgas „Inovacijos Lietuvoje“ (panašiai kaip MOSTA leidžia leidinius „Mokslas“ 
ir „Studijos“), analizuoti ir lyginti Lietuvos situaciją tarptautiniame kontekste, leisti politikos trumpraščius (angl. policy 
briefs), šią funkciją perimdama iš LIC ir ŪM, taip atlaisvindama ŪM papildomus išteklius, reikalingus politikai formuoti, 
teisės aktams rengti, sprendimams priimti.  

2. MITA taip pat turėtų veikti kaip diskusijų centras, organizuojantis technologines įžvalgas ir pan. prie ŪM ir ŠMM. Todėl 
būtų pagrįstas Inovacijų platformos prie MITA sudarymas, į ją pakviečiant verslo ir mokslo ir studijų institucijų atstovus, 
ekspertus ir sprendimų priėmėjus ministerijose. MITA stebėsenos ir analizės skyrius veiktų kaip Inovacijų platformos 
sekretoriatas. Panašios struktūros (Inovacijų tarybos) taip pat buvo siūlytas VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto 
Ministro Pirmininko tarnybai parengtame Inovacijų skatinimo politikos vertinime43. 

Privalumai Trūkumai 
Poveikio 

vertinimas 
Pokyčiui įgyvendinti nereikia didelių finansinių išteklių.  
Sustiprinta pagalbos politikos formavimui funkcija; geriau 
informuotas ir pagrįstas sprendimų priėmimas. 

Trūkumų nenustatyta. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Esminė prielaida, siekiant stiprinti MITA kaip patariamosios-analitinės institucijos funkciją, yra jos darbuotojų 
(ypač atsakingų už analitinį darbą) stiprinimas politikos stebėsenos, analizės ir vertinimo srityje.  
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• Į naujas darbo vietas, susijusias su pagalbos politikos formavimui funkcija, įdarbinti asmenis, įgijusius 
išsilavinimą viešojo valdymo, politikos analizės, inovacijų ar mokslinių tyrimų valdymo srityse. 

• Vykdyti bendrai organizuojamus vidinius organizacijų (ŪM, MITA, LMT ir MOSTA) mokymus ir keitimąsi 
patirtimi. Šiuos renginius galėtų organizuoti ir vesti tiek organizacijų ar departamentų vadovai, tiek 
išoriniai konsultantai. Labai svarbu į kompetencijos kėlimo renginius įtraukti jaunesniuosius 
tarnautojus. 

• Remiantis kitų šalių patirtimi pasitelkti geriausius Europos universitetus ar tarptautines organizacijas 
(pvz., OECD) rengiant mokymus dviejose svarbiausiose – politikos analizės bei MTTP ir inovacijų 
valdymo – srityse, vietoj šiuo metu įprastų studijų vizitų į kitų šalių inovacijų politikos organizacijas. 
Tokie mokymosi kursai būtini atsakingiems MITA ir ŪM darbuotojams. Mūsų žiniomis, geriausios 
Europos aukštosios mokyklos šioje srityje yra: Twente universitetas (CHEPS padalinys), Mančesterio 
universitetas, Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla (ypač stipri politikos analizės kryptis). 
Tokio pobūdžio mokymo programą būtų galima finansuoti pagal ES paramos priemones, skirtas 
administraciniams gebėjimams tobulinti. 
 

Taikomuosius tyrimus atliekančios ar užsakančios organizacijos (MITA, ŪM) turėtų rengti vidutinio laikotarpio 
tyrimų planus, kuriuose būtų numatomos aiškios prioritetinės inovacijų politikos taikomųjų tyrimų ir 
vertinimų sritys. Gerokai didesnę negu iki šiol užsakomųjų tyrimų dalį turėtų sudaryti politikos analizės 
tyrimai, kuriuose būtų vertinama politikos įgyvendinimo sėkmė ir poveikis. Būtina kelti tyrimų užsakovų 
gebėjimus rengti technines užduotis, aiškiai nustatyti poreikius ir klausimus, į kuriuos tyrėjai turi atsakyti. Jei 
techninėje užduotyje klausimai yra visa apimantys arba jų yra daugiau negu 10, sunku tikėtis išsamių ir 
pagrįstų atsakymų. Taip pat būtina gerinti tyrimų užsakovų gebėjimus valdyti užsakomuosius tyrimų 
projektus, teikti komentarus, inicijuoti tyrimų rezultatų sklaidą.  
 
Atliekant ir vertinant atliktus tyrimus, svarbu pabrėžti šiuos tyrimų pridėtinę vertę lemiančius veiksnius: 
duomenų patikimumas ir jų interpretacijos vidinė ir išorinė logika; teoriškai nuoseklios ir empiriškai pagrįstos 
priežastinės teorijos, aiškinančios ryšius tarp priežasties (politikos instrumento taikymo) ir padarinio 
(stebimos MTTP ir inovacijų srities (rodiklių) kaitos). 
 
Atkreiptinas dėmesys, kad MOSTA veikla turi sąsajų su numatoma MITA veikla teikiant pagalbos inovacijų 
politikos formavimui (stebėsenos ir analizės) funkcijas Lietuvoje. Nors formaliai MOSTA atsakinga tik už 
mokslo ir studijų stebėseną ir analizę, faktiškai atskirti mokslą ir studijas nuo MTTP ir inovacijų veiklos yra 
gana sudėtinga, kartu atsižvelgiant į ketinimus ES ir nacionaliniu lygiu stiprinti mokslo, studijų ir verslo 
sąveikas. Pvz., Europos Komisijos lygiu bei kai kuriose ES šalyse jau imtasi veiksmų siekiant apjungti mokslo, 
studijų ir inovacijų stebėsenos ir analizės pastangas (rodiklių duomenų bazes ir kt.). MOSTA turi sukaupusi 
tam tikrą kompetenciją mokslo infrastruktūros slėniuose stebėsenos ir vertinimo srityje. Atitinkamai, svarbu 
aiškiai apibrėžti ir atskirti (vertikaliai arba horizontaliai) MOSTA ir MITA interesų sritis mokslo, studijų ir 
inovacijų „lauke“, taip užtikrinant, kad nebūtų veiklos dubliavimo, ir kartu užtikrinti glaudų MOSTA ir MITA 
bendradarbiavimą ir sinergijas teikiant/naudojant stebėsenos ir analizės duomenis.  
 

4.3.4. Siūlomas MITA plėtros scenarijus ir jo įtaka institucinės sąrangos kaitai 
 
Siūlomas MITA veiklos modelis yra nukreiptas į toliau išdėstomus principus. 

• Rezultatyvumą ir kaštų efektyvumą. Nauji siūlymai pagrįsti tuo atveju, jeigu jų įgyvendinimas nepadidina 
valdymo kaštų, o suteikia daugiau galimybių pasiekti didesnius rezultatus su mažesniais ištekliais. 

• Galimybę pokyčius įgyvendinti sklandžiai. Turi būti sudarytos sąlygos efektyviam, greitam ir sklandžiam 
pokyčių įgyvendinimui arba jų įgyvendinimui pamažu, siekiant sistemoje nesukelti „šoko“, kad dėl to 
nebūtų prarandami kompetentingi darbuotojai. 

• Tikslinių grupių ir politikos poreikių atitikimą. Modelis turi geriausiai atitikti tikslinių grupių poreikius ir 
strateginius inovacijų politikos tikslus. 
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• Funkcijų atskyrimą. Funkcijų dubliavimas sukelia išteklių švaistymą, todėl siūloma atskirti inovacijų 
politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijas bei atskiras inovacijų politikos įgyvendinimo (finansavimo, 
konsultavimo ir kt.) funkcijas. 

 
Remiantis surinktais duomenimis, esamus poreikius geriausiai atitinka dvi alternatyvos – antroji (MITA tampa 
ir išlieka VDV, valdančia visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) priemonių paketą) arba trečioji, kuomet MITA: 

• iki 2012–2013 m. tampa visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) valdytoja ir iki 2014–2015 m. sustiprina 
kompetencijas, reikalingas MTTP ir inovacijų priemonėms administruoti; 

• 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo laikotarpiu tampa įgyvendinančiąja institucija 
MTTP ir inovacijų srityje, perimdama šias funkcijas iš LVPA MTTP projektų skyriaus. 

 
Abu pasiūlyti scenarijai turi privalumų ir trūkumų. Toliau aptariami scenarijų įgyvendinimo skirtumai, 
privalumai ir trūkumai, siūlomos priemonės, kaip sumažinti rizikas, susijusias su institucinės kompetencijos 
trūkumais pereinamuoju laikotarpiu. 
 

24 lentelė. Kai kurie scenarijų privalumai ir trūkumai 

Poreikis VDV su priemonių paketu VDV, 2014–2020 m. tampantis įgyvendinančiąja 
institucija 

Paprastesnės 
projektų atrankos ir 
administravimo 
procedūros 

Teoriškai VDV procedūras gali atlikti paprasčiau, nors šiuo 
metu (remiantis LMT atveju, nes „Invega“ atvejis pernelyg 
skiriasi) realiai atlieka beveik taip pat kaip įgyvendinančioji 
institucija, nes turi laikytis reglamentų reikalavimų. Be to, VDV 
privalo naudotis SFMIS, tad mokėjimo prašymų formos, 
paraiškos A dalis ir kiti į SFMIS keliami dokumentai naudojami 
standartiniai. 

Bet gali būti ir kai kurių skirtumų, pvz., nustatomos kitokios  
ataskaitų projektų vykdytojams formos, kitokie atsiskaitymo 
terminai ir pan. Teoriškai mokėjimai gali būti atliekami 
keliomis dienomis anksčiau, nes juos atlieka pats VDV, o ne per 
Valstybės iždo departamentą. 

Taikomos standartinės ES SF projektų 
administravimo procedūros. 

Mažesnis 
administravimo 
krūvis ministerijoms 

VDV atveju MITA atliktų daugiau administravimo funkcijų ir 
užtikrintų viso proceso kontrolę nuo pradžios iki pabaigos, tad 
ŪM gali atsilaisvinti ištekliai politikai formuoti, sprendimams 
priimti. Ilguoju laikotarpiu kyla rizika prarasti priemonių 
formavimo kontrolę, tačiau ši rizika gali būti lengvai valdoma 
per MITA tarybą, Inovacijų platformą, darbo grupes. 

Administravimo krūvis ministerijose išlieka 
didelis. 

Geriau išnaudojama 
(ir sukaupiama)  
ekspertinė 
kompetencija 

Atsižvelgiant į siekį stiprinti MITA ekspertinę kompetenciją, 
projektų vykdytojų nusiskundimus dėl LVPA kompetencijos, 
sunkumų dalijantis ekspertų duomenų baze, MITA tapimas 
VDV su priemonių paketu, kuriuos formuojant ir įgyvendinant 
MITA turėtų visišką proceso kontrolę, yra aiškiau pagrįstas. 
Ilguoju laikotarpiu, jeigu būtų sėkmingai suvaldytos rizikos, 
susikauptų stabili ekspertinė institucinė kompetencija. 
Atsižvelgiant į tai, kad MITA privalumas – ekspertinė 
kompetencija, būdama VDV ji geriau ją panaudotų. 

Įgyvendinančioji institucija neturi įtakos 
priemonių formavimui, todėl ekspertinė 
kompetencija inovacijų srityje nesusikaupia arba 
kaupiasi labai lėtai. 

Mažesni 
administravimo 
kaštai 

Itin aukšti vienos priemonės administravimo kaštai (ypač jei 
kiekvienai priemonei formuojama atskira visuotinės dotacijos 
sutartis, procedūrų vadovas ir kt.). 

Reikalinga gerokai aukštesnė institucinė kompetencija negu 
įgyvendinančiosios institucijos atveju (VDV pats formuoja 
procedūrų vadovus, turi daugiau atsakomybės). 

Kaštai sumažėtų, jeigu kelioms priemonėms būtų sudaryta 
viena sutartis visoms priemonės administruoti tomis pačiomis 

Įgyvendinančiosios institucijos atveju kaštai 
mažesni (vienos taisyklės). 
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Poreikis VDV su priemonių paketu VDV, 2014–2020 m. tampantis įgyvendinančiąja 
institucija 

sąlygomis, taikomos tos pačios taisyklės. Būtų didelė painiava, 
jeigu visos priemonės turėtų savų niuansų ir sutartys būtų 
skirtingos. 

Aiški vieta ES SF 
administravimo 
sistemoje 

Kita vertus, tai gali būti taikoma ir VDV atveju, jeigu 
programavimo laikotarpiu bus aiškiai numatyta, kokias 
priemones MITA administruos. 

Svarbi prielaida – kad VD (angl. global grant) statusas išliks 
2014–2020 m. laikotarpiu. 

Įgyvendinančiosios institucijos atveju nuo 2014–
2020 m. MITA iškart būtų teisinėje sistemoje ir 
galėtų tiksliau planuoti savo darbus ir išteklius; 
veiklą vykdytų pagal teisės aktuose nustatytas 
procedūras / dokumentus, t. y. nereikėtų rengti 
VDV sutarties, savo dokumentų formų ir pan. 
Administraciniu aspektu – privalumas, o 
efektyvumo aspektu – galimai trūkumas, nes 
prarandamas lankstumas, reikalingas 
inovaciniams projektams. 

Šaltinis: sudaryta autorių. Žalia spalva žymimi privalumai, rausva – trūkumai, gelsva – kai scenarijus turi ir privalumų, ir 
trūkumų. 
 

Apibendrinant lyginamąją scenarijų analizę, galima pasakyti, kad MITA kaip VDV su priemonių paketu, 
kurioms yra taikomos tos pačios taisyklės, turi nemažai privalumų. Kita vertus, šio scenarijaus įgyvendinimo 
sėkmė priklauso nuo kelių toliau išvardijamų esminių prielaidų. 

• Pirma, ar pavyks MITA sukurti aukštą institucinę kompetenciją, kuri būtų reikalinga ne tik priemonėms 
administruoti (abiejų scenarijų atveju), bet ir joms formuoti, taip pat kurti visai procedūrinei sistemai. 
Šiai rizikai valdyti galimi keli sprendimai. Jie plačiau aprašyti toliau šiame skyriuje prie „Kompetencijų 
tobulinimo poreikių“. 

• Antra, ar 2014–2020 m. laikotarpio reglamentuose išliks visuotinės dotacijos ir visuotinės dotacijos 
valdytojo statusas. 

• Trečia, ar pavyks sumažinti administracinį krūvį ir administravimo kaštus priemonių grupėms rengiant 
vienas administravimo taisykles, numatytas bendroje visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) sutartyje (arba keliose 
sutartyse atskiroms priemonių grupėms).  

• Ketvirta, ar pavyks supaprastinti priemonių administravimo taisykles, atsižvelgiant į kitus naujojo 
programavimo dokumentus ir teisės aktus. Kol kas naujojo programavimo laikotarpio reikalavimai ir 
teisinė sistema nežinomi. Kita vertus, Europos Komisija pabrėžia, kad naujuoju laikotarpiu 
administravimo taisyklės privalo būti supaprastintos. 

 
Pasirinkus bet kurį iš dviejų pateiktų scenarijų siūloma įgyvendinti ir kitus pokyčius, nesusijusius su MITA 
vaidmeniu ES SF administravimo sistemoje. 

1. Iki 2012–2013 m. MITA tampa pagrindine MTTP (versle) ir inovacijų stebėsenos ir analizės institucija, 
teikiančia pagalbą LR ūkio ministerijai kaip inovacijų politiką formuojančiai institucijai ir buriančia 
valstybės, mokslo ir verslo atstovus bei ekspertus prie MITA įkurtoje Inovacijų platformoje. 

2. Aiškiai atskiriamos MITA ir LIC funkcijos. LIC atlieka inovacinių paslaugų vykdymo funkciją tiesiogiai 
konsultuodamas įmones (pagal „Syntens“ Nyderlanduose pavyzdį), o MITA – papildančias ir 
koordinavimo paslaugas („skėtinių“ klasterių projektų koordinavimas, informacijos sklaida, mokymai, 
viešinimas, ekspertų duomenų bazių kūrimas, palaikymas ir kt.). 

 

Toliau aprašomi kompetencijų tobulinimo poreikiai, įtaka institucinei sąrangai ir ryšiai su kitomis 
institucijomis, kurie aktualūs įgyvendinant abu scenarijus. 

Kompetencijų tobulinimo poreikiai 

Siekdama administruoti ES paramą MITA būtinai turi suformuoti komandą specialistų, puikiai žinančių teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas ES struktūrinės paramos administravimas, ir turinčių ES projektų 
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administravimo patirties. Pagrindinės kompetencijos sritys, sudarančios prielaidas sėkmingam ES paramą 
administruojančios institucijos funkcijų vykdymui, yra šios: 

• projektų konkursų organizavimas;   

• projektų vertinimo ir atrankos vykdymas; 

• projektų finansavimo ir administravimo sutarčių valdymas; 
• metodinės informacijos pareiškėjams ir projektų vykdytojams rengimas bei jų konsultavimas; 
• projektų vykdytojų vykdomų pirkimų priežiūra; 
• projektų vykdytojų teikiamų mokėjimo prašymų patikra ir išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas; 
• mokėjimo paraiškų dėl lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams rengimas (ar lėšų išmokėjimas, kai tai 

atlieka visuotinės dotacijos valdytojas); 

• išlaidų deklaracijų rengimas ir tvirtinimas; 
• projektų patikrų vietoje vykdymas; 
• projektų stebėsena; 

• informacijos registravimas SFMIS; 

• projektų vykdytojų padarytų pažeidimų tyrimas; 
• informacijos, kurios reikia veiksmų programos įgyvendinimo metinei ir galutinei ataskaitoms rengti, 

teikimas; 

• užtikrinimas, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo ir viešinimo reikalavimų. 
 

Siekiant pasitelkti MITA kompetencijos žinias ir gebėjimus iš išorės, siūloma ŪM ir MITA ateityje lėšas naudoti 
„techninės pagalbos“ paslaugoms pirkti. Svarbiausios tokio pobūdžio paslaugų pirkimo charakteristikos: 
perkamos specifines žinias ir gebėjimus turinčių ekspertų darbo dienos; pasirašius sutartį formuluojamos 
trumpalaikės užduotys ir sutariama dėl joms vykdyti reikalingo dienų skaičiaus. Taigi techninė pagalba yra 
panaši į laikiną specifinių žinių turinčių ekspertų samdymą. Kaip rodo Finansų ministerijos patirtis, tokio 
pobūdžio paslaugos sukuria didesnę pridėtinę vertę, nes: lengviau lanksčiai reaguoti į besikeičiančius analizės 
ir vertinimo poreikius; didesnės galimybės pritraukti įvairesnius specifinius gebėjimus turinčius ekspertus, 
kurių pagalbos reikia trumpam laikui; intensyvesnė „vykdytojo“ ir „užsakovo“ sąveika leidžia sparčiau vykti 
abipusio mokymosi procesui. Techninė pagalba būtų veiksmingas būdas kuriant ir diegiant MITA veiklos 
modelį ir stiprinant šią instituciją, ypač jai tampant VDV ar įgyvendinančiąja institucija (jei bus pasirinktas tos 
veiklos modelis). 
 
Siekiant sumažinti riziką, kad pradiniame etape MITA darys daug klaidų ir pažeidimų administruodama ES SF 
lėšas, siūloma įgyvendinti dvi toliau aprašomas rizikos valdymo priemones  
• Pirma, jau dabar MITA darbuotojai turėtų pradėti dalyvauti LVPA atliekamuose projektų atrankos, 

vertinimo ir kituose procesuose (siunčiami į vienos ar kelių savaičių stažuotes), taip jie stebėtų, kaip 
įgyvendinamos procedūros. Praktika rodo, kad teoriniai mokymai tokiais atvejais nėra labai veiksmingi, 
palyginti su mokymusi darbo vietoje (angl. on the job training). 

• Antra, pradiniame etape LVPA darbuotojai galėtų padėti atlikti MITA veiksmų antrinę patikrą (pvz., 
sutikrinti užpildytus dokumentus, projektų atrankos dokumentus, vertinimo dokumentus ir teikti 
pastabas). Arba LVPA darbuotojai galėtų būti siunčiami stažuotis į MITA, taip jie dalyvautų projektų 
dokumentacijos rengimo, atrankos ir vertinimo procesuose, teikdami savo konsultacijas ir kitą paramą 
(kartu su techninės pagalbos ekspertais). 

 
Kompetencijų tobulinimo poreikiai politikos stebėsenos ir vertinimo srityse aprašyti 4.3.3 poskyryje. 

Įtaka esamai MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinei sąrangai 

Šiuo metu MTTP ir inovacijų politikos valdymo sistemoje dirba maždaug 104 darbuotojai (neskaičiuojant ŪM, 
ŠMM, ESFA ir CPVA), kurių pasiskirstymas pagal institucijas pateiktas 25 lentelėje. Reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad pateikiami skaičiai nėra visiškai tikslūs, nes atspindi tik to meto (2011 m. vidurio) duomenis. Be to, 
skaičiavimai grindžiami oficialiuose tinklalapiuose pateikta informacija, kuri ne visada yra tiksli ir atnaujinta. 
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25 lentelė. MTTP ir inovacijų valdymo sistemos darbuotojai 

Institucija Darbuotojų skaičius 2011 m. Darbuotojų skaičius 2015 m. (įgyvendinus pokyčius) 

MITA 21 darbuotojas 

Maždaug 50 darbuotojų (jeigu nesikeis priemonių, perkeliamų iš LVPA, skaičius): 
5–7 administracijos ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai; 
5 stebėsenos ir vertinimo skyriaus darbuotojai (analitikai); 
7 tarptautines programas ir priemones administruojantys darbuotojai; 
Maždaug 25–30 MTTP ir inovacijų priemones administruojančių darbuotojų. Tikėtina, 
kad ilgainiui MTTP ir inovacijų priemonių ir projektų Lietuvoje turėtų daugėti, tad 
darbuotojų skaičius yra pagrįstas.  

LVPA MTTP 
projektų 
skyrius  

18 darbuotojų  
0 darbuotojų 

LMT 

Maždaug 25 darbuotojai, 
atliekantys MTTP priemonių 
administravimo funkcijas, iš jų 9 
administruoja esamą VD 
priemonę44 (skaičius be ~30 įvairių 
mokslo sričių ekspertų) 

Tikėtina, kad skaičius galėtų likti panašus.  

LIC 21 darbuotojas 
Skaičius gali išlikti tas pats. Sutelkus veiklą ties tiesioginių paslaugų įmonėms teikimu, 
veikla taptų efektyvesnė ir mažiau išskaidyta (dalį informacinės veiklos ir pagalbos 
politikos formavimui funkcijų perdavus MITA). 

ESFA n.d. Skaičius liktų panašus. 

CPVA 13  
Įgyvendinus infrastruktūrinius slėnių projektus iki 2015 m., CPVA darbuotojų 
įsitraukimo poreikio neliktų, jeigu MITA būtų sustiprinti administraciniai gebėjimai. 

Iš viso: 
Mažiausiai 85 darbuotojai, 
neskaičiuojant ŠMM, ESFA ir CPVA. 

Maždaug 90–95 darbuotojai, neskaičiuojant ŪM, ŠMM, CPVA ir ESFA (pastarųjų 
dviejų institucijų darbuotojų skaičius, dirbančių su MTTP ir inovacijų politikos 
įgyvendinimu, turėtų būti minimalus). 

Šaltinis: sudaryta autorių.  

 
Įgyvendinus siūlomus pakeitimus, bendras darbuotojų skaičius padidėtų nesmarkiai arba liktų panašus, tačiau 
būtų reikalingos papildomos investicijos į darbuotojų gebėjimų ugdymą.  
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40 pav. Siūlomo veiklos modelio įgyvendinimo „maršruto“ pavyzdys.  

2007–2013 m. laikotarpio politikos priemonių 
poveikio vertinimų koordinavimas 
 
Įdiegtos sistemingos ir nuoseklios gebėjimų 
stiprinimo procedūros 
 
Veikianti efektyvi pagalbos politikos formavimui 
funkcija: stebėsena, analizė, peržiūra 
 
Gebėjimas teikti pasiūlymus dėl naujų priemonių 
poreikio ir formuoti programas, priemones (kartu su 
ŪM, ŠMM) 

 
 
 
 
 

Teisės aktų ir procedūrų vadovų, 
rodiklių aprašų ir kt. rengimas, 
pasitelkus techninę pagalbą 
 
Inovacijų stebėsenos ir 
vertinimo sistemos įdiegimas 
 
 
 
 

Priemones administruosiančių 
darbuotojų mokymų ir stažuočių 
(LVPA, LMT) ciklas                         
(projektų atranka, priežiūra, 
stebėsena, procedūros, viešieji 
pirkimai, mokėjimai ir kt.) 

Stebėsenos ir analizės skyriaus 
įkūrimas. Inovacijų platformos 
įkūrimas. 

Diskusijų ciklas (ekspertai, politiką 
įgyvendinančios ir formuojančios 
institucijos). Stebėsenos rodiklių ir 
analizės  sistemos formavimas 
(rodikliai, vertinimo poreikiai, 
vertinimo ir apžvalgų ciklai, 
ataskaitų formatai). 

Politikos analizės ir stebėsenos 
gebėjimų stiprinimas (mokymai, 
studijų vizitai, techninė pagalba) 
MITA ir ŪM. Diskusijų 
organizavimo ir vadovavimo 
joms gebėjimų stiprinimas 

Gebėjimų stiprinimo 
poreikių tyrimai 
 
Išteklių gebėjimų 
stiprinimui planavimas 
(įskaitant projektų 
paraiškų administracinių 
gebėjimų stiprinimui 
rengimą) 

 
 
 

 
Sustiprinta MITA, 
efektyviai įgyvendinanti 
visas priskirtas funkcijas 
 

Efektyvūs ryšiai su 
kitomis organizacijomis 
(ŪM, ŠMM, FM, LMT, 

MOSTA, LIC) 
 

Aukštas institucijos 
paslaugų kokybės 
įvertinimas 
 

 
Įgyvendinamų projektų                  
(iki 2015 m.) priežiūra. 
 
ES SF priemonių 
administravimo                  
perkėlimas iš LVPA 
 
 

 
 
 

 
Pasirengimas administruoti 
naujas 2014–2020 m. 
laikotarpio priemones 
 
Naujų patalpų skyrimas, 
darbuotojų samdymas 
 
 

 
 
 

 
Nedidelės apimties 
priemonių                               
administravimas   
(InoČekiai, ATPP, PBPP 
2011–2013) 
 
Ekspertų d. bazių plėtra 

 

MITA 
VAIDMUO ES 
SF SISTEMOJE  

2011              2012                2013                  2014                    2015           …       2018      ...      2020      

Status quo                                                         Sustiprinta institucinė kompetencija ir pagalbos politikos formavimui funkcija 

 
MITA veiklos 
strateginių 
plėtros krypčių 
apibrėžimas 
 
MITA valdymo 
modelis 

 
 
 

 
KOKIA MITA 
FUNKCIJŲ IR 

KOMPETENCIJŲ 

ES SF 
ADMINISTRA-
VIMO 

SISTEMOJE 

KAITA? 

Status quo              ����       Visuotinės dotacijos valdytojas         arba            VDV ir įgyvendinančioji institucija  

KITŲ MITA 
FUNKCIJŲ 

KAITA 

KOKIE 
PAPILDOMŲ 

MITA 
FUNKCIJŲ IR 

KOMPETENCIJŲ 

KAITOS 

POREIKIAI? 
 
 
 
 
 
KOKIE  
BENDRI 

KOMPETENCIJOS 

TOBULINIMO 

POREIKIAI? 
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Ryšiai su kitomis institucijomis 

Atsakant į vertinimo klausimą (3.7) „Koks galėtų būti MITA ryšys ir sąveika su kitomis MTTP politiką 
formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis?“, skiriamos dvi toliau pateikiamos klausimų grupės. 

• Koks MITA santykis su MTTP ir inovacijų politiką formuojančiomis institucijomis (ŪM, ŠMM) yra 
tinkamas – koks MITA veiklos modelis užtikrina gerą kontrolės ir atskaitomybės pusiausvyrą 
(atsiskaitoma steigėjamsŪM ir ŠMM už konkrečius pasiektus rezultatus)? 

• Koks MITA santykis su kitomis MTTP ir inovacijų politiką įgyvendinančiomis institucijomis yra 
tinkamas? 

 
MITA tiesioginė atskaitomybė ŠMM ir ŪM yra gana aiški ir logiška. Tačiau siekiant stiprinti atskaitomybę už 
rezultatus, šios institucijos valdymą siūloma pertvarkyti pagal naujosios viešosios vadybos principus, 
silpninant ex ante (išankstinės) ir ad hoc („gaisrų gesinimo“) kontrolę, bet pamažu didinant institucijos 
autonomiją ir kartu stiprinant jos atsakomybę už rezultatus (ex post kontrolę).  
 
MTTP ir inovacijų politiką įgyvendinančių institucijų (ne tik MITA, bet ir LVPA, LIC) autonomijos ir kontrolės 
pusiausvyrą reikėtų vadovaujantis toliau išdėstomais principais.  

• Stiprinti visų organizacijų ex post kontrolę. Tai galima padaryti stiprinant atskaitomybę už rezultatus ir 
periodiškai organizuojant išorinius veiklos vertinimus bei finansinius auditus. ŪM tiesiogiai atskaitingų 
institucijų ex post kontrolę taip pat galima stiprinti pertvarkant organizacijų valdymą: suformuojant 
organizacijų valdybą (MITA jau veikia Koordinavimo taryba), kuri tvirtintų metinius strateginius veiklos 
planus ir vertintų jų įgyvendinimą.  LIC atveju tai turėtų būti trijų dalininkų interesams atstovaujanti 
valdyba ar taryba. 

• Atsisakyti ad hoc darbotvarkės kontrolės, kuomet poreikiai tam tikroms veikloms atlikti atsiranda 
neplanuotai; organizacijos užverčiamos tokiais „užsakymais“ ir nebeturi galimybių strategiškai plėtoti 
savo veiklos. Šį metodą reikėtų taikyti tik išimtinais atvejais ir tik toms organizacijoms, kurios atlieka 
pagalbos politikos formavimui funkcijas.  

• Atsisakyti ex ante sprendimų kontrolės (išskyrus tuos atvejus, kai nustatyti šiurkštūs procedūriniai 
pažeidimai). Ex ante kontrolės mastą diferencijuoti pagal organizacijų atliekamas funkcijas. Siekiant 
skaidrumo ir nešališkumo, finansavimo funkcijas atliekančios organizacijos (MITA) turėtų vadovautis 
aiškiomis taisyklėmis ir dirbti pagal procedūras, kurias nustato politiką formuojanti institucija(-os) (ŪM ir 
ŠMM). Tuo tarpu pagalbos politikos formavimui teikiančių institucijų veiklos reglamentavimas turėtų 
būti minimalus: tai prisidės prie rezultatyvumo, efektyvumo ir inovatyvumo. Be to, reikėtų stiprinti visų 
organizacijų autonomiją valdant žmogiškuosius išteklius: sprendimus dėl konkrečių asmenų (tarp jų ir 
vadovo) priėmimo ir atleidimo turėtų priimti vadovas ir (arba) organizacijos valdyba (taryba). Taigi 
ateityje sustiprinus MITA gebėjimus, jos funkcijų kontrolė turėtų būti atskirta pagal funkcijas: institucijai 
stiprėjant, politikos stebėsenos ir analizės funkcija galėtų būti daugiau autonomiška, o finansavimo ir 
administravimo / konsultavimo funkcija – daugiau kontroliuojama per su taryba suderintus veiklos 
planus, kuriuose turėtų būti numatyti gana dideli rodikliai. 

 
MITA veiklos modelis taip pat turėtų užtikrinti gerą funkcijų koordinavimą ir dalijimąsi informacija su kitomis 
politiką įgyvendinančiomis institucijomis, siekiant vengti funkcijų dubliavimo, dvigubo finansavimo ir 
neefektyvaus valstybės išlaidų naudojimo. Atitinkamai siūlomi šie sprendimai gerinant tarpinstitucinį MITA 
veiklos koordinavimą: 1) Inovacijų platformos inicijavimas prie MITA, į kurią būtų kviečiami ne tik ekspertai ir 
įmonių / MSI atstovai, bet ir kitų agentūrų (MOSTA, LMT, LIC) atstovai, siekiant dalytis informacija, tyrimų 
rezultatais, aptarti poreikius. Tai pagerintų bendros „kultūros“ formavimąsi; 2) vienos ekspertų duomenų 
bazės kūrimas (kartu su LMT ir LVPA); 3) bendrų projektų koordinavimas; 4) bendradarbiavimas renkant ir 
apibendrinant MTTP versle ir inovacijų rodiklius; 5) LIC veiklos nedubliavimas (todėl reikėtų gryninti ir tikslinti 
MITA keliamas su „technologijų perdavimu, klasterizacija ir inovacijų vadyba“ susijusias funkcijas). 
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5. PRIEMONIŲ DERINIO TINKAMUMO IR EFEKTYVUMO 

VERTINIMAS: 4 UŽDAVINYS 
 
 

4 vertinimo uždaviniu siekiama įvertinti 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų ir valstybės 
biudžeto lėšomis finansuojamų priemonių, skirtų MTTP ir inovacijoms skatinti (toliau – priemonės), 
pakankamumą ir tinkamumą esant skirtingoms ekonomikos būklėms (nuosmukio, pakilimo) šalyje, verslo 
poreikių atitikimą, ir, atsižvelgiant į išvadas, pateikti rekomendacijas dėl galimų naujų priemonių, ir kitų 
efektyvesnių finansavimo mechanizmų.  

 
Atsakant į vertinimo uždavinio klausimus, toliau išskiriamos trys klausimų grupės. 

1) Priemonių efektyvumas: 
•  (4.1) Ar dabartinės iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamų ŪM kompetencijai 

priskiriamos inovacijų ir MTTP paramos priemonės, numatyti tikslai, uždaviniai, mokslo ir verslo sričių 
bendradarbiavimo skatinimo priemonės šiuo metu yra efektyvios? 

• (4.3) Su kokiomis problemomis susiduriama įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal numatytas priemones? 
Kokie būtų galimi problemų sprendimo būdai? 

2) Mokslo ir verslo sąveikų efektyvumą ir rezultatyvumą mažinantys veiksniai: 
• (4.2) Ar esami priemonių finansavimo modeliai, schemos tinkamai suplanuoti, kad verslo ir mokslo sričių 

bendradarbiavimas išliktų gyvybingas ir ateityje?  
• (4.6 papildomas klausimas) Kokių bendradarbiavimo problemų kyla mokslo ir verslo tinkluose (remiantis tinklų 

analize)? 

• (4.2) Kokiais būdais ar finansinėmis priemonėmis efektyviausiai galima padidinti verslo ir mokslo sričių 
bendradarbiavimo gyvybingumą bei tęstinumą? 

3) Priemonių tinkamumas ir pakankamumas: 
• (4.1) Ar dabartinės iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamų ŪM kompetencijai 

priklausančios inovacijų ir MTTP paramos priemonės, numatyti tikslai, uždaviniai, mokslo ir verslo sričių 
bendradarbiavimo skatinimo priemonės šiuo metu yra tinkamos? 

• (4.4) Ar būtų tikslinga perskirstyti ES struktūrinių fondų lėšas, skirtas MTTP ir inovacijoms skatinti? 
•    (4.5) Kokių priemonių reikėtų imtis siekiant ES struktūrinių fondų paramos lėšomis paskatinti šalies MTTP ir 

inovacijų plėtrą? 

5.1. Priemonių efektyvumas  
 
Vertinant priemonių efektyvumą pirmiausia pateikiamas bendras priemonių efektyvumo įvertinimas, 
atsižvelgiant į tikėtinus pasiektus rezultatus. Tuomet apžvelgiamos bendrosios problemos ir trūkumai, 
mažinantys priemonių efektyvumą. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo efektyvumą mažinantys veiksniai 
apžvelgiami atskirai 5.2 skyriuje. 
 

5.1.1. Bendras priemonių efektyvumo įvertinimas 
 
Vienas iš priemonių efektyvumo rodiklių yra jų lėšų įsisavinimo rodikliai, rodantys, ar priemonių planavimas ir 
įgyvendinimas nevėluoja ir (ar) nesusiduriama su esminėmis problemomis. 
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26 lentelė. Paramos lėšų įsisavinimas 

  

Numatytas 
finansavimas 
2007–2013 m. 

Prašomas 
finansavimas, 

mln. Lt 

Skirtas 
finansavimas, 

mln. Lt 

Dalis nuo Lietuvai 
veiksmų programose ir jų 

prieduose numatyto 
finansavimo 2007–

2013 m. 

Išmokėta 
lėšų, mln. 

Lt 

Dalis nuo Lietuvai 
veiksmų programose ir jų 

prieduose numatyto 
finansavimo 2007–

2013 m. 

„Idėja LT“ 35,37 48,07 15,82 44,73 proc. 11,06 31,27 proc. 

„Intelektas LT“ 200,00 340,34 153,54 76,77 proc. 70,01 35,01 proc. 

„Intelektas LT+“ 324,73 437,35 127,70 39,32 proc. 18,58 5,72 proc. 

„Inoklaster LT“ 26,70 38,41 6,56 24,57 proc. 0,72 2,70 proc. 

„Inoklaster LT+“ 160,30 353,80 18,35 11,45 proc. 0,22 0,14 proc. 

„Inogeb LT-1“ 22,17 37,64 22,11 99,73 proc. 15,39 69,42 proc. 

„Inogeb LT-2“ 99,19 103,78 71,10 71,68 proc. 1,59 1,60 proc. 

„Inogeb LT-3“* 10,44 0,00 0,00 0,00 proc. 0,00 0,00 proc. 

„PRO LT“* 40,00 40,00 38,91 97,28 proc. 0,00 0,00 proc. 

„Asistentas-3“ 85,91 83,18 75,91 88,36 proc. 25,75 29,97 proc. 

Šaltinis: portalo <esparama.lt> duomenys (atnaujinti 2011 m. spalio 4 d.) 
* „Inogeb LT-3“ ir „PRO LT“ yra naujai suformuotos priemonės, todėl jų atveju vykdytojams pervestų lėšų procentas 
nevertinamas. 

 
Naujausiais duomenimis (2011-10-04), daugumos priemonių įgyvendinamas vyksta sklandžiai, išskyrus 
„Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“, kur lėšų įsisavinimas yra gerokai prastesnis. Trys iš 
vertinamų priemonių pradėtos įgyvendinti vėliau: „Inogeb LT-2“ priemonės projektų finansavimo sąlygų 
aprašas patvirtintas 2009 m. lapkričio 30 d.; „PRO LT“ priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas 
patvirtintas (pakeistas) tik 2011 m. gegužės 10 d.; „Inogeb LT-3“ PFSA patvirtintas 2011 m. birželio mėn. Todėl 
šių priemonių atveju lėšų įsisavinimą vertinti (išskyrus„ Inogeb LT-2“ atveju) būtų nekorektiška. 
 
Jau vykstant įgyvendinimui buvo perskirstomos lėšos. Pavyzdžiui, priemonės „Inogeb LT-3“ įgyvendinimui 
numatyta 10,4 mln. litų suma perkelta iš to paties prioriteto priemonės „Inogeb LT-1“ finansuoti numatytų 
lėšų; priemonės „PRO LT“ įgyvendinimui numatyta 40 mln. litų suma perkelta iš to paties prioriteto priemonės 
„Intelektas LT“ finansuoti numatytų lėšų. 
 
Apibendrinant galima teigti, jog lėšų įsisavinimo požiūriu mažiau efektyvios yra trys priemonės: „Intelektas 
LT+“, „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“. „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ nauji kvietimai yra sustabdyti, 
pratęstas paraiškų vertinimas, tad artimiausiu metu lėšų įsisavinimo rodikliai gali pasikeisti. 
 
Vienas iš efektyvumo vertinimo kriterijų yra priemonių lėšų ir numatytų bei pasiektų kiekybinių produkto ir 
rezultato rodiklių pasiekimo santykis. Remiantis priemonių „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir 
„Inogeb LT-1“ tikslų pasiekimo ekstrapoliacija galima tikėtis, kad tam tikrais atvejais planuoti kiekybiniai tikslai 
bus gerokai viršyti (jei bus įsisavintos visos priemonėms numatytos lėšos, o vidutinis kiekybinių tikslų 
pasiekimo laipsnis bus panašus į jau įgyvendintų projektų). Toliau lentelėje pateikiamas dalies planuotų 
pasiekti priemonių „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Inogeb LT-1“ kiekybinių tikslų ir 
prognozuojamų (taikant ekstrapoliacijos metodą) jų reikšmių, įsisavinus visas priemonių įgyvendinimui 
numatytas lėšas, palyginimas. 
 
Remiantis kiekybinių tikslų pasiekimo prognozėmis, analizuotos priemonės arba yra labai efektyvios, arba 
joms pernelyg neambicingai priskirti stebėsenos rodikliai. Kita vertus, negalima tiesiogiai remtis iš projektų 
vykdytojų gautais pasiektų rodiklių duomenimis. Taip pat per apklausą ir interviu su projektų vykdytojais 
nustatyta, kad be išimties visų vertinamų struktūrinių fondų priemonių efektyvumą mažino įvairūs vidaus ir 
išorės veiksniai (žr. toliau šiame poskyryje). Todėl apskritai visos vertinamos priemonės vertinamos kaip 
vidutiniškai efektyvios: ES SF priemonių, nacionalinių ir tarptautinių programų efektyvumas vidutinis, išskyrus 
„Inovacinių čekių“ schemos efektyvumą, kuris, atsižvelgiant į skirtus kaštus, yra vidutinis–aukštas. 
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27 lentelė. Dalies priemonių „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Inogeb LT-1“ kiekybinių tikslų ir 
prognozuojamų jų reikšmių, įsisavinus visas priemonių įgyvendinimui numatytas lėšas, palyginimas. 

Rodiklis 
Matavimo 

vnt. 

Planuojama 
rodiklio reikšmė 

laikotarpio 
pabaigoje                
(2015 m.) 

Prognozuojama 
rodiklio 
reikšmė 

įsisavinus visas 
priemonei 
numatytas 

lėšas 

Rodiklio 
pasiekimas, 

proc. 
Priemonė 

Pritraukta privačių investicijų mln. Lt 21,22 37,14 175,02 proc. „Idėja LT“ 
MTTP projektai skaičius 200,00 482,00 241,00 proc. „Idėja LT“ 

Pritraukta privačių investicijų mln. Lt 144,80 285,00 196,82 proc. „Intelektas LT“ 
Sukurti gaminių, paslaugų ar procesų 
prototipai 

skaičius 20,00 619,00 
3095,00 proc. 

„Intelektas LT“ 

Pateiktos patentinės paraiškos skaičius 5,00 27,00 540,00 proc. „Intelektas LT“ 
Sukurta ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio 
personalo 

skaičius 60,00 309,00–1216,00 
515,00–

2026,67 proc. 
„Intelektas LT“ 

Tyrėjai ir pagalbinis personalas skaičius 200,00 3817,00 1908,50 proc. „Intelektas LT“ 
Pritraukta privačių investicijų mln. Lt 265,70 340,00 127,96 proc. „Intelektas LT+“ 
Sukurtos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio 
personalo darbo vietos per trejus 
metus po projekto įgyvendinimo 

skaičius 50,00 368,00–610,00 736,00–
1220,00 proc. 

„Intelektas LT+“ 

MTTP projektai skaičius 50,00 124,00 248,00 proc. „Intelektas LT+“ 
Sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo 
darbo vietos 

skaičius 100,00 205,00–236,00 
205,00–

236,00 proc. 
„Intelektas LT+“ 

Sukurtos naujos technologinės įmonės skaičius 15,00 53,00 353,33 proc. „Inogeb LT-1“ 
Įmonės, pasinaudojusios inovacijų 
paramos paslaugomis 

skaičius 1000,00 
1402,00–
2141,00 

140,20–
214,10 proc. 

„Inogeb LT-1“ 

Šaltinis: kiekybinių tikslų pasiekimo ekstrapoliacijos rezultatai; pristatomi 6A priede. 
 

Bendrais bruožais galima pažymėti, kad, projektų vykdytojų nuomone, didžiausios problemos, mažinančios 
verslo ir mokslo bendradarbiavimo tikimybę ir vertinamų priemonių projektų efektyvumą ES SF, yra įvairūs 
administraciniai trūkumai, informacijos apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vykdomus tyrimus stygius, 
neaiškumai dėl galimos bendradarbiavimo naudos, pernelyg skirtingi požiūriai ir negebėjimas sutarti dėl 
galutinio rezultato ir (ar) terminų bei labai ribota bendradarbiavimo inicijavimo patirtis. Atsižvelgiant į šių 
kliuvinių reikšmę ir faktą, kad priemonės pradėtos įgyvendinti ne nuosekliai, o visos iš karto (taip buvo sukurta 
konkurencija tarp priemonių ir sumažintas kai kurių priemonių efektyvumas45), ES SF priemonių efektyvumas 
vertinamas kaip vidutinis. 
 
Nacionalinių ir tarptautinių programų efektyvumas vertinamas kaip vidutinis. Analizuojant, ar šios programos 
yra rezultatyvios, pripažinta, kad pagal lėšų įsisavinimą šios priemonės vertintinos „gerai“ arba „labai gerai“, o 
pagal kokybinių tikslų pasiekimą – „gerai“. Kita vertus, kiekybiniai tikslai nacionalinėms ir tarptautinėms 
programoms nebuvo keliami. Atsižvelgiant į tai reikėtų konstatuoti, kad apskritai nebuvo sudaryta sąlygų 
aukštam priemonių efektyvumui pasireikšti: nors su tam skirtomis lėšomis kokybiniai tikslai įgyvendinant 
programas buvo ar yra pasiekiami, jų mastas neaiškus. Be to, kaip ir SF priemonių atveju, reikia pažymėti, kad 
be išimties visų vertinamų nacionalinių ir tarptautinių programų efektyvumą mažino įvairūs vidaus ir išorės 
veiksniai. Jų analizė pagal atskiras priemones pristatoma toliau ataskaitoje.  
 
Vidutiniškai–aukštai vertinama tik „Inovacinių čekių“ priemonė. Nors ir šios priemonės projektų vykdytojai 
susidūrė su tam tikrais sunkumais, mažinančiais priemonės efektyvumą (administracinio pobūdžio kliuviniai 
apibendrinti toliau ataskaitoje, o problema, jog priemonei nekeliami kiekybiniai tikslai, minėta 2.2.3 vertinimo 
ataskaitos dalyje), jų reikšmę iš dalies atsveria faktas, jog esant santykinai nedidelėms investicijoms 
pasiekiama gana daug įmonių, suinteresuotų vykdyti mokslinius tyrimus, rengti pramoninės nuosavybės 
dokumentus, technines galimybių studijas ir kitas pagal schemą finansuojamas veiklas. 
 
 

5.1.2. Priemonių projektų efektyvumą ir rezultatyvumą mažinantys administraciniai 
veiksniai 
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Paprašyti įvertinti savo pasitenkinimą dalyvavimu priemonėse / programose, kurių projektus jie įgyvendino, 
apklausos respondentai geriausiai įvertino ATPP, „Eurostars“, „Eureka“ programas ir „Inovacinių čekių“ 
schemą (žr. 41 pav.).  

 
41 pav. Apklausos klausimas „Pažymėkite, kiek esate patenkinti dalyvavimu priemonėje / programoje 
(skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – dalyvavimas visai neatitiko lūkesčių, likome labai nepatenkinti, o 7 – 
dalyvavimas viršijo lūkesčius, likome labai patenkinti)“. 

 
Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 

 
Kitaip tariant, geriausių atsiliepimų sulaukė priemonės, kuriose dalyvauti galimybių turėjo ne tik įmonės, bet ir 
mokslo ir studijų institucijos (MSI) (šios vidutiniškai teikė aukštesnius įvertinimus visoms priemonėms), ir 
schema, kuri kelia mažiausiai biurokratinių, projekto administravimo rūpesčių. Prasčiausiai vertintos 
priemonės –  „Intelektas LT+“ ir PBPP 2007–2010 programa. Tikėtina, taip yra todėl, kad šiose priemonėse itin 
aktualūs viešieji pirkimai įsigyjant naujausią mokslinę įrangą, o su jais kilo daugiausia nesklandumų ir projektų 
vykdytojų pasipiktinimo. Apskritai visos vertinamos priemonės įvertintos geriau negu vidutiniškai – bendras 
vidurkis viršija 5,09 balo iš maksimalaus 7 balų įverčio. Truputį skiriasi verslo įmonių ir MSI vertinimas. 
 
42 pav. Atsakymai į apklausos klausimą „Ar planuojate dalyvauti panašioje priemonėje ateityje?“, proc. 

 
Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 
 

Apklausoje dalyvavę projektų vykdytojai įsitikinę, kad pagrindiniai veiksniai, mažinantys galimą jų projektų 
naudą yra ilgai trunkantis vertinimas, finansavimo intensyvumas/didžiausia galima skiriamo finansavimo 

apimtis ir sudėtinga paraiškos pateikimo ir projekto administravimo procedūra bei dėl to patiriami kaštai.46 
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MSI be pastarųjų veiksnių dar išskiria vėluojantį pasirengimą priemonių įgyvendinimui ir projekto finansavimo 
sąlygų apraše numatomus apribojimus veiklai, partneriams ir pan.47  
 
28 lentelė. Administraciniai barjerai, mažinantys vertinamų priemonių efektyvumą ir rezultatyvumą – 
analizės apibendrinimas 

 
                                                         Priemonės 
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Įgyvendinančiosios institucijos kompetencijos trūkumai           

Projekto biudžeto planavimo problemos           

Projekto veiklų planavimo problemos           

Viešųjų pirkimų trūkumai           

Biurokratiškumas           

Partnerių pasirinkimo problemos           

Įgyvendinančiosios institucijos pokyčiai           

Vėlavimas pervesti paramos lėšas           

Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 

Toliau aptariamos bendro pobūdžio ir administracinės problemos pagal kiekvieną priemonę (remiantis 
apklausos atvirųjų klausimų atsakymų analize ir interviu su vykdytojais ir ekspertais duomenimis). 

„Idėja LT“ 

Priemonės projektų vykdytojai nurodo, kad priemonę administruojančios agentūros darbuotojams trūksta 
kompetencijos ir lankstumo – keičiantis agentūros personalui ir vykstant vidinėms pertvarkoms, keičiasi PFSA 
interpretacija, ilgai užtrunka vertinimo procesas, jis labai formalizuotas ir smulkmeniškas, orientuojamasi į 
projektų vykdytojų kontrolę, o ne konsultavimą. Kritikuojami priemonės PFSA apribojimai, dėl kurių projektų 
vykdytojai negalėjo gauti paramos testavimo veikloms, neturėjo galimybių sutaupytas lėšas perkelti kitoms 
veikloms finansuoti. Siūloma atsižvelgti į tai, kad mokslo įstaigos ne visuomet yra pajėgios patenkinti 
finansinius reikalavimus, nes dėl patirtų didelių pirminių investicijų negali trumpuoju laikotarpiu jų padengti, 
ir todėl jų balansas neigiamas. Teigta, jog mokėjimo prašymų dokumentacijos apimtis yra labai didelė, o 
paraiškos parengimas neturint patirties – nepaprastai sudėtingas. Galiausiai minėtos problemos atliekant 
viešuosius pirkimus (daugiau lankstumo ir paprastumo atliekant mažos vertės pirkimus būtų privalumas) ir 
planuojant MTTP veiklas keleriems metams į priekį (teigiama, kad vidutiniškai tiek užtrunka procesas nuo 
paraiškos pateikimo iki veiklų įgyvendinimo užbaigimo), nes rinkų padėtis ir technologijos nuolat keičiasi. 
Padaryti pakeitimus dėl projekto tikslų, veiklų ir siekiamų rezultatų dažniausiai būna neįmanoma arba 
sudėtinga. 

„Intelektas LT“ 

Priemonės projektų vykdytojai taip pat labiausiai kritikuoja administruojančiosios institucijos – LVPA – darbą. 
Teigiama, kad agentūros specialistams trūksta žinių ir kompetencijos atsakant į užklausas dėl vykdytojams 
keliamų reikalavimų praktinio pritaikomumo, t. y. specialistų atsakymai į užklausas būna praktiškai 
nepritaikomi. Taip pat pažymima, kad LVPA darbuotojai nesivadovauja aiškiais standartais ir panašias 
situacijas aiškina bei traktuoja skirtingai (ypač tais atvejais, kai keičiasi atsakingas specialistas). Projektų 
vykdytojai linkę manyti, kad subjektyvumas ir biurokratizmas, lemiantis poreikį teikti daug papildomos 
dokumentacijos, yra standartinių procedūrų neapibrėžtumo ar nepakankamo specialistų supažindinimo su 
jomis rezultatas. Teigta, kad šios priemonės projektų administracinė našta MVĮ faktiškai nesiskiria nuo 
administracinės naštos, kuri tenka didelėms įmonėms, įgyvendinančioms didelės apimties projektus. Taip pat 
apklausoje dalyvavę priemonės projektų vykdytojai išreiškė nepasitenkinimą dėl poreikio pagrįsti savo  
finansinį įnašą į projekto įgyvendinimą ir smulkmeniškai suplanuoti mokslinių tyrimų veiklas ir turimus 
išteklius dar prieš pateikiant paraišką (nors pats įgyvendinimas labai nusikelia dėl formalių vertinimo 
procedūrų trukmės), o galimybės atlikti kokius nors pakeitimus jau pradėjus įgyvendinimą būna labai ribotos. 
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Apibendrinant reikėtų pažymėti, kad tai yra dvipusė problema. Viena vertus, vertinimas turėtų trukti 
trumpiau. Antra vertus, gali būti, jog pareiškėjas stokoja patirties ir dėl to jam kyla didesnių problemų 
planuojant. 

„Intelektas LT+“ 

Projektų vykdytojų apklausos duomenimis, pasitenkinimas dalyvavimu šioje priemonėje yra žemiausias. 
Pagrindinė priežastis – itin prastas (palyginti su kitų priemonių projektų vykdytojų įverčių vidurkiais) priemonę 
administruojančios institucijos teikiamų konsultacijų ir pagalbos vertinimas – šiuo aspektu priemonė įvertinta 
tik 3,6 balo (pagal vertinimo skalę nuo 1 iki 7, kur 1 – visiškai neatitiko poreikių, o 7 – visiškai atitiko 
poreikius). Svarbiausi tokio žemo įvertinimo motyvai – nuoseklų projektų įgyvendinimą stabdantys ilgai 
trunkantys (kelias savaites) atsakymai į projektų vykdytojų užklausimus, perdėtas ir biurokratiškas dėmesys 
smulkmenoms (biurokratizmo laipsnis įvertintas kaip „nepaprastai didelis“) ir intensyvi ex-post kontrolė, o ne 
pagalba (keletas apklausos dalyvių nurodė, kad priemonę administruojanti Lietuvos verslo paramos agentūra 
nesugebėjo jiems suteikti kokybiškos konsultacijos aktualiais klausimais, dėl to teko patirti finansinių 
nuostolių, tad susidaryta nuomonė, kad agentūra susitelkusi ne į konsultavimą, bet į kontrolę). Atlikus keletą 
interviu su projektų vykdytojais taip pat išsiaiškinta, kad projektų efektyvumą mažino neargumentuotas 
suplanuoto biudžeto „karpymas“ paraiškų vertinimo etape (dėl to reikia peržiūrėti visas planuojamas veiklas, 
nes jei sumažinamas vienos veiklos biudžetas, tenka mažinti biudžetą ir kitoms veikloms, priešingu atveju 
projekto rezultatas būtų netolygiai išplėtota infrastruktūra), daugybė problemų derinant pakeitimus, kurie 
būtini dėl ilgai trunkančių viešųjų pirkimų (moderni įranga greitai „sensta“, todėl kyla problemų, mažinančių 
galimą rezultatyvumą). Be to, projektų vykdytojai pažymėjo, jog esama teisinio reglamentavimo spragų dėl 
projekto įgyvendinimo metu gautos naudos panaudojimo (sukurta infrastruktūra, kurioje ne tik atliekami 
tyrimai, bet ir pagaminamas produktas, o jis neaišku, ar turi būti apmokestintas). Kita vertus, per interviu 
buvo pabrėžiama, kad ši priemonė tarp kitų priemonių yra labai naudinga, nes gerokai palengvina naštą, kuri 
tektų verslui, norinčiam plėtoti reikiamą infrastruktūrą. Tad šios priemonės tobulinimui naujuoju laikotarpiu 
reikėtų skirti ypač daug dėmesio. 

„Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ 

Projektų vykdytojai nurodė, kad, nors esama daugybės biurokratinių apribojimų, susijusių su viešaisiais 
pirkimais ir kitomis procedūroms, su šiais iššūkiais savo projektuose pavyksta susidoroti. Kita vertus, 
„Inoklaster“ priemonių grupės vertinimas buvo grindžiamas tik vieno gerosios praktikos projekto analize. 
Tikėtina, kad šių priemonių projektų vykdytojai susiduria su panašiomis problemomis kaip ir kitų priemonių 
(ypač „Intelektas LT+“, nes šioje priemonėje taip pat investuojama į infrastruktūrą ir aktualūs viešieji 
pirkimai). Projektų vykdytojai per interviu įvardijo daugybę kitų problemų, kurios mažiau susijusios su 
priemonių administravimu ir daugiau su sisteminiais, išoriniais veiksniais, tokiais kaip mokslo ir studijų 
institucijų teisinis statusas ir ribotos galimybės įsitraukti į viešosios privačios partnerystės projektus, 
intelektinės nuosavybės komercinimo problemos ir kt. Šie trūkumai plačiau aprašyti 5.2.2 poskyryje.    

„Inogeb LT-1“ ir „Inogeb LT-2“ 

Priemonės projektų vykdytojai nurodė, kad jų projektų efektyvumą ir rezultatyvumą ribojo tokie veiksniai kaip 
lėta ir formali LVPA darbuotojų reakcija į užklausas dėl nestandartinių / nereglamentuotų situacijų (nurodant 
motyvą, jog būtina „pasitarti su vadovybe“), skirtingi sprendimai (pvz., pripažinti ar nepripažinti tinkamomis 
tam tikrų išlaidų, leisti ar neleisti atlikti tam tikras paraiškos korekcijas ir pan.) pritaikyti įmonėms identiškoje 
situacijoje (pvz., iš vienų įmonių pareikalauta papildomų dokumentų, o iš kitų – ne), nepakankamas 
išaiškinimas dėl de minimis pagalbos. Kaip ir kitų priemonių atveju, išreikštas apgailestavimas, jog sutaupius 
dalį biudžeto nebuvo galima jo perskirstyti kitoms veikloms. Galiausiai projektų vykdytojai nurodė, kad pagal 
šią priemonę finansuojant keletą projektų, kuriuose vykdytos identiškos veiklos, apribotos projektų vykdytojų 
galimybės pasiekti tikslinę grupę. Taip pat išreikštas pageidavimas, kad rengiant priemonių finansavimo 
aprašus būtų konsultuojamasi su potencialiais pareiškėjais ir atsižvelgiama į jų komentarus. 
 
„Inogeb LT-2“ priemonės vykdytojai nedalyvavo apklausoje. Per atliktus interviu buvo išreikšti bendro 
pobūdžio nusiskundimai dėl sudėtingos projektų dokumentacijos, kuri reikalauja daug projektus 
administruojančių specialistų laiko. Tačiau esminių nusiskundimų projektų vykdytojai neturėjo. 
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„Inovaciniai čekiai“ 

Šios schemos projektų vykdytojai pabrėžė, kad jiems stigo pasirinkimo renkantis ir pasirašant sutartis su MSI 
iš Ūkio ministerijos patvirtinto valstybinių MSI ir jų teikiamų paslaugų sąrašo. Ši problema kaip grėsmė yra 
įvardyta ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ataskaitoje48. Tokios rizikos pasireiškimo rezultatas – 
nepakankama MSI konkurencija. Projektų vykdytojai pažymi, kad MSI naudojasi tuo, jog nėra nustatyta jokių 
aiškių apribojimų, kokia turėtų būti standartinė jų atliekamų tyrimų vertė (pvz., galėtų būti nustatytas 
valandinis įkainis), todėl tyrimo kainos ir kokybės santykis būna neoptimalus. Nurodomas pavyzdys, kai 
darbus, kurių vertė rinkoje yra apie 2,5 tūkst. Lt, MSI įsivertino 10 tūkst. Lt. Jei ministerijos patvirtintame 
sąraše esančių MSI skaičius padidėtų, tikėtina, jog „Inovacinių čekių“ schemos dalyviai ne tik turėtų platesnį 
siūlomų paslaugų pasirinkimą, bet ir padidėtų konkurencija tarp MSI, kartu ir priemonės efektyvumas. Kaip ir 
LVPA atveju, MITA kritikuota, jog į užklausas projektų vykdytojai sulaukia labai formalių atsakymų, teikiant 
konsultacijas stokojama kompetencijos. 

ATPP 

2007–2010 m. programoje dalyvavę projektų vykdytojai pabrėžė, kad jų įgyvendintų projektų rezultatyvumui 
ir efektyvumui didelę įtaką turėjo nuolatiniai administruojančios institucijos pokyčiai. Dažnai minėtas faktas, 
jog perdavus programos administravimą LMT susidurta su gerokai padidėjusiu biurokratizmu, pasikeitė iki tol 
nusistovėjusios procedūros ir reikalavimai. Priemonės ir jos projektų efektyvumą taip pat pastebimai mažino 
vėluojantis paramos lėšų pervedimas, galimybės perkelti biudžetą į kitus metus nebuvimas. Pripažinta, kad 
dėl šių priežasčių nebuvo galima nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti projektų veiklų – gruodžio mėnesiais 
rūpintasi, kaip išleisti visas lėšas, o metų pradžioje dirbta be finansavimo. Skaičiuojant su laiku, kurio nebuvo 
galima išnaudoti tyrimams atlikti, nes vyko viešieji pirkimai (išreikšta kritika dėl jų sudėtingumo ir labai ilgos 
trukmės), realus produktyvus projektų vykdymo laikas, pasak projektų vykdytojų, per metus sutrumpėdavo iki 
kelių mėnesių. Galiausiai minėta, jog skiriant finansavimą pamečiui lygiomis dalimis būdavo apribojamos 
galimybės įsigyti tinkamą įrangą, taikytos sudėtingos sąlygos dėl darbo užmokesčio, reikalauta pateikti 
projekto ataskaitas gruodžio mėnesį, nors tuo metu dar būdavo vykdomi suplanuoti tyrimai. 

PBPP 2007–2010 

2007–2010 m. programoje dalyvavę projektų vykdytojai nurodė, kad didžiausios problemos, su kuriomis jiems 
teko susidurti – tai poreikis labai detaliai ketvirčiais planuoti savo veiklą, galimybių perkelti dalį biudžeto į 
kitus metus bei patentinės nuosavybės paskirstymo apribojimai. Su biudžeto planavimu susijusias problemas 
dar labiau paaštrino ekonominė ir finansų krizė – projektų vykdytojai susidūrė su problema, kai verslo 
partneriai dėl krizės tapo mažiau suinteresuoti tęsti projektų veiklas ir vykdyti inovacijas. 

„Eureka“ 

Didžiausia problema, su kuria susidūrė programos „Eureka“ projektų vykdytojai – tęstinio finansavimo 
vėlavimas pusantrų metų. Apklausoje dalyvavę respondentai nurodė, kad dėl to labai komplikavosi 
bendradarbiavimo ryšiai su partneriais iš užsienio, strigo projektų įgyvendinimas. Kita esminė problema – 
griežti ir nelankstūs reikalavimai atlyginimų ir kitų finansavimo lėšų panaudojimo srityse. Teigta, jog 
dažniausiai visos priemonės ir įranga nuperkama jau pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais, o vėliau reikia 
daugiau lėšų skirti atlyginimams, nes būtina papildoma darbo jėga projektui vykdyti. Tokiais atvejais 
reikalavimas kasmet finansavimo lėšas skirstyti laikantis tos pačios proporcijos (pvz., 30 proc. biudžeto skirti 
atlyginimams, 40 proc. – ilgalaikiam turtui ir pan.), tampa kliuviniu. 

5.2. Mokslo ir verslo sąveikų efektyvumą ir rezultatyvumą 
mažinantys veiksniai 
 
Šiame poskyryje apibendrinama apklausoje ir interviu pateikti duomenys apie mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo kliūtis bei tinklų analizės (Fotoelektros technologijų klasterio ir „Santaros“ slėnio atvejo 
studijos) rezultatai. 
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5.2.1. Priemonių įtaka mokslo ir verslo sąveikoms, bendradarbiavimo kliūtys 

Kokios vidaus ir išorės priežastys įtakoja efektyvų bendradarbiavimą tarp projekto dalyvių? 

Įtakos projektų partnerių bendradarbiavimo efektyvumui gali turėti daug bendrojo pobūdžio veiksnių – 
partnerių tarpusavio pasitikėjimas, gera vidinė komunikacija, sutarimas dėl bendro tikslo, gebėjimas išnaudoti 
partnerio privalumus, ankstesnė bendradarbiavimo patirtis ir t. t. Vis dėlto, remiantis vertinamų priemonių 
projektų vykdytojų apklausos rezultatais, tenka pripažinti, kad kol kas apskritai stokojama bendradarbiavimo 
patirties – vangiai bendradarbiauja ne tik verslo ir mokslo sričių atstovai, bet ir verslas tarpusavyje. Tokias 
išvadas galima daryti vadovaujantis faktu, jog tik 25 proc. apklaustų su partneriais projektus įgyvendinančių 
verslo įmonių nurodė, jog turėjo bendradarbiavimo patirties su dabartiniu partneriu – verslo įmone ir kitomis 
verslo įmonėmis arba turėjo nesėkmingo bendradarbiavimo patirties. Apklausos rezultatai taip pat atskleidžia, 
kad tiek verslas, tiek mokslas neturi pakankamai informacijos apie kitos pusės poreikius ir galimybes, dažnai 
nesuvokiama, kokia gali būti bendradarbiavimo nauda, kartais net laikomasi nuostatos, kad verslas 
nesuinteresuotas bendradarbiauti. Be to, apklausoje dalyvavusios bendradarbiavimo su Lietuvos MSI turinčios 
verslo įmonės išreiškė tik vidutinį pasitenkinimą indėliu, kurį į projekto rezultatus įneša jų partneriai MSI (gana 
palankiai apie MSI atsiliepia tik priemonių „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir programos PBPP 2007–2010 
projektų vykdytojai – verslo įmonės). 
 
43 pav. Apklausos klausimas „Jeigu esate verslo įmonė, vykdžiusi projektą kartu su partneriu MSI, 
pažymėkite, ar sutinkate su pateiktais teiginiais (įvertinkite skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – visiškai sutinku, o 7 – 
visiškai nesutinku)“.  

 

Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 

Vertinimų skalėje 3,5 yra vertinimo vidurkis, kuris reiškia, kad vykdytojas nei sutinka, nei nesutinka su teiginiu 
(arba vertinamas reiškinys turi tiek trūkumų, tiek privalumų). Vertinimai, kurie yra žemiau 3,5 (dauguma 
paveikslėlyje anksčiau), reiškia, kad įmonės MSI atliktą darbą vidutiniškai vertina daugiau neigiamai negu 
teigiamai. Apklausos duomenimis, įmonės nebuvo labai patenkintos tyrėjų kompetencija ar institucijos 
žiniomis, joms buvo sudėtinga dirbti su MSI ir išaiškinti savo poreikius. 
 

Taigi, atsižvelgiant į esamą padėtį, labiau aktualu įvertinti ne priežastis, lemiančias efektyvų 
bendradarbiavimą, o veiksnius, kurie apskritai skatina projektų dalyvių bendradarbiavimą.  
 

Kaip jau konstatuota anksčiau, didžioji dalis projektų vykdytojų, kurie projektus įgyvendino su partneriais, 
planuoja ateityje bendradarbiavimą pratęsti (arba tai jau padarė). Vadinasi, jų bendradarbiavimas buvo gana 
sėkmingas. Atitinkamai tikėtina, kad dauguma kitų partnerysčių, kurios bus užmegztos vadovaujantis 
panašiais motyvais, bus sėkmingos. Motyvų apibendrinimas pateikiamas skritulinėje diagramoje. Sprendžiant 
iš turimų duomenų, pagrindinis bendradarbiavimą skatinantis veiksnys yra partnerio „papildomumas“, t. y. 
galimybė ir partnerio gauti naujų žinių ir (ar) kompetencijų, kurių neturi kita pusė, ir be kurių nėra galimybių 
tęsti pradėtus tyrimus. Tai reiškia, kad net jei verslui ir mokslui trūksta žinių apie kitos pusės poreikius ir 
galimybes, net jei stokojama bendradarbiavimo patirties, esant poreikiui, randami tinkami partneriai , o 
tuomet yra tikimybė, kad bendradarbiavimas bus tęsiamas. Atitinkamai didžiausia perspektyva skatinant 
bendradarbiavimą būdinga priemonėms, kurios skatina imtis parengiamųjų darbų (pvz., techninių galimybių 
studijų rengimas)  gyvendinant naujas idėjas – tai priemonė „Idėja LT“ ar „Inovacinių čekių“ schema.  
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44 pav. Atsakymai į apklausos klausimą „Projektą įgyvendiname su partneriais, nes…“, proc. 

6,4
10,3

41,27,8

20,1

14,2 2,9

Taip pasidalijame riziką

Taip pasidalijame kaštus

Gauname naujas žinias ir/ar
kompetencijas, kurių patys neturime

Gauname naujos vadybinės patirties

Gauname galimybę tęsti pradėtus tyrimus

Tokia būtina dalyvavimo sąlyga konkurso
dokumentuose / priemonės paskirtis

Kita

 
Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 

Ar finansinėmis priemonėmis galima paskatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą?  

Projektų vykdytojai teigė, kad viena svarbiausių priežasčių, kodėl verslo ir mokslo sričių ryšiai sunkiai mezgasi, 
yra lėšų iš išorės perkamoms MTTP paslaugoms trūkumas. Tokie apklausos duomenų analizės rezultatai 
leidžia teigti, jog dabartiniame inovacijų sistemos plėtros etape finansinės priemonės, kuriomis siekiama 
paskatinti įmones ir MSI bendradarbiauti, turi didelį potencialą ir prisideda prie vienos iš svarbiausių 
bendradarbiavimo kliūčių mažinimo. Šiame kontekste ypač svarbu, jog dauguma projektų vykdytojų yra linkę 
teigti, jog pasibaigus projektų įgyvendinimui bendradarbiavimas bus tęsiamas ir ateityje. Vadinasi, dėl 
kryptingų valstybės intervencijų ir sukurtų galimybių naudotis finansine parama gali pasireikšti ilgalaikiai 
teigiami efektai. Be to, dėl finansinių priemonių verslas ir mokslas turi galimybę mažesniais kaštais įgyti 
bendradarbiavimo patirties (tai taip pat yra viena svarbesnių kliūčių, su kuria susiduria projektų vykdytojai, 
atstovaujantys verslo sričiai – žr. 47 pav.), geriau suvokti naudą, kurią teikia partnerystė (aktualu tiek verslo, 
tiek mokslo sričių atstovams – žr. 47 pav.). 
 
Kita vertus, ne visos vertintos priemonės vienodai rezultatyviai prisideda prie naujų tinklų, klasterių kūrimosi 
ir naujų bendradarbiavimo ryšių užmezgimo. Nacionalinės ir tarptautinės programos geriausiai veikia kaip 
naujų tinklų, klasterių kūrimosi katalizatorius.  
 
45 pav. Priemonių, kurių projektų vykdytojai labiausiai susiduria su lėšų trūkumo kliūtimi 
bendradarbiavimui, rezultatyvumo įvertinimas pagal įtaką naujų tinklų, klasterių kūrimuisi, naujų 
bendradarbiavimo ryšių užmezgimui. 
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Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 

 
Kita vertus, priemonių efektyvumas skatinant bendradarbiavimą tiesiogiai priklauso nuo to, ar valstybės 
intervencija išstums privačias investicijas, kurios būtų skirtos ir be valstybės įsikišimo, ar jas papildys. Verslo ir 
mokslo bendradarbiavimas negali tapti priklausomas nuo šio finansavimo šaltinio. Be to, siekiant, kad 
finansinės priemonės būtų efektyvios ir rezultatyvios, turėtų būti aiškiai apibrėžti kiekybiniai jų tikslai. 2007–
2010 m. ATPP ir PBPP programų, „Inovacinių čekių“ schemos atveju minėta sąlyga nebuvo patenkinta. 

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo kliūtys, apklausos respondentų nuomone 

46 pav. Bendradarbiavimo kliūtys – apklausos klausimas „Kokie yra pagrindiniai bendradarbiavimo su MSI 
(jeigu atstovaujate verslo įmonei) ar Lietuvos verslo įmonėmis (jeigu atstovaujate MSI) barjerai?“ 

 
Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 
Pastaba: Respondentai galėjo pasirinkti iki trijų tinkamų atsakymo variantų. 

 
Atlikus projektų vykdytojų apklausos duomenų analizę galima teigti, jog didžiausios kliūtys verslui ir mokslui 
bendradarbiauti yra lėšų trūkumas (tai svarbiausia kliūtis, kurią pasirinko daugiau kaip 50 proc. atsakiusiųjų į 
šį klausimą), patirties inicijuojant tokį bendradarbiavimą stoka, informacijos apie MSI vykdomus tyrimus 
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nepakankamumas, neaiški galima bendradarbiavimo nauda ir nesuderinami požiūriai bei nesugebėjimas 
sutarti dėl galutinio rezultato ir (ar) terminų. 
 
47 pav. Skirtumai tarp bendradarbiavimo kliūčių, su kuriomis susiduria verslas ir mokslas – apklausos 
klausimas „Kokie yra pagrindiniai bendradarbiavimo su MSI (jeigu atstovaujate verslo įmonei) ar Lietuvos 
verslo įmonėmis (jeigu atstovaujate MSI) barjerai?“ 

 

Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 

 
Pažymėtina, kad kai kurios kliūtys, tokios kaip lėšų trūkumas ar informacijos apie partnerius bei jų poreikius ir 
veiklą, yra tokios pačios tiek verslo, tiek mokslo srities atstovams. Tiesa, apklausoje dalyvavę MSI lėšų 
trūkumo aspektą pabrėžė kur kas labiau negu verslo atstovai. Palyginkite: minėtos kliūties reikšmę pabrėžė 72 
proc. mokslo sričiai atstovaujančių ir apklausoje dalyvavusių projektų vykdytojų, o verslo srities atstovai, nors 
ir išskyrė lėšų trūkumo aspektą kaip svarbiausią kliūtį, ją pabrėžė rečiau – tokie respondentai sudarė 48 proc. 
projektų vykdytojų – verslo atstovų. 
 
Kitaip negu mokslo srities atstovai, projektų vykdytojai, atstovaujantys verslo įmonėms, dažniau susiduria su 
laiko trūkumo ir patirties inicijuojant bendradarbiavimą problemomis. MSI, o, labiau pabrėžia verslo nenorą 
bendradarbiauti. Apytiksliai ketvirtis vienos ir kitos grupės respondentų laikosi nuomonės, kad tiesiog 
pernelyg skiriasi verslo ir mokslo požiūriai ir nesugebama susitarti dėl galutinio rezultato ir (ar) terminų. 
 
Klausimas dėl bendradarbiavimo kliūčių projektų vykdytojams apklausoje buvo užduotas ne tik uždara, bet ir 
atvira forma. Papildomai minėtos šios bendradarbiavimo kliūtys: 

• pernelyg akademiškas MSI požiūris į nagrinėjamas problemas ir ribotos galimybės komercinti tokius 
rezultatus; 

• MSI nesuinteresuotumas atlikti mažos apimties darbus; 
• didelis biurokratiškumas pasirašant sutartis su MSI ir jas koreguojant; 
• patirties pritaikant inovacijas stoka; 
• didelis tyrėjų užimtumas; 

• sudėtingas projektų administravimas ir biurokratizmas, mažinantys tyrimų spartą ir verslo partnerių 
susidomėjimą; 

• mechanizmų, kaip paprastai atsiskaityti su mokslininkais už jų darbus, trūkumas; 

• kompetencijų ir materialinės bazės trūkumai. 

Kokia tikimybė, kad vykdant projektą užsimezgęs bendradarbiavimas išliks jam pasibaigus? 



119 

 

Vertinimo metu atlikus priemonių, tiesiogiai ir potencialiai skatinančių verslo ir mokslo bendradarbiavimą, 
projektų vykdytojų apklausą paaiškėjo, kad vykdant projektus įgauta bendradarbiavimo patirtis yra svarbus 
veiksnys sprendžiant dėl tolimesnio bendradarbiavimo.  
 
Iš 204 apklausos klausimyną užpildžiusių projektų vykdytojų daugiau negu pusė (109) nurodė, kad projektus 
įgyvendino kartu su partneriais. Tokių respondentų buvo klausiama, kaip jie vertina tikimybę, kad praėjus 
trejiems metams nuo projekto užbaigimo bus tęsiamas bendradarbiavimas su projekto partneriais Lietuvoje. 
Remiantis apibendrintais atsakiusiųjų į šį klausimą duomenimis (kiek daugiau negu 50 proc. projektų 
vykdytojų, įgyvendinusių projektus su partneriais), tokia tikimybė yra labai didelė: 7 balų skalėje, kur 1 reiškė, 
jog bendradarbiavimas tikrai nebus tęsiamas, o 7 – bendradarbiavimas tikrai bus tęsiamas, pagal atskiras 
priemones ji vidutiniškai vertinta 6 balais. Be to, kiek daugiau negu trečdalis projektų vykdytojų, įgyvendinusių 
projektus kartu su partneriais, nurodė, kad bendradarbiavimą su partneriais jau pratęsė. Likusieji buvo 
neapsisprendę ir negalėjo įvertinti tikimybės bei tuo metu nebuvo pratęsę bendradarbiavimo. 
 

48 pav. Atsakiusiųjų į apklausos klausimą „„„„Kaip vertinate tikimybę, kad per 3 metus pasibaigus projektui 

tęsite bendradarbiavimą su projekto partneriais Lietuvoje?“ pasiskirstymas pagal pasirinktą atsakymo 
variantą. 

 
Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 

 
49 pav. pateikiami disagreguoti duomenys, rodantys, kaip kelių pavienių priemonių (selektyviai atrinktos tik 
tos reprezentatyvios priemonės – ne mažiau kaip 20 kiekvienos priemonės projektų vykdytojų nurodė, kad 
projektą įgyvendino su partneriais) projektų vykdytojai vertina tikimybę, kad įgyvendinant projektą užmegzti 
ryšiai nenutrūks, ir bendradarbiavimas bus tęsiamas. Iš diagramos matyti, kad absoliuti dauguma 
respondentų labai teigiamai vertina (pagal 7 balų skalę, kur 1 reiškė, jog bendradarbiavimas tikrai nebus 
tęsiamas, o 7 – bendradarbiavimas tikrai bus tęsiamas, tikimybė įvertinta ne mažiau kaip 6 balais) tikimybę, 
kad bendradarbiavimas bus pratęstas ateityje. Be to, nemažai projektų vykdytojų, projektus įgyvendinusių su 
partneriais, nurodė, kad bendradarbiavimą jau pratęsė. Šie duomenys leidžia teigti, jog dažnai užsimezgęs 
bendradarbiavimas bus tęsiamas ir pasibaigus vertinamų priemonių projektų įgyvendinimui. Be to, dar kartą 
patvirtinama išvada, kad bendradarbiavimo patirtis yra svarbus veiksnys, lemiantis apsisprendimą 
bendradarbiauti.  
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49 pav. 2007–2010 m. laikotarpio Aukštųjų technologijų plėtros programos, „Inovacinių čekių“ schemos ir 
priemonės „Intelektas LT“ projektų vykdytojų vertinimas dėl tęstinio bendradarbiavimo su partneriais 
pasibaigus įgyvendinamiems projektams, proc. 

 
Šaltinis: VPVI atlikta vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausa, 2011 m. 

 
Pažymėtina, kad pagal neapsisprendimą, ar projektui pasibaigus tęs bendradarbiavimą, iš diagramoje 
analizuojamų priemonių išsiskiria „Inovacinių čekių“ priemonė. 7 iš 23 įmonių, nurodžiusių, kad projektą 
įgyvendino su partneriais, abejoja, ar bendradarbiavimas teikia tokią naudą, kad vertėtų jį tęsti.  

Ar administracinės priemonės daro įtaką bendradarbiavimo išsaugojimui projektui pasibaigus? 

Atlikus struktūrinių fondų priemonių „Idėja LT“, „Intelektas LT“ (kartu ir programos „Eureka“), „Intelektas 
LT+“, „Inogeb LT-1“, „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašų analizę galima 
konstatuoti, kad administracinėmis priemonėmis bendradarbiavimo išsaugojimas nėra (ir sunkiai gali būti) 
užtikrinamas – tiesiog sudaromos daugiau ar mažiau palankios sąlygos bendradarbiavimui tęstis, juolab kad 
pagal dalies priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus yra įgyvendinamos be partnerių.  
 
Bendras visų minėtų priemonių bruožas – vertinant projektų naudą ir kokybę pirmenybė teikiama (pirmaeilis 
vertinimo kriterijus) projektams, kurių veiklos siejasi su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) 
kūrimu ir plėtros programų įgyvendinimu. Darant prielaidą, kad slėnių veikla ilgainiui bus sėkmingai vystoma, 
o prioritetinės MTTP sritys, kurias numatyta plėtoti pagal slėnių programas – intensyviai plėtojamos, didėja 
tikimybė, kad įmonės, matydamos sinergijos perspektyvas ir turėdamos galimybę pasinaudoti technologijų ir 
žinių perdavimo privalumais, išnaudos įgyvendinant projektus sukauptą patirtį ir toliau bendradarbiaus su 
laiko patikrintais partneriais.  
 
Taip pat visuose projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytas reikalavimas paraiškos A, B dalyse, 
jungtinės veiklos sutartyse („Inogeb LT-1“, „Intelektas LT“) ir verslo planuose („Intelektas LT+“) pagrįsti, kaip 
bus užtikrintas finansinis projekto (veiklų) ir rezultatų tęstinumas. Tęstinis bendradarbiavimas su projekto 
partneriais yra vienas logiškiausių ir akivaizdžiausių būdų, kaip tai pasiekti. 
 
Kitas administracinis aspektas, pasitaikantis daugumos struktūrinių fondų priemonių projektų finansavimo 
sąlygų aprašuose, yra reikalavimas projekto vykdytojui reguliariai konsultuotis su partneriais („Intelektas LT“, 
„Inogeb LT-1“ atvejais) ar klasterio nariais („Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“ atvejais) ir nuolat juos informuoti 
apie projekto įgyvendinimo eigą. Efektyvus komunikavimas tarp partnerių svarbus ne tik siekiant, kad būtų 
pasiekti išsikelti tikslai, suplanuoti rezultatai, tačiau ir skatina tarpusavio pasitikėjimą, prisideda prie požiūrių 
derinimo, leidžia geriau suvokti, kokie yra partnerio poreikiai. Tai padeda pašalinti bendradarbiavimo kliūtis ir 
kurti ilgalaikio bendradarbiavimo pagrindą. 
 
Galiausiai minėtina viena administracinė priemonė, kuria siekiama ne tik sudaryti sąlygas tolesniam projektų 
vykdytojų ir jų partnerių bendradarbiavimui, bet ir užtikrinti jį. Tai priemonių „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, 
„Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ projektų finansavimo sąlygų apraše numatytas reikalavimas projekto 
vykdytojams, kad nuo sutarties įsigaliojimo trejus arba penkerius metus (atsižvelgiant į įmonės dydį) po 
projekto pabaigos be LVPA ir (arba) Ūkio ministerijos raštiško sutikimo negalima keisti ar nutraukti savo 
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veiklos, kuriai skiriamos finansavimo lėšos, pobūdžio. Taip pat įmonė negali dalyvauti reorganizavime, 
reorganizuotis ir likviduotis. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias lemti tokių 
įsipareigojimų nepaisymą, projekto vykdytojas yra įpareigojamas pranešti LVPA per 5 darbo dienas nuo jų 
paaiškėjimo dienos. Priemonės „Intelektas LT+“ atveju papildomai numatyta, kad turtas, sukurtas ar įsigytas iš 
finansavimo lėšų privalo likti LR teritorijoje ne trumpiau kaip trejus arba penkerius metus (atsižvelgiant į 
įmonės dydį) nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, negali būti pakeista šio turto paskirtis, nuosavybės 
pobūdis. Tokie apribojimai užtikrina, kad, pavyzdžiui, klasteriui priklausančios organizacijos galės 
bendradarbiauti ir naudotis projektų rezultatais ir projektams pasibaigus. 
 

5.2.2. Bendradarbiavimas tinkle: kokybinė tinklų analizė 
 
Atsakant į siūlytą papildomą klausimą „Kokios priemonės taikytinos skatinant bendradarbiavimą MTTP ir 
inovacijų tinkle?“ naudota socialinių tinklų analizės metodika. Socialinių tinklų analizė taikoma tiriant 
formalius ir neformalius bendradarbiavimo ryšius ir sąsajas bendradarbiavimo tinkle. Ši analizė leidžia 
nustatyti tinklo bendradarbiavimo ryšių struktūrą ir jų įtaką veikėjų sprendimams ir veiksmams. Kadangi 
dauguma tinklaveikos projektų (pvz., „Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“) dar nėra įgyvendinti, o slėniuose 
įgyvendinami projektai taip pat yra pradiniame etape, vertinti tinklų evoliuciją ir rezultatus yra gerokai per 
anksti. Todėl šiame tyrime susitelkta ties bendradarbiavimo tinklo problemų, kliudančių kurti šį tinklą, 
nustatymu. Analizei pasirinkti šie tinklų atvejai: 1) integruoto mokslo ir verslo slėnio atvejis: „Santaros“ slėnis 
(Vilnius); 2) inovacijų klasterio atvejis: Fotoelektros technologijų klasteris (Vilnius). 
 
Atsakant į tinklų analizės klausimus ir tikrinant tyrimo hipotezes taikytas mišrusis metodas: kiekybinė tinklų 
struktūros analizė su „UCINet“ programa ir tinklų vizualizacija bei interviu programa su tinklų atstovais, taip 
pat kokybinė surinktų duomenų analizė. Vykdant tinklų analizę siekta atsakyti į šiuos svarbiausius klausimus: 

• Kokia yra motyvacija kuriant bendradarbiavimo tinklus? 
• Kurie tinklo dalyviai ir kodėl vyrauja tinkle? 
• Kokie yra bendradarbiavimo tinkle barjerai ir kliūtys? 
• Kiek finansavimo instrumentai prisidėjo prie tinklų ryšių kūrimo? 
• Kokie veiksniai didina tinklo efektyvumo tikimybę (t. y. tikimybę, kad tinklo dalyviai, ypač SVV, gaus 

naudos ir pasimokys iš dalyvavimo tinkle)? 

• Kokios priemonės galėtų padidinti bendradarbiavimo tinkle efektyvumą ir rezultatyvumą? 
 
Tinklų kūrimo istorija, motyvacija ir valdymas 

 
Tiek Fotoelektros technologijų klasterio, tiek „Santaros“ slėnio atvejais tinklaveikos pagrindas buvo 
suformuotas dar prieš oficialų minėtų darinių susikūrimą. Pagrindą „Santaros“ slėnio įmonių 
bendradarbiavimui sukūrė nacionalinės technologijų platformos, įkurtos 2006 m. (pvz., Nacionalinė 
nanomedicinos technologijų platforma, Nacionalinė programinės įrangos ir paslaugų technologijų platforma). 
Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnis „Santara“ buvo įkurtas 2008 m. siekiant sukurti šiuolaikinę 
mokslinių tyrimų infrastruktūrą biotechnologijos ir molekulinės medicinos, inovatyvių medicinos technologijų, 
molekulinės medicinos ir biofarmacijos, informacinių technologijų ir telekomunikacijų mokslinių tyrimų, 
studijų ir technologinės plėtros reikmėms; stiprinti mokslo, studijų ir verslo sąveiką.  
 
Fotoelektros technologijų klasterio ištakos siekia praėjusiojo šimtmečio devintąjį dešimtmetį. Tuo metu 
veikusioje Šiaulių „Nuklono“ įmonėje prof. S. Janušonio ir V. Janušonienės pastangomis buvo pradėti gaminti 
saulės elementai, vėliau pasirašyta saulės elementų tiekimo sutartis su viena Vokietijos įmonių. Jau tuo metu 
buvo pradėję plėtotis mokslininkų ir verslo įmonių ryšiai. 1994 m. „Nuklono“ įmonei bankrutavus, minėti 
mokslininkai ėmė dirbti Puslaidininkių fizikos institute, ten toliau plėtojo savo dar „Nuklone“ pradėtus mokslo 
taikomuosius darbus. Kiti iš „Nuklono“ pasitraukę darbuotojai tęsė veiklą UAB „Saulės energija“. Be 
Puslaidininkių fizikos instituto ir minėtų įmonių saulės energijos technologijas taip pat plėtojo sektoriniai 
mokslinių tyrimų institutai Vilniuje ir Kaune49. 2005 m. įsteigtas VšĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų 
tyrimų institutas, susiformavo neformali fotoelektros subsektoriaus plėtra suinteresuotų asmenų grupė, jos 
nariai bendravo tarpusavyje. Vėliau LR ūkio ministerijos iniciatyva buvo įkurta Nacionalinė fotoelektros 
technologijų platforma 2006–2007 m. ėmė kurtis Fotoelektros technologijų klasteris, pakviesti dalyvauti 
„BODAS Group“, UAB „Precizika Metrology“ ir jų dukterinės įmonės, UAB „ViaSolis“. Inicijavus ES struktūrinės 
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paramos priemones klasterių plėtrai („Inoklaster“ priemones), maždaug 2008 m. įkurtas klasteris ir jo 
asociacija.  
 
Remiantis anksčiau atliktomis studijomis galima teigti, jog mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklo dalyvių 
motyvacija jungtis kyla šių toliau aptariamų poreikių. 

• Įmonėms: kaštų ir rizikos pasidalijimas kuriant technologiškai rizikingus sprendimus, prieiga prie naujos 
informacijos, pagalba kuriant naujas rinkas, naujų kompetencijų įgijimas. Didesnėms įmonėms ypač 
aktualūs naujų technologijų tyrimai, o mažesnėms – prieiga prie naujų žinių ir rinkų, įsitraukimas į 
tiekimo grandinę, jungiantis prie didžiųjų įmonių – rinkos lyderių. 

• Institucijoms: prieiga prie naujų finansavimo šaltinių, galimybė tęsti tyrimus savo srityse. Individualių 
tyrėjų atveju motyvacija gali būti susijusi su papildomais finansiniais šaltiniais, o tarptautinių tinklų 
atveju – su prieiga prie pasaulinio lygio žinių. 

 
Remiantis atliktais interviu, taip pat išskiriama ši įmonių motyvacija jungtis (daugiausia Fotoelektros 
technologijų klasterio atveju): 

• noras pradėti bendrauti tarpusavyje; 

• pridėtinės vertės grandinės auginimas, kad daugiau jos liktų Lietuvoje ir vertikali integracija (nuo 
pradinio iki galutinio produkto); 

• vienoms įmonėms būtų per brangu ir neefektyvu konkuruoti ir plėsti gamybą (rizikos ir kaštų 
pasidalijimas);  

• įmonėms lengviau padengti gamybos plėtojimui reikalingas bendras išlaidas (matavimas, 
sertifikavimas); galimybė įsigyti įrangos; 

• papildomi įmonių planai plėsti veiklą (per tiekėjus, užsienio partnerius), geresnės galimybės konkuruoti 
tarptautinėje rinkoje. 

 
Atliekant vertinimą daugiausia duomenų buvo surinkta apie formalų tinklų narių bendradarbiavimą 
(įsitraukimą į bendrus projektus, tinklų valdymo struktūras). Tiek „Santaros“ slėnis, tiek Fotoelektros 
technologijų klasteris yra išplėtoję formalų tinkle dalyvaujančių narių bendradarbiavimo būdą, t. y. savo 
valdymo sistemą.  
 
Siekiant užtikrinti kryptingą slėnio plėtrą ir vykdomų projektų koordinavimą bei nukreipti slėnio, įkurto 
Vilniaus Santariškių ir Visorių rajonuose, veiklą pagal šalies visuomenės ir ekonomikos poreikius, slėnio dalyvių 
iniciatyva 2010 m. buvo įkurta asociacija „Santaros slėnis“. Į ją gali įsitraukti visi „Santaros“ slėnyje savo 
veiklą plėtojantys veikėjai: mokslo ir studijų institucijos, jų asociacijos, viešojo administravimo įstaigos, 
viešosios ne pelno organizacijos, verslo subjektai, paramos verslui organizacijos, verslo ir kitos asociacijos, kiti 
juridiniai ir fiziniai asmenys, pareiškę norą dalyvauti kuriant ir plėtojant slėnį. Asociacija įkurta praėjus beveik 
trejiems metams nuo paties „Santaros“ slėnio kūrimo pradžios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 pav. Asociacijos „Santaros slėnis“ struktūra. 
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Šaltinis: Santaros slėnio programa, patvirtinta 2008 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1263 
„Dėl Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos“, 
<http://www.santariskes.eu/index.php?-340964278>. 

 
Asociacijos „Santaros slėnis“ valdymo organai: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus asociacijos valdymo 
organas – valdyba ir vienasmenis asociacijos valdymo organas – direktorius. Asociacijos valdyba yra kolegialus 
asociacijos valdymo organas. Valdybai vadovauja jos pirmininkas. Asociacijos direktorius (vertinimo metu 
direktoriaus pareigas ėjo prof. Mindaugas Kiškis) yra vienasmenis asociacijos valdymo organas ir asociacijos 
administracijos vadovas.  

 
Fotoelektros technologijų klasterį sudaro visi 2008 m. jungtinės veiklos sutartį jos sudarymo metu pasirašę 
partneriai – sutarties šalys, taip pat vėliau nustatyta tvarka prisijungę partneriai. Partneriai, siekdami sutarties 
tikslo, yra pasiskirstę į šiuos valdymo organus: forumą, tarybą, temines grupes, Priežiūros komitetą 
(„Inoklaster LT“ priemonių projektams). Forumas renka tarybos narius ir pirmininką, prižiūri tarybos veiklą, 
nustato partnerių kasmetinių įnašų dydį ir mokėjimo tvarką bei tvirtina klasterio veiklos viziją. Vienas iš 
svarbiausių valdančiųjų organų – Klasterio taryba priima sprendimus dėl naujų partnerių prisijungimo prie 
sutarties ir dėl sutarties su esamais partneriais nutraukimo, esant jos pažeidimui, taip pat sprendžia klausimus 
dėl teminių grupių suformavimo, tvirtina klasterio administratoriaus parengtą veiklos finansinį biudžetą, 
kontroliuoja, raštu pritaria ir tikrina bendros partnerių veiklos vykdymo ūkinę ir finansinę ataskaitą.  
 

51 pav. Fotoelektros technologijų klasterio valdymo struktūra. 

 
 
Kiekvienas partneris projekte priklauso bent vienai klasterio teminei grupei (žr. 51 pav.), į kurių veiklą 
įsitraukia pagal savo interesus ir poreikius. Šių grupių pirmininkai (pagal nagrinėjamą specifiką), vadovauja 
teminės grupės veiklai, teikia ataskaitas tarybos nariui, koordinuojančiam teminės grupės veiklą ir atlieka 
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kitus veiksmus, pavestus sutartimi. Teminės grupės nariai vieną savo narį renka teminės grupės pirmininku 
vienų metų kadencijai. Priežiūros komitetai, skirti tik bendrų klasterio projektų (pvz., „Inoklaster LT+“ projekto 
atvejais) įgyvendinimo tikslams, nustato komiteto darbo posėdžiuose tvarką ir darbo organizavimo principus, 
nagrinėja bendruosius su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus, svarsto bendrąsias projekto 
įgyvendinimo ataskaitas.  
 

Pažymėtina, kad, nepaisant formalių tinklų valdymo institucijų, tinkluose veikiančios įmonės bendrauja 
neformaliai tiek, kiek susiję jų verslo ir bendri tinklo plėtros interesai. Ypač tai aktualu „Santaros“ slėnio 
atveju, kur slėnio asociacija kol kas nėra išplėtojusi aktyvios veiklos. Kaip jau buvo pažymėta LR valstybės 
kontrolės ataskaitoje, slėnio asociacijų veiklos pagrindas nėra tvirtas, nes jos neturi didesnės įtakos slėnių 
veiklos formavimui, sprendimų priėmimui. 
 
Tinklų struktūra ir dalyvių vaidmenys 

 
Analizuojant tinklus nagrinėti šie tinklų duomenys: tinklo dydis, dalyvių vieta ir svarba („centriškumas“); ryšių 
tarp dalyvių stiprumas (remiantis sąveikų dažniu ir tipu); dalyvių įsitraukimo į tam tikras veiklas (projektus, 
tinklų valdymą) stipris; tinklo evoliucija – dalyvių įsitraukimo kaita nuo tinklo susikūrimo pradžios, naujų narių 
pritraukimas, tikėtinas tinklo išlikimas finansavimui pasibaigus. 
 
„Santaros“ slėnio iniciatoriai, dalyviai ir partneriai per tyrimą apėmė platų (maždaug 50 subjektų) ratą, kurį 
sudaro mokslo ir studijų institucijos, verslo įmonės ir viešosios įstaigos. Tačiau iš šių subjektų gal tik maždaug 
20 aktyviau dalyvavo slėnio bendroje veikloje. Fotoelektros technologijų klasteris tyrimo metu vienijo 28 
narius. 
 

Giluminė tinklų analizė atskleidė, kad, Fotoelektros technologijų klasteryje centrinį tinklaveikos vaidmenį 
atlieka smulkaus ir vidutinio verslo įmonės: būtent šiam subjektų tipui priklausantys tinklaveikos dalyviai (UAB 
„Precizika Metrology“; UAB „Europarama“; UAB „Telebaltikos importas ir eksportas“; UAB „Saulės energija“) 
kartu su Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutu turi išplėtoję daugiausia tiesioginių ryšių su 
kitais tinklo dalyviais ir yra sukūrę stipriausius tinklaveikos ryšius. Be to, šie subjektai yra ir centrinės 
tinklaveikos figūros (angl. hub), vieną su kitu sujungiančios įvairius tinklo dalyvius ir integruojančios 
tinklaveikos procesą (žr. 29 lentelę).  
 

29 lentelė. Fotoelektros technologijų klasterio dalyvių aktyvumas įsitraukiant į tinklaveiką ir jų tarpusavio 
ryšių stiprumas 

Centriškumo lygio (angl. degree centrality) matas padeda įvertinti, kiek įmanomų tiesioginių ryšių turi konkretus veikėjas, svyruoja tarp 0 
ir 1. 
UAB „Telebaltikos importas ir eksportas“ 1 

AB „Saulės energija“ 1 

UAB „Europarama“ 1 
VšĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas 1 
UAB „Precizika Metrology“ 1 
Ryšių glaudumo (angl. Closeness centrality) matas padeda įvertinti stiprumą, kiek (atsižvelgiant į tiesioginius ir netiesioginius ryšius) tam 
tikri veikėjai „mato“ tinklo srautus ir kaip greitai gali pasiekti kitus veikėjus. Šis penketas gali greičiau susisiekti su likusiais tinklo nariais 
nei kiti veikėjai ir turi tam trumpiausius kelius. 
UAB „Telebaltikos importas ir eksportas“ 1,174 
UAB „Saulės energija“ 1,174 

UAB „Europarama“ 1,174 
Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas 1,174 
UAB „Precizika Metrology“ 1,174 
Svarbos tarpininkaujant (angl. Betweenness centrality) matas padeda įvertinti, kiek svarbūs konkretūs veikėjai sujungiant skirtingus 
taškus tinkle. Turintieji didžiausius įverčius svarbūs tuo, kad jie atlieka tarpininkų funkciją: be jų tinklas būtų „mažiau sujungtas“ negu su 
jais. 

UAB „Telebaltikos importas ir eksportas“ 0,059 
UAB „Saulės energija“ 0,059 
UAB „Europarama“ 0,059 
Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas 0,059 

UAB „Precizika Metrology“ 0,059 
Šaltinis: VPVI atlikta tinklų analizė su UCINET programa. 
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Penkios smulkaus ir vidutinio verslo įmonės (UAB „ViaSolis“; UAB „Precizika Metrology“; UAB „Europarama“; 
UAB „Telebaltikos importas ir eksportas“; UAB „Saulės energija“) kartu su Perspektyvinių technologijų 
taikomųjų tyrimų institutu buvo aktyviausi tinklaveikos nariai ir savo įsitraukimu į klasterio valdymą bei 
dalyvavimu paramos priemonėse „Inoklaster“ ir „Inoklaster+“. Šie Fotoelektros technologijų klasterio nariai 
dalyvavo tiek „Inoklaster“ ir „Inoklaster+“ priemonėse, tiek tinklaveikos valdymo organuose – klasterio 
taryboje, „Inoklaster LT+“ projekto priežiūros komitete ir klasterio teminėse grupėse (žr. 52 pav.). 
 
52 pav. Fotoelektros technologijų klasterio dalyvių įsitraukimas į tinklaveiką pagal dalyvių tipus. 

Šaltinis: VPVI atlikta tinklų analizė su UCINET programa. Centre yra kertinės klasterį jungiančios įmonės. Raudonu 
apskritimu pažymėtos verslo įmonės (VĮ); žaliu apskritimu – mokslo ir studijų institucijos (MSI); juodu apskritimu – 
viešosios įstaigos (VŠĮ) ir asociacijos. 

 
Akivaizdu, jog, neskaitant minėto Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų instituto, mokslo ir studijų 
institucijos bei asociacijos, klasterio veikloje nėra centrinės figūros: VGTU tyrimo metu dalyvavo tik 
„Inoklaster LT+“ projekte ir klasterio priežiūros komiteto veikloje; VU tenkinosi dalyvavimu klasterio taryboje 
ir vienoje iš teminių grupių. Likusios mokslo ir studijų įstaigos dar mažiau buvo įsitraukusios į tinklaveiką: jos 
kartu su klasteriui priklausančiomis akcinėmis bendrovėmis tenkinosi dalyvavimu klasterio teminėse grupėse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 pav. Fotoelektros technologijų klasterio dalyvių įsitraukimas į klasterio valdymą ir paramos priemones 
„Inoklaster“ ir „Inoklaster+“ pagal įsitraukimo lygio stiprį. 
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Šaltinis: VPVI atlikta tinklų analizė su UCINET programa. Centre yra kertinės klasterį jungiančios įmonės. Mėlyna linija 
žymi, jog dalyvis pirmininkauja tam tikro valdymo organo veikloje arba dalyvauja abiejose paramos priemonėse 
„Inoklaster“ ir „Inoklaster+“. Raudona linija reiškia, jog subjektas dalyvauja valdymo organo veikloje tik kaip narys arba 
naudojasi tik viena paramos priemone („Inoklaster“ arba „Inoklaster+“). 

 
„Santaros“ slėnio tinklaveikos analizė, pagrįsta slėnio organizacijų dalyvavimu įvairiose MTTP ir inovacijų 
paramos priemonėse, atskleidė, jog, panašiai kaip ir Fotoelektros technologijų klasterio atveju, daugiausia 
ryšių tinklo viduje buvo išvysčiusios verslo įmonės (UAB „Altechna“, UAB „Biocentras“, UAB Biotechnologinės 
farmacijos centras „Biotechpharma“) ir vienas iš tinkle dalyvaujančių universitetų – VU. Šios verslo įmonės 
kartu su VU ir VGTU taip pat išplėtojo ir stipriausius ryšius su kitais tinklo dalyviais, taip pat buvo centrinės 
figūros, jungiančios tinklo dalyvius ir integruojančios tinklaveikos procesą. Tiek pagal išplėtotų ryšių skaičių, 
tiek pagal jų stiprumą ir dalyvio svarbą sujungiant tinklo dalyvius vieną su kitu „Santaros“ slėnyje pirmavo VU 
bei UAB „Altechna“. 
 
„Santaros“ slėnio dalyvių įsitraukimo į tinklaveiką lygio pagal dalyvių tipą analizė rodo, kad minėtos verslo 
įmonės (UAB „Altechna“, UAB „Biocentras“, UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“, UAB 
„Teltonika“) kartu su slėnio veikloje dalyvaujančiais universitetais (VU ir VGTU) aktyviausiai naudojasi 
paramos priemonėmis, prieinamomis tinklo dalyviams (žr. 54 pav.). Kaip ir Fotoelektros technologijų 
klasteryje, „Santaros“ slėnyje, dalyvaujant skirtingose paramos priemonėse, vyrauja verslo įmonės, o mokslo 
ir studijų įstaigos, kartu su asociacijomis ir VšĮ yra tinklaveikos periferijoje. Vis dėlto verta pažymėti, jog, kitaip 
negu klasteryje, šalia verslo įmonių „Santaros“ slėnio veikloje svarbiausią vaidmenį atlieka ir aktyviausiai 
paramos priemonėse dalyvauja taip pat ir du didžiausi Lietuvos universitetai – VU ir VGTU. 
 
Stipriausius ryšius tinklo dalyviai išplėtojo dalyvaudami priemonėse „Intelektas“, „Intelektas+“ ir „Idėja LT“. 
Šiose priemonėse tinklo dalyviai dalyvauja daugiausia kaip pareiškėjai, o ne tik kaip partneriai (tai reiškia, jog 
dalyvaudami šiose priemonėse tinklo dalyviai tampa atsakingi už projekto, kurio finansavimui yra gaunama 
parama, administravimą). Gerokai silpnesnis yra tinklo dalyvių įsitraukimo lygis į priemones „Inogleb LT-1“, 
PBPP 2007–2010, ATPP, „Eureka“ ir „Eurostars“, prie kurių dalyviai dažniausiai prisijungė tik kaip partneriai 
(žr. 54 pav.). Centrinės slėnio tinklaveikos figūros, įmonės UAB „Altechna“, UAB „Biocentras“, UAB 
Biotechnologines farmacijos centras „Biotechpharma“, UAB „Teltonika“ priemonėse PBPP 2007–2010 ir ATTP 
dalyvavo tik kaip partnerės kartu prisijungdamos prie „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Idėja LT“ priemonių 
kaip pareiškėjos.  
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54 pav. „Santaros“ slėnio dalyvių įsitraukimas į paramos priemonių projektus pagal dalyvių tipus. 

 
Šaltinis: VPVI atlikta tinklų analizė su UCINET programa. Raudonu apskritimu pažymėtos verslo įmonės (VĮ); žaliu 
apskritimu – mokslo ir studijų institucijos (MSI); juodu apskritimu – viešosios įstaigos (VŠĮ) ir asociacijos. 

 
„Santaros“ slėnio dalyvių įsitraukimo į MTTP ir inovacijų priemonių projektus analizė atskleidė daugiau 
pavienius bendradarbiavimo ryšius bei priemonių papildomumą negu plačius tinklaveikos procesus. 
Pažymėtina, kad slėnio įmonės plačiai naudojosi „Intelektas LT“ ir PBPP 2007–2010 parama. 
 
Įsitraukimo į slėnio valdymą ir bendrus projektus analizė parodė, kurios organizacijos yra aktyviausios 
bendroje slėnio veikloje. Remiantis turimais duomenimis galima teigti, jog aktyviausiai į bendrą „Santaros“ 
slėnio veiklą buvo įsitraukusios kelios verslo įmonės, sudarančios slėnio veiklos pagrindą. Tarp verslo įmonių 
(VĮ) aktyviausios buvo UAB „Biotechpharma“, UAB „Northway medicinos centras“ ir UAB „Biocentras“. UAB 
„Biotechpharma“ tyrimo metu aktyviai dalyvavo asociacijos „Santaros slėnis“ veikloje ir kartu buvo Farmacijos 
pramonės įmonių asociacijos narė. Įmonė UAB „Biocentras“ panašiai dalyvavo slėnio asociacijos veikloje ir 
priklausė Farmacijos pramonės įmonių asociacijai. UAB „Northway medicinos centras“ taip pat dalyvavo 
slėnio asociacijos veikloje. Verta pažymėti, jog daugelis „Santaros“ slėniui priklausančių įmonių ir organizacijų 
į tinklo veiklą įsitraukė per asocijuotąsias struktūras. Svarbiausia iš tokių struktūrų buvo Visorių informacinių 
technologijų parkas, dėl kurio į slėnio veiklą įsitraukė (buvo atstovaujami) apie 13 narių. Santariškių medicinos 
įstaigų asociacija, per kurią į slėnio veiklą įsitraukė 5 nariai ir Farmacinės pramonės įmonių asociacija su 4 
slėnio nariais taip pat atliko svarbų vaidmenį įtraukiant organizacijas ir verslo įmones į „Santaros slėnio“ 
veiklą.  
 
Remiantis slėnio asociacijos suteiktais duomenimis, šios organizacijos yra „aktyviai“ įsitraukusios į slėnio 
asociacijos veiklą: VGTU, Gamtos tyrimų centras, UAB „Biotechfarma“, Santariškių medicinos įstaigų 
asociacija (SMĮA) ir Visorių informacinių technologijų parkas (VITP). Šios organizacijos laikomos kertinėmis 
slėnį jungiančio tinklo figūromis. Slėnio asociacijos teigimu, VITP įmones slėnio valdyme atstovauja VITP, o 
SMĮA narius -SMĮA, dalyvaujanti slėnio asociacijos veikloje.  
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55 pav. Santaros slėnio dalyvių įsitraukimas į slėnio valdymą ir susijusias asociacijas. 

 
Šaltinis: VPVI atlikta tinklų analizė su UCINET programa. Raudonu apskritimu pažymėtos verslo įmonės (VĮ); žaliu 
apskritimu –  mokslo ir studijų institucijos (MSI); juodu apskritimu – viešosios įstaigos (VŠĮ) ir asociacijos. Kairiajame 
kampe išvardytos įmonės, kurios įvairiuose dokumentuose (išskyrus „Santaros“ slėnio programą ar viziją) taip pat buvo 
siejamos su „Santaros“ slėniu, tačiau aktyviai jo veikloje nedalyvavo.  

 
Valstybinės mokslo ir studijų įstaigos (MSĮ) taip pat formaliai dalyvauja slėnio veiklose. Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas (VGTU) ir  Gamtos tyrimų centras tyrimo metu buvo vieni aktyviausių slėnio 
asociacijos narių.  VU ligoninės Santariškių klinikos taip pat dalyvavo slėnio asociacijos veikloje ir buvo 
Santariškių medicinos įstaigų asociacijos narė. Tačiau paties VU (Gamtos mokslų ir Medicinos fakultetai, 
Matematikos ir informatikos fakultetas Biotechnologijos ir Biochemijos institutai) įsitraukimas, remiantis 
surinktais duomenimis, nebuvo labai aktyvus. Priežastys, kodėl taip atsitiko, aprašomos toliau šiame 
poskyryje. 
 
Abiejuose tinkluose įtraukiant narius daug įtakos turi ankstesnė bendradarbiavimo patirtis. Kita vertus, laikui 
bėgant vyksta nedidelių ūkio subsektorių vertės kūrimo grandinės plėtra, – pavyzdžiui, Fotoelektros 
technologijų klasteris, subūręs gamintojus saulės energetikos srityje, aktyviai veikia telkdamas tiekėjus ir 
kituose susijusiuose subsektoriuose, tarkime, laidų gamintojus, turi tolesnių plėtros planų (nacionaliniu ir 
tarptautiniu mastu). 
 
Tinklaveikos rezultatai ir nauda 
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Strateginiuose abiejų tinklų plėtros dokumentuose tikėtina nauda apibrėžiama gana plačiai – „Santaros“ 
slėnio ir Fotoelektros technologijų klasterio tikėtina nauda apima įvairių šalies mokslo sričių ir ekonomikos 
vystymąsi, mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimo plėtrą ir papildomų  darbo vietų sukūrimą. 
 
„Santaros“ slėnio plėtra vykdoma keliais etapais. Numatoma plėsti Visorių informacinių technologijų parką 
(VITP) pagal nuomojamų patalpų plotą, veiklos formas (sukurti daugiau kaip 3 tūkst. darbo vietų) bei plėtoti 
naujas mokslo tyrimų kryptis (biotechnologijos). Siekdami paskatinti naujų inovatyvių produktų ir paslaugų 
kūrimą bei pritraukti tiesiogines užsienio investicijas į aukštųjų technologijų segmentą, Vilniaus „Santaros“ 
slėnio organizatoriai įgyvendina atskirus projektus. Pirmasis ir reikalaujantis daugiausia lėšų – Jungtinis 
gyvybės mokslų centras. Jį įgyvendinant turi būti pastatytos ir įrengtos 23 laboratorijos bei pasamdyta per 
100 mokslininkų ir tyrėjų. Planuojama, jog laboratorijomis naudosis aukštųjų technologijų įmonės, ypač 
biotechnologijų, biofarmacijos ir molekulinės medicinos sektoriaus. Todėl  tikimasi, kad šis slėnio projektas 
taps patraukliu centru tolesnėms investicijoms pritraukti į taikomuosius tyrimus ir aukštųjų technologijų 
pramonę (turimais duomenimis, šio projekto organizatoriai jau yra pasirašę 5 bendradarbiavimo sutartis su 
įvairiomis Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis). Kiti du ne mažiau svarbūs slėnio projektai – Jungtinis 
inovatyvios medicinos centras  ir Jungtinis gamtos tyrimų centras. Jų kūrimo poreikis ir teikiama nauda 
telkiasi ties eksperimentinės plėtros, inovacijų biotechnologijos ir molekulinės medicinos, medžiagotyros ir 
nanotechnologijų sritimis. Siekiant išplėtoti informacinių ir komunikacijų technologijų sektorius, 
įgyvendinamas Informacinių technologijų atviros prieigos centro projektas. Svarbiausias jo tikslas – apimti ir 
vykdyti veiklą su IT ir (arba) IRT susijusiose srityse. 
 
Fotoelektros technologijų klasteris šiuo metu įgyvendina du projektus pagal ES paramos priemones: 
„Inoklaster“ ir „Inoklaster+“. „Inoklaster LT“ projekto uždavinys – skatinti FTK narius keistis žiniomis, 
patirtimi, įgūdžiais ir stiprinti klasterio išorinius bendradarbiavimo ryšius. „Inoklaster LT+“ projekto tikslas yra 
plėsti klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūrą. Svarbiausi uždaviniai yra suprojektuoti ir pastatyti 
pastatą atviros prieigos klasterio MTTP techninei bazei sukurti ir įrangai įdiegti. Planuojama, kad įrengtoje 
atviros prieigos MTTP infrastruktūroje bus sukurta mažiausiai 50 darbo vietų. Projekto darbai bus 
organizuojami sukuriant tris darbo grupes: laboratorijų vadovai, mokslininkai ir tyrėjai, operatoriai. Taip pat 
numatoma, jog šio projekto veikloms vykdyti ir įgyvendinti bus naudojama FTK narių nuosavybė: UAB „Šiaurės 
miestelis“ priklausantis pastatas, „ProTech“ įranga, Vilniaus universitetui ir Vilniaus Gedimino technikos 
universitetui priklausanti laboratorinė įranga. ES lėšomis kompensuojamos išlaidos, susijusios su tyrimų 
centro techninei bazei priskirtinų statinių ir (ar) patalpų statyba, patalpų projektų parengimu, programinės 
įrangos įsigijimo išlaidomis, skirtos mokslininkų ir tyrėjų mokymams. Ateityje šalia pastato ketinama įrengti FE 
demonstracinės laboratorijos antrąjį padalinį, sudarytą iš elektros generavimo ir perdavimo įrenginių. Jie 
turėtų būti naudojami ne tik MTTP veikloms, susijusioms su į pastatus instaliuojamomis saulės kolektorių 
sistemomis, vykdyti, bet ir numatoma, kad šis laboratorijos įrenginys generuos apie 30 proc. reikalingos 
pastato elektros energijos. 
 
Fotoelektros technologijų klasterio sukurta infrastruktūra turėtų leisti sutelkti intelektinius ir infrastruktūros 
išteklius, reikalingus  sukurti aukštos kokybės MTTP produktus. Fotoelektros pramonės sektoriaus 
konkurencingumo didinimas, taip pat bendrų tikslų siekis turėtų sutelkti mokslo ir verslo bendruomenes. 
2010 m. pradžioje buvo įkurta jungtinės bendrovės „Precizika-MET SC“ industrinė fotoelektros laboratorija. 
Įmonių grupė „BOD Group“ pradėjo statyti saulės elementų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės gamybos 
centrą. Viena iš klasterio narių bendrovė „Telebaltika“ ketina imtis saulės elementams gaminti reikiamo silicio 
gamybos Šiauliuose. Kita bendrovė iš Kauno „Gravera“ rengiasi gaminti specialų stiklą, reikalingą saulės 
elementų modulių gamintojams. Klasteris taip pat suteiktų galimybę sukonstruoti ir saulės elementams 
gaminti reikalingus įrenginius: Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų instituto kartu su lazerinių 
technologijų gamintoja „Altecha“ sukurtas saulės elementų gamybos įrenginys jau naudojamas „Precizika-
MET SC“ industrinėje fotoelektros laboratorijoje. Be to, klasteris Lietuvos įmonėms, kurios specializuojasi 
saulės energijos srityje, leistų įsitvirtinti pasaulinėse rinkose, nes nauji moksliniai tyrimai ir bandomoji gamyba 
paskleistų informaciją apie šalyje gaminamų produktų kokybę ir patikimumą50.  
 
Fotoelektros technologijų klasteris galiausiai turėtų paspartinti ir šio sektoriaus plėtrai reikalingų specialistų 
parengimą. Šiuo metu trūksta kvalifikuotų saulės energijos inžinierių. Klasterio pastangomis sukurta nauja 
VGTU mokymo programa rengiant šią ataskaitą buvo vertinama Studijų kokybės vertinimo centre. 
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Apibendrinant galima pasakyti, kad didžiausia tinklaveikos nauda analizuotais atvejais pasireiškė toliau 
išvardijamais būdais. 

• Sudaryta galimybė daryti įtaką studijų procesui ir programoms. 
• Leista įrengti bendro naudojimo įrenginius ir kitą infrastruktūrą, kurią pažangiose technologijų srityse 

veikiančioms tinklo SVV pačioms įsigyti būtų per brangu. Tolesniuose etapuose Fotoelektros 
technologijų klasteris norėtų kurti bendro naudojimo produktų sertifikavimo centrą. 

• Padėta sujungti pridėtinės vertės kūrimo grandinę (nuo mokslinių tyrimų iki gamintojų ir tiekėjų), o tai 
leidžia įmonėms siūlyti daugiau produktų ir veiksmingiau konkuruoti tarptautiniu mastu. Didelė 
parama šiam procesui yra tinklo fasilitatoriaus veiklos finansavimas. Be specifinių tinklui remti skirtų 
veiklų, dalyvių nuomone, tinkle bendros veiklos dabartiniu laikotarpiu nepavyktų išlaikyti tuo pačiu 
mastu. 

 
Tinklaveikos trūkumai ir kliūtys  

 
Remiantis tinklaveikos dalyvių interviu duomenimis galima išskirti kelias didžiausias problemas, su kuriomis 
susiduria tinklaveikos „Santaros“ slėnyje ir Fotoelektros technologijų klasteryje dalyviai. Jos apibendrintos 30 
lentelėje. 
 
30 lentelė. Tinklaveikos problemos ir kliūtys. 

Problemos 
apibūdinimas 

Problemos, įvardytos  „Santaros“ slėnio dalyvių 
Problemos, įvardytos Fotoelektros technologijų 

klasterio dalyvių 

Universitetų 
vaidmuo 

Verslo įmonių atstovai išsakė nuogąstavimus dėl mokslinių 
institutų jungimosi su universitetais proceso. Interviu 
duomenimis, dėl šio proceso verslas prarado galimybę bendrauti 
tiesiogiai su specialistais, sumažėjo bendradarbiavimo lankstumas, 
nes visa komunikacija vyksta per universitetų rektorius. Negana to, 
mokslinių institutų ir universitetų jungimasis, įmonių atstovų 
nuomone, pirmuosius verčia studijų institucijomis, skirtomis 
pirmiausia tinkamam studentų parengimui, o ne moksliniams 
tyrimams atlikti. Nors mokslinės laboratorijos kol kas veikia 
individualiai, verslo atstovai teigia nesą tikri ir dėl tolesnės jų 
raidos. Apskritai šis procesas, respondentų nuomone, reiškia, jog 
„Santaros“ slėnio programa buvo panaudota VU bazei stiprinti. 

1. Bendradarbiavimas su universitetais verslui duoda 
mažai naudos dėl smarkiai biurokratizuotos 
universitetų veiklos, o kadangi visus sprendimus 
privalo tvirtinti rektorius, sprendimų priėmimas 
trunka labai ilgai.  

2. Kai kurių respondentų nuomone, Lietuvoje 
įgyvendinami slėnių projektai nėra skirti mokslo ir 
verslo bendradarbiavimui, tai yra mokslo ir studijų 
institucijų bazės stiprinimas. Užsienio šalyse 
maždaug 90 proc. slėnių dalyvių yra įmonės, o 
Lietuvoje pagal gaunamą paramą vyrauja mokslo ir 
studijų institucijos. 

Žema ir (arba) 
verslo poreikių 
neatitinkanti 

mokslo 
produktų 
kokybė 

Dėl problemų, susijusių su institutų darbo kokybe, verslo ir 
mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimas buvo epizodinis ir iki 
pastarųjų jungimosi su universitetais. Dėl nepakakamai stiprios 
mokslinės produkcijos vertinimo sistemos valstybiniai mokslinių 
tyrimų institutai nesugeba užtikrinti geros kokybės mokslo 
produktų. Verslo atstovų nuomone, tai yra svarbiausia priežastis, 
kodėl šiuo metu nėra daug galimybių Lietuvoje sėkmingai 
komercinti mokslo produktus. 

1. Bendradarbiavimo turinio nebuvimas (nėra bendrų 
interesų, ką mokslo ir verslo partneriai gali vieni 
kitiems pasiūlyti).  

2. Taip pat susiduriama su netolygiu klasterio dalyvių 
technologinio ir vadybinio išsivystymo lygiu, kuris 
trukdo verslui prašyti mokslininkų sukurti 
komerciniu požiūriu aktualias technologijas. 

3. Remiantis oficialia teisine išvada, kol universitetai 
nėra viešosios įstaigos, jie negali painioti viešųjų ir 
privačių interesų ir dalyvauti bendruose mokslinių 
tyrimų projektuose. Tai sukuria prielaidas padėčiai, 
kuomet mokslo ir studijų institucijos, finansuojamos 
valstybės, kuria žemos kokybės mokslo produktus. 

Teisiniai 
apribojimai ir 
egzistuojančių 

teisės aktų 
netobulumas 

Respondentų nuomone, nėra sukurta pakankama teisinė sistema 
technologijoms komercinti.  
1. Iki šiol nėra iki galo išspręsti teisiniai intelektinės nuosavybės 

klausimai. Savo vardu mokslininkui užpatentuoti produktą 
kainuotų nepaprastai brangiai. Pagal dabartinę mokslo įstaigų 
finansavimo teisinę bazę, nors ir egzistuoja nuostatos, 
numatančios finansavimą šių įstaigų mokslinei veiklai ir 
administracinėms išlaidoms padengti, nėra atskiro punkto 
finansavimui mokslo produktų patentams įsigyti. Didžiausia 
suma, kurią Lietuvos valstybė verslo ar mokslo subjekto 
prašymu galėtų skirti patentui įsigyti, yra 50 tūkst. litų, o 
Europos patentas kainuoja 50 tūkst. eurų. 

2. Be to, teisinių sunkumų patentuojant mokslo produktus kyla ir 
dėl neapibrėžtos šių produktų nuosavybės perdavimo teisinės 

Pagal esamą teisinę bazę mokslo ir studijų institucijos 
negali visavertiškai dalyvauti mokslinių tyrimų projekte, 
t. y. negali įsitraukti naudodamos savo lėšas. VGTU yra 
formalus klasterio narys ir norėtų dalyvauti „Inoklaster 
LT“ veikloje, tačiau dėl teisinių kliūčių nieko negali įnešti į 
projektą, išskyrus studentus ir doktorantus bei pusę 
įsigytų prietaisų. 
 
Pagal dabartinius įstatymus universitetai yra valstybinės 
mokslo įstaigos, kurios negali prisidėti prie pelno 
siekiančių organizacijų veiklos ar pačios siekti pelno. 
Tokiu būdu valstybiniams universitetams yra formaliai 
užkertamas kelias dalyvauti „Inoklaster“ priemonėje, nes 
tam yra būtina įnešti savo finansinį įnašą bendrai veiklai 
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Problemos 
apibūdinimas 

Problemos, įvardytos  „Santaros“ slėnio dalyvių 
Problemos, įvardytos Fotoelektros technologijų 

klasterio dalyvių 

procedūros. Remiantis esama teisine baze, viskas, kas yra 
sukuriama valstybinėse mokslo įstaigose naudojantis tai įstaigai 
priklausančia įranga, yra valstybės nuosavybė. Mokslo įstaigos 
vadovas, suteikęs leidimą vienam iš savo darbuotojų 
užpatentuoti mokslo produktą savo vardu, įvykdytų finansinį 
nusikaltimą ir Valstybės kontrolės būtų baudžiamas už valstybės 
turto švaistymą. 

3. Mokslo produktų komercinimą smarkiai sunkina ir dabartiniai 
įstatymai, reglamentuojantys valstybės turto perdavimą. Pagal 
esamą teisinę bazę bet koks parduodamas valstybės turtas 
(įskaitant valstybinėse MSI sukurtus mokslo produktus) 
pirmiausia turi būti perduodamas VĮ Turto bankui, kuris ir 
nustato pardavimo sąlygas. Dėl tokio Turto banko 
tarpininkavimo mokslo įstaigos negali būti tikros, kad mokslo 
produktas bus parduotas už tinkamą kainą ir kad jos sukurtą 
mokslo produktą pardavus pačios mokslo įstaigos apskritai gaus 
kokią nors pelno dalį. 

4. Mokslo produktų komercinimui, respondentų nuomone, trukdo 
ir dabartinis Viešųjų pirkimų įstatymas, kuris smarkiai sunkina 
valstybinių MSI ir verslo įmonių bendradarbiavimą. Verslo 
įmonei užsakius pagaminti tam tikrą mokslo produktą, mokslinių 
tyrimų įstaiga negalėtų įsigyti tam produktui pagaminti reikiamų 
medžiagų, nes pagal dabartinį Viešųjų pirkimų įstatymą 
valstybės įstaiga privalo pirkti bet kokius produktus pirmiausia 
atsižvelgdama į žemiausią kainą, o ne į tinkamumą siekiamam 
moksliniam produktui pagaminti. Šiems administraciniams 
apribojimams apeiti, siekiant geresnio rezultato, sugaištama 
daug laiko. 

5. Galiausiai Valstybės MSI ir verslo įmonių bendradarbiavimą ir 
mokslo produktų komercinimą sunkina ir biudžetinių įstaigų 
finansinių lėšų reglamentavimo trūkumai. Pagal esamą įstatymų 
bazę du trečdaliai valstybinių mokslo įstaigų biudžeto, 
neišnaudoto iki metų pabaigos,  yra perduodami Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijai. Dėl šio įstatymo apribojimų 
Lietuvos valstybinėms mokslo įstaigoms „neapsimoka“ sudaryti 
ilgalaikių sutarčių su verslo įmonėmis, nes metų pabaigoje jos 
prarastų didžiąją dalį šių sutarčių lėšų. 

Šiame vertinime nebuvo atlikta išsami esamos teisinės bazės 
mokslo produktų komercinimui analizė, tačiau papildoma analizė 
parodė, kad teisinės prielaidos mokslo produktų komercinimui, 
intelektinės nuosavybės perdavimui galimai yra, tačiau mokslo ir 
studijų institucijose labai trūksta žinių, skirtingai interpretuojamos 
teisinės galimybės. Akivaizdus poreikis stiprinti intelektinės 
nuosavybės valdymo žinias mokslo ir studijų institucijose, kurti 
technologijų perdavimo padalinius.  

su verslo įmonėmis. Kaip teigia universitetų atstovai, 
valstybė, remdama privatų verslą, kartu universitetams 
draudžia siekti savos naudos. 

Projektų 
įgyvendinimo 

biurokratizacija 

Netikrumas įgyvendinant CPVA administruojamus slėnių 
projektus. Esama daugybės biurokratinių apribojimų, susijusių su 
viešaisiais pirkimais ir kitomis procedūroms. Dėl to mokslinių 
tyrimų institutai bijo padaryti administracinių klaidų, jų projektų 
planavimas trunka labai ilgai, o verslas savo projektus įgyvendina 
laiku, nes privalo laikytis įsipareigojimų partneriams. Dėl to verslo 
ir mokslo partneriams sunku kartu planuoti bendrus projektus ir 
bendrą veiklą. 

ES Struktūrinių fondų administravimo procedūros yra 
smarkiai biurokratizuotos ir ištęstos, visus veiksmus 
reikia detaliai ir iš anksto planuoti, o sėkmingam verslui 
svarbiausia dinamiškumas ir gebėjimas greitai 
įgyvendinti idėjas. 

Kvalifikuoto 
administracinio 

personalo 
trūkumas 

Vienas iš didžiausių sklandaus projektų įgyvendinimo kliuvinių yra 
darbuotojų, administruojančių slėnių projektus, trūkumas. Norint 
iš anksto suplanuoti pirkimus, technines specifikacijas, įvairius 
dokumentus, skirti laiko jiems derinti ir kitiems klausimams, reikia 
daugybės žmonių, kurių neturi nei moksliniai institutai, nei verslas.  
 
Be to, trūksta kompetentingų darbuotojų, kuriems būtų mokamas 
atitinkamas atlyginimas ne tik projektų lygmeniu, bet ir LVPA bei 
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Problemos 
apibūdinimas 

Problemos, įvardytos  „Santaros“ slėnio dalyvių 
Problemos, įvardytos Fotoelektros technologijų 

klasterio dalyvių 

CPVA.    
Šaltinis: interviu duomenys. 
 

Užsienio verslo ir mokslo atstovų tinklaveikos pavyzdžiai rodo, jog ir gerokai labiau išvystyto lygio tinklaveika 
susiduria su panašiomis problemomis. Remiantis minėta Suomijos Strateginių centrų mokslui, technologijoms 
ir inovacijoms (suom. SHOK) studija, vienas iš didžiausių trukdžių sėkmingam tinklaveikos tarp SHOK narių 
funkcionavimui yra pastarųjų neteisingas požiūris į bendrą veiklą. Tinklaveikos dalyviai turėtų išsiugdyti naują 
mąstymo būdą, skatinantį plėtoti glaudų abipusį atvirumą ir tarpusavio bendradarbiavimą kartu atsisakant 
pasenusių bendros veiklos metodų. Pažymima, jog svarbiausia čia yra visų šalių bendradarbiavimas nustatant 
bendrus mokslinės veiklos tikslus ir pagrindus. Dėl šios priežasties profesionalų ir mokslinių programų vadovų 
vaidmuo laikomas svarbiausiu siekiant sėkmingos tinklaveikos. 
 

Iššūkis sėkmingai SHOK  tinklaveikai susijęs su tuo, jog MVĮ neturi nei pakankamų išteklių,  nei laiko įsitraukti 
į didesnio masto MTTP projektus. Dėl šios priežasties vis dar išlieka poreikis palengvinti MVĮ įsitraukimą į 
mokslinių tyrimų veiklą. Taip pat verslo įmonės įpratusios konkuruoti, nėra linkusios į atvirą 
bendradarbiavimą siekiant bendros veiklos. Dar viena problema yra susijusi su SHOK mokslinės veiklos 
kokybe ir vertinimu. Esama rizikos, kad įmonės, įsitraukusios į SHOK, inicijuos grynai praktinio pobūdžio 
projektus, neatsižvelgdamos į ilgalaikes ateities vizijas.       
 
Apskritai tinklaveikos studijos51 išskiria mažiausiai tris su šia organizacijos ir sprendimų priėmimo forma 
susijusias problemas. 

• Pirma, manoma, jog tinklai yra pernelyg silpna ir trapi organizacijos bei politikos įgyvendinimo  forma. 
Pagrindinė to priežastis – tinklaveikos dalyviai į veiklą įsitraukia savanoriškai ir vadovaudamiesi naudos 
principu, o jis verčia nuolat iš naujo apsvarstyti, ar nauda, gaunama dalyvaujant tinkle, atsveria kaštus. 
Jei prognozuojama nauda nėra tokia, kokios buvo tikimasi prieš įsitraukiant į tinklą, tinklaveikos dalyvis 
gali paprasčiausiai pasitraukti. 

• Antra, tinklaveikos dalyviai dažnai priklauso skirtingiems sektoriams, jų interesai skiriasi, todėl, kitaip 
negu esant pagal hierarchinį principą organizuojamoms sprendimo priėmimo formoms, jiems gali būti 
sunku priimti partneryste pagrįstus bendrus spendimus. Profesionalų grupės dažnai sudaro 
neperžengiamas kliūtis nespecialistams dėl išsilavinimo, darbo patirties ir vertybių, kurių skirtumai bet 
kokį kompromisą dažnai padaro sunkiai įmanomą.  

• Galiausiai, nors teigiama, jog tinklaveika skatina demokratišką sprendimų priėmimą, kartais tinkle 
vyrauja galingiausieji jo dalyviai, užgoždami silpnesniųjų interesus. Dėl šios dalyvių galios asimetrijos 
horizontalioji partnerystė tarp tinklaveikos dalyvių savaime tikrai neužtikrina demokratiško sprendimų 
priėmimo.   

 

Kaip padidinti tinklaveikos efektyvumą ir rezultatyvumą? 

 
Remiantis užsienio literatūra, galima išskirti toliau išvardijamas priemones, kaip didinti skirtingų tinklo narių 
bendradarbiavimo efektyvumą. 

1. Visiems tinklo dalyviams bendrų taisyklių, normų ir vertybių, kurios padėtų išvengti aklo oportunizmo ir 
sustiprintų tinklo narių ryžtą bendrai veiklai, formavimas. 

2. Pakankami ištekliai ir aukšta tinklaveikos dalyvių kompetencija. 
3. Tinklo dalyviai turėtų būti atrenkami pagal tai, kiek sutampa jų interesai. Tų pačių interesų vienijamiems 

tinklo nariams bus daug lengviau priimti bendrus sprendimus. 
4. Tinklo dalyviams turėtų būti suteiktos pakankamos galios organizuoti savo narių socializaciją ir priimti 

sprendimus dėl atskirų dalyvių narystės. Tokiu būdu būtų sukurtas mechanizmas pačiam tinklui 
atsikratyti bendrais ištekliais besinaudojančiais ir pakankamai naudos neįnešančiais dalyviais52. 

 
Dabartinės finansinės priemonės iš esmės užtikrina tinklams plėtotis ir vystyti reikalingą bendradarbiavimą, 
laikantis anksčiau apibrėžtų sąlygų – tiek klasteriai, tiek slėniai gali savo noru burtis į grupes, įtraukti naujus 
narius pagal jų kompetenciją ir kitus poreikius. Tačiau tinklaveikos efektyvumą labai riboja teisinės kliūtys 
įgyvendinti bendrus MTTP projektus (kaip aprašyta anksčiau), didelė projektų įgyvendinimo biurokratizacija, 
kuri labai lėtina įgyvendinimo procesą (todėl nesutampa mokslo ir verslo galimybės atlikti darbus vienodu 
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tempu), bei vidinės mokslo ir studijų institucijų problemos (biurokratizacija, dar labiau išaugusi po institutų 
tinklo optimizavimo, mokslinės produkcijos komercinimo trukdžiai). 
 
Apibendrinant, kaip toliau reikėtų skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą tinkluose (inovatyviuose 
klasteriuose ir slėniuose), ekspertai ir interviu respondentai pabrėžė toliau išvardijamas priemones. 
• Spręsti sistemines problemas, aprašytas anksčiau. 

• Toliau finansuoti bendrą tinklo veiklą („minkštąsias“ slėnių ir klasterių organizavimo veiklas), nes be jų 
organizuoti bendrą veiklą yra sudėtinga, ypač nuosmukio laikotarpiu. Minėta, kad slėnio asociacijoms 
remti ir bendrai slėnio veiklai plėsti reikalinga panaši parama kaip klasterių atveju (todėl „Santaros“ slėnio 
asociacija planavo teikti paraišką „Inoklaster LT“ priemonei). 

• Užtikrinti tinklų finansavimo tęstinumą, nekeičiant esminių dalyvavimo sąlygų ir formų. Pavyzdžiui, ŪM 
2006–2007 m. rėmė nacionalinių technologijų platformų veiklą, vėliau parama nutrūko, o dabar dalyviai 
buriasi apie klasterius, tam kurdami atskirus darinius. Rekomenduotina ateityje nebekeisti klasterių (ar tai 
būtų slėniai, ar asociacijos, ar technologijų platformos) dalyvavimo paramos priemonėse sąlygų, nes 
klasteriai pagal naujas sąlygas turi vis iš naujo reorganizuotis. 

• Sudaryti sąlygas naujuoju laikotarpiu dalyvauti bendruose MTTP projektuose mokslo ir studijų 
institucijoms ir verslo įmonėms (šiuo metu yra atskiri projektai). 

• Tęsti paramą bendrai infrastruktūrai ir paslaugoms įsigyti, kuria naudotis gali klasterio įmonės (pvz., 
produktų testavimas, sertifikavimas, apsauga). 

 

5.3. Priemonių tinkamumas ir pakankamumas 
 
Dauguma šiuo metu taikomų MTTP ir inovacijų politikos priemonių buvo suplanuotos 2006–2007 m. 
laikotarpiu, esant didžiausiam per pastarąjį dešimtmetį ekonomikos augimui Lietuvoje. Vertinant, kiek 
dabartinis priemonių derinys yra tinkamas, šiame skyriuje ne tik apibendrinami 1 uždavinio vertinimo 
duomenys (kiek priemonės atitinka politikos tikslus), bet ir tai, koks yra priemonių tarpusavio papildomumas 
(5.3.1 poskyris), ar priemonės vis dar atitinka tikslinių grupių poreikius ir kaip turėtų skirtis MTTP ir inovacijų, 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas ekonominio nuosmukio ir augimo laikotarpiais (5.3.2 poskyris). 
Galiausiai pateikiamas priemonių tinkamumo vertinimo apibendrinimas ir apžvelgiami naujų priemonių ir lėšų 
perskirstymo poreikiai (5.3.3 poskyris). 
 

5.3.1. Priemonių tarpusavio papildomumas 
 
2 skyriuje apibendrinta, kad visos analizuotos priemonės prisideda prie Lietuvos inovacijų politikos tikslų 
tačiau ne visos jos tiesiogiai skirtos mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti. Ar dabartinis priemonių 
derinys (ŪM atsakomybės srityje) yra tinkamas ir kaip jį vertinti kitų priemonių, skirtų MTTP ir inovacijoms 
skatinti, kontekste? Į šį klausimą siekiama atsakyti vertinant priemonių tarpusavio papildomumą. Taikoma 
prielaida, kad priemonės yra tinkamos, jeigu jų tarpusavio papildomumas yra aukštas – priemonės 
nedubliuoja, o papildo vieną kitą nacionalinėje inovacijų sistemoje (makrolygiu) ir inovacijų kūrimo cikle 
(mikrolygiu). 
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56 pav. Priemonių derinys MTTP ir inovacijų skatinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešojo sektoriaus MTTP bazės stiprinimas: 
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Asistentas-3 

Inogeb LT-1 
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Inogeb LT-3 
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Vartotojai 

Idėja LT 

Tyrėjų įdarbinimas 

įmonėse (SADM) 

Intelektas LT 
Patentavimo 

išlaidų 

kompensavimas

PRO-LT 

ATP, PBPP 

EUREKA 

EUROSTARS 

Inoklaster LT 

Inoklaster LT+ 

Studijų programos      

NKP (ŠMM)  

Inovaciniai    

čekiai 

Moksliniai tyrimai NKP, NKP 
tematiniai tinklai (ŠMM)  

Idėjos testavimas Idėjos apsauga 
Privačių investicijų į 

MTTP veiklą skatinimas 

E-verslas LT 

Alternatyvūs energijos 
šaltiniai 

Inovatyvūs produktai ir paslaugos, 
jų testavimas, komercializavimas 

Naujos inovatyvios įmonės 

Inogeb LT-2 

 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Visas MTTP ir inovacijų skatinimui skirtas priemonių paketas pristatytas schemoje 56 pav. Atskirų priemonių 
papildomumas aptariamas lentelėje toliau. 
 
31 lentelė. Priemonių derinio papildomumas 

Inovacijų ciklo 
dalis 

Kokios priemonės prisideda? Kaip prisideda prie inovacijų kūrimo? Kiek aktualu Lietuvoje?  Koks 
tinkamumas, pakankamumas:  

aukštas (žalia), žemas (raudona), 
vidutinis–aukštas (geltona), 
vidutinis–žemas (oranžinė)  

ŠMM priemonės studijų 
infrastruktūros ir studijų 
programų atnaujinimui, ypač NKP 

Didina įmonių absorbcinius gebėjimus 
naujoms žinioms per kokybiškos darbo jėgos 
rengimą.  

Esant atotrūkiui tarp studijų ir 
verslo, labai aktualu. 

ŠMM priemonės viešojo 
sektoriaus MTTP bazės stiprinimui 
(infrastruktūrai, fundamentiniams 
tyrimams ir tyrėjų gebėjimams 
stiprinti): Tyrėjų karjeros 
programa, EAVP 1 prioriteto 
priemonės ŠMM atsakomybės 
srityse (išskyrus MTP, inkubatorių 
finansavimas ŪM atsakomybės 
srityse) 

Didina mokslo paslaugų ir idėjų pasiūlą 
įmonėms, iš kurių gali gimti inovatyvūs 
produktai ir paslaugos, naujos inovatyvios 
įmonės ir kt. 

Aktualu dabartiniu laikotarpiu, 
esant silpniems veikėjams 
viešajame sektoriuje (MTTP 
kokybė netenkina verslo 
poreikių). 

Prielaidos MTTP ir 
inovacijų veiklai 

Tyrėjų įdarbinimas įmonėse 
(SADM) 

Didina įmonių absorbcinius gebėjimus 
(MTTP veiklą vykdančios ir kvalifikuotus 
specialistus įdarbinusios įmonės geriau 
priima ir panaudoja naujas žinias, pavyzdžiui, 
gautas iš mokslo ir studijų institucijų). Taip 
pat sumažina darbuotojų kaštus. 

Nepaklausi, sunkiai 
administruojama priemonė (dėl 
PFSA reikalavimų, kurie buvo 
taisomi). 
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Inovacijų ciklo 
dalis 

Kokios priemonės prisideda? Kaip prisideda prie inovacijų kūrimo? Kiek aktualu Lietuvoje?  Koks 
tinkamumas, pakankamumas:  

aukštas (žalia), žemas (raudona), 
vidutinis–aukštas (geltona), 
vidutinis–žemas (oranžinė)  

 „Intelektas LT+“ Gerina įmonių technologinį pasirengimą, 
sukuria prielaidas naudoti naujausią 
mokslinę įrangą, sumažinti riziką ir kaštus ją 
įsigyjant. 

Labai aktuali priemonė. 

Idėjos testavimas 
„Idėja LT“ Leidžia išbandyti inovatyvaus produkto, 

paslaugos idėją. 
Aktuali priemonė. 

„Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, 
„Asistentas-3“ 

Įmonių ir kitų organizacijų skatinimas jungtis 
į inovacijas kuriančias pridėtinės vertės 
grandines apie aukštą pridėtinę vertę 
kuriančius ūkio sektorius, subsektorius.  

Labai aktuali priemonė. 

„Inovaciniai čekiai“ Skatina mokslo ir verslo ryšius, mažina tam 
tikrų MTTP paslaugų įsigijimo kaštus. 

Aktuali priemonė. 

ATP, PBPP 2001–2013, „Eureka“, 
„Eurostars“, „PRO LT“, „Moksliniai 
tyrimai“ NKP (ŠMM priemonė) 

Skatina mokslo ir verslo ryšius, „PRO LT“ 
atveju – tarptautinius. 

Aktualios priemonės. Galimas 
dubliavimas, nes akivaizdu, kad 
tos pačios įmonės aktyviai 
naudojasi visomis priemonėmis 

(žr.54 pav.). 

Mokslo ir verslo 
sąveikų skatinimas 

„Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, 
„Inogeb LT-3“ 

 Aktualios priemonės. „Inogeb 
LT-1“ trūksta kokybiškų 
„minkštųjų“ veiklų (paslaugų) 
kritinės masės. 

Privačios 
investicijos į MTTP 

„Intelektas LT“, ATP, PBPP 2011–
2013, „Eureka“, „Eurostars“, 
pelno mokesčio lengvata 
investuojantiems į MTTP veiklas 

Skatina įmones daugiau investuoti į MTTP ir 
inovacinę veiklą; sumažina riziką ir kaštus. 

Aktualios priemonės. Galimas 
dubliavimas, nes akivaizdu, kad 
tos pačios įmonės aktyviai 
naudojasi visomis priemonėmis 

(žr. 54 pav.). 

Intelektinės 
nuosavybės 
apsauga 

MITA priemonė, kompensuojanti 
patentavimo išlaidas 

Sudaro sąlygas komercinimui Aktuali priemonė. 

Inovacijų paramos 
paslaugos 

„Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, 
„Inogeb LT-3“ 

Kuria kokybiškų projektų srautą; užpildo 
įmonių žinių spragas (intelektinės 
nuosavybės apsaugos klausimai; rinkų 
paieškos klausimai; komercinimas; ryšiai su 
mokslo ir studijų institucijomis, užsienio 
partneriais ir kt.; kitos inovacijų paramos 
paslaugos); spartina naujų inovatyvių 
produktų ir paslaugų kūrimą; inovatyvių 
įmonių kūrimąsi. 

Aktualios priemonės, tačiau 
trūksta kritinės masės, 
kvalifikuotų paslaugų teikėjų, 
kurie veiktų ne projektų 
pagrindu, o konkrečiose 
institucijose konsultuotų įmones 
ir pradedančiuosius verslininkus. 
Trūksta kokybiškų komercinimo, 
testavimo, sertifikavimo 
paslaugų, technologijų 
konsultavimo paslaugų (taip pat 
trūksta specialistų, kurie galėtų 
konsultuoti įmones). Trūksta 
paramos besikuriančioms 
naujoms įmonėms (ne tik 
konsultacijų, bet ir lengvai 
prieinamos paramos kūrimuisi, 
verslo pradžios kapitalui). 

Inovacijų 
paklausos 
skatinimas 

E. verslas-LT (galimai paskatino IT 
inovacijas), „Atsinaujinančių 
energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai“ (galimai 
paskatino investicijas į tokius 
alternatyvius šaltinius kaip 
biomasė, biodujos). Planuojama / 

Kuria privačią paklausą į inovacijas (per 
mokestines ar finansines lengvatas 
vartotojams ar įmonėms, palankesnį teisinį 
reguliavimą, prielaidų sukūrimą ir kt.). 

Trūksta konkrečių į inovacijų 
paklausos skatinimą nukreiptų 
priemonių, nors jų aktualumas 
yra aukštas. 
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Inovacijų ciklo 
dalis 

Kokios priemonės prisideda? Kaip prisideda prie inovacijų kūrimo? Kiek aktualu Lietuvoje?  Koks 
tinkamumas, pakankamumas:  

aukštas (žalia), žemas (raudona), 
vidutinis–aukštas (geltona), 
vidutinis–žemas (oranžinė)  

rengiama su inovacijų paklausos 
skatinimu susijusių galimybių 
studijų, pvz., Inovatyvių viešųjų 
pirkimų taikymo galimybių 
studija. Daug priemonių skirta 
viešojo sektoriaus inovacijoms 
skatinti (pvz., e. paslaugos). 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
LR valstybės kontrolės ataskaitoje taip pat pažymima, kad „ŪM parengtų MTTP veiklos finansavimo priemonių 
sąranga galėtų būti geras paramos pavyzdys, nes finansavimą galima gauti veikloms nuo idėjos 
tvirtumo / tvarumo patikrinimo (priemonė „Idėja LT“) iki idėjos įgyvendinimui reikalingos infrastruktūros 
įkūrimo („Intelektas LT“, „Intelektas LT+“), taip pat įmonių jungimuisi, įgyvendinant didelius projektus 
(„Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“). Vertinant pasirinktus tinklų atvejus matyti, kad įmonės puikiai pasinaudoja 
suteiktomis galimybėmis. Vis dėlto šio priemonių paketo efektyvumą gerokai mažina tai, kad visos priemonės 
pradėtos įgyvendinti tuo pačiu metu. Tuo atveju, jei kvietimai teikti paraiškas būtų paskelbti laikantis minėtos 
loginės sekos, bendras paketo efektyvumas būtų gerokai didesnis – priemonės „Idėja LT“ metu atrinkti tikrai 
perspektyvūs ir daug žadantys projektai, dėl priemonių „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“ sukurta joms 
įgyvendinti būtina infrastruktūra, o patirties sukaupusios ir infrastruktūrą turinčios įmonės sujungtos į 
pajėgius tinklus.  
 
57 pav. „Santaros slėnio“ dalyvių įsitraukimas į paramos priemones pagal įsitraukimo lygio stiprumą. 

 
Šaltinis: VPVI atlikta tinklų analizė su UCINET programa. Mėlyna linija žymi, jog subjektas dalyvauja paramos priemonėje 
kaip pareiškėjas. Raudona spalva žymi, jog subjektas joje dalyvauja tik kaip partneris. Juodos spalvos linija reiškia, jog 
subjektas paramos priemonėje dalyvauja tiek kaip pareiškėjas, tiek kaip partneris.   
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58 pav. Fotoelektros technologijų klasterio dalyvių įsitraukimas į paramos priemones. 

 

 
 

Šaltinis: VPVI atlikta tinklų analizė su UCINET programa. Mėlyna linija žymi, jog subjektas dalyvauja paramos priemonėje 
kaip pareiškėjas. Raudona spalva žymi, jog subjektas joje dalyvauja tik kaip partneris. Juodos spalvos linija reiškia, jog 
subjektas paramos priemonėje dalyvauja tiek kaip pareiškėjas, tiek kaip partneris.   
 
Galima teigti, kad šiuo metu taikomų priemonių papildomumas yra aukštas. Kita vertus, formuluojamos 
kelios išvados dėl MTTP ir inovacijų skatinimo priemonių derinio sistemiškumo ir papildomumo didinimo. 
 
Pirma, neišnaudotos visos galimybės skatinant MTTP ir inovacijas versle.  Iš 2,8 mlrd. Lt paramos MTTP ir 
inovacijoms 60 proc. skirta mokslo bazei ir gebėjimams viešajame sektoriuje stiprinti, dar apie 14 proc. lėšų – 
viešajame sektoriuje sukurtų žinių perdavimo verslui sistemoms ir priemonėms kurti. Viena vertus, tai atitinka 
poreikius stiprinti mokslo gebėjimus. Norint, kad tarp inovacijų sistemos veikėjų atsirastų tamprūs ryšiai, 
svarbu pirmiausia sukurti tarptautiniu lygiu konkurencingą žinių bazę ir technologiškai atsinaujinusį verslą. 
Mėginimai priverstinai jungti šiuos veikėjus, jeigu tarpusavio veiklai nėra paklausos ar neatitinka paslaugų 
kokybė, yra mažai efektyvūs. Antra vertus, verslo investicijos į MTTP sudaro tik 40 proc. investicijų į viešojo 
sektoriaus MTTP (skirtumas ~315 mln. Lt/m.). Suminis inovatyvumo indeksas 2010 m. – 0,227 (2009 m. – 
0,313, ES-27 – 0,516). Trūksta priemonių naujų inovatyvių įmonių skatinimui (dabartiniu laikotarpiu parama 
skirta daugiausia „kietosios“ inovacijų paramos infrastruktūros – technologijų inkubatorių, technologijų 
perdavimo centrų – kūrimui. Taip pat trūksta konkrečių į inovacijų paklausos skatinimą nukreiptų priemonių, 
nors jų aktualumas didelis. Pavyzdžiui, saulės energetikos MTTP projektams skirtą paramą sustiprinus 
paklausos tipo priemonėmis, kompensuojant saulės baterijų įrengimą privačiuose namuose arba skatinant 
tokių baterijų įrengimą valstybės institucijose, inovacijos šiame subsektoriuje kurtųsi sparčiai. Panašūs 
pavyzdžiai taikytini ir kitiems „proveržio“ sričių subsektoriams (žr. 59 pav.). 
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59 pav. MTTP ir inovacijų skatinimo būdai (angl. routes). 
 

..

.
.DIDINTI MTTP 

INVESTICIJAS ŠIĄ 
VEIKLĄ JAU 

VYKDANČIOSE 
ĮMONĖSE

SKATINTI MTTP 
INVESTIJAS ŠIOS 

VEIKLOS 
NEVYKDANČIOSE 

ĮMONĖSE SKATINTI NAUJŲ 
INOVATYVIŲ 

ĮMONIŲ   
KŪRIMĄSI

INVESTUOTI Į 
VIEŠOJO 

SEKTORIAUS MTTP 
IR SKATINTI ŽINIŲ 

PERDAVIMĄ
VERSLUI

KURTI PAKLAUSĄ 
INOVACIJOMS 

(RINKOS 
SPAUDIMĄ)

KAIP PER  
TRUMPĄ LAIKĄ 

SPURTUOTI MTTP 
IR INOVACIJŲ 

SRITYJE?

60% + 
14%

26%

 
Šaltinis: parengta autorių.  

 
Antra, įgyvendinant dabartines priemones, daugiausia susitelkta į mokslinių tyrimų veiklos skatinimą, gerokai 
mažiau dėmesio skirta po mokslinių tyrimų fazės esančioms veikloms – bandymams, testavimams, 
prototipų kūrimui ir komercinimui (žr. 60 pav.). Šį trūkumą patvirtino ir diskusijos, vykusios 2011 m. lapkričio 
29 d. LR ūkio ministerijoje, dalyviai. Didelis poreikis technologinėms inovacijų paramos paslaugoms yra 
neužtikrinamas, priemonės nepakankamos (apklaustų įmonių atstovai teigė, kad yra didelis poreikis šioms 
paslaugoms). Trūksta kokybiškų komercinimo, testavimo, sertifikavimo paslaugų, technologijų konsultavimo 
paslaugų (taip pat trūksta specialistų, kurie galėtų konsultuoti įmones). Trūksta paramos besikuriančioms 
naujoms įmonėms (ne tik konsultacijų, bet ir lengvai prieinamos paramos kūrimuisi, verslo pradžios kapitalui). 
 
60 pav. MTTP ir inovacijų skatinimo priemonės inovacijų kūrimo cikle. 
 

FUNDAMEN-
TINIAI                

TYRIMAI

IDĖJA 
(„FUZZY 
FRONT“)

TAIKOMIE-
JI  MT

TESTAVIMAS, 
PROTOTIPAI, 

DEMONSTRAVIMAS

KOMERCIALIZA-
VIMAS, SKLAIDA

Technologijų pasiūla 
(technology push)

Paklausa (market pull)

VIEŠASIS 
SEKTORIUS

PRIVATUS 
SEKTORIUS

Finansavimas, teisin÷s 
paskatos, mokesčių 
lengvatos, viešieji pirkimaiFinansavimas

Investicijos, žinios, sklaida 
rinkoje (spillover)
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N
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Šaltinis: parengta autorių pagal Foxon (2003) ir Grubb (2005). 

 
Aktualios didesnės priemonės minėtose srityse (žr. išvadų ir rekomendacijų dalį). 
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5.3.2. Priemonių aktualumas tikslinėms grupėms ekonominio augimo ir nuosmukio 
laikotarpiais 
 
Siekiant nustatyti, ar pasikeitė tikslinių grupių poreikiai palyginti su padėtimi 2007–2013 m. laikotarpio 
pradžioje, įvertinta, kaip per pastaruosius kelerius metus keitėsi pagrindiniai Lietuvos inovacijų sistemos 
parametrai, t. y. investicijos į MTTP, įmonių veiklos rodikliai ir rezultatai. Tam atlikta glausta Europos inovacijų 
švieslentės duomenų apie Lietuvą analizė. Šios analizės įžvalgos papildytos kontekstinės – makroekonominių 
pokyčių šalyje – analizės rezultatais. Galiausiai nustatyti kritiniai veiksniai, kurių poveikį galima laikyti esminiu 
formuojant esamus Lietuvos inovacijų sistemos poreikius.  

Inovacijų švieslentės rodiklių palyginimas (2008–2010 metai) 

2008–2010 m. laikotarpiu Lietuvos pozicijos inovacijų srityje keitėsi: 2009 m., palyginti su ankstesnių metų 
duomenimis, padaryta pažanga – suminiam inovacijų indeksui (toliau – SII) išaugus iki 0,31 šalis iš besivejančių 
šalių grupės pakilo į vidutiniokių grupę. Tačiau šis pokytis buvo laikinas, nes jau 2010 m. Lietuva pagal 
inovacijų indekso dydį (SII sumažėjo iki 0,22) atsidūrė vienoje iš paskutinių vietų tarp 27 ES valstybių ir buvo 
priskirta nuosaikių inovatorių grupei. Viena vertus, šie pokyčiai atspindi tai, kad daugumoje sričių Lietuvos 
inovatyvumo rodikliai, nepaisant daugeliu atvejų teigiamų tendencijų, augo labai nuosaikiai. Antra vertus, SII 
sumažėjimas sietinas ir su naujos indekso skaičiavimo metodikos taikymu nuo 2010 m. 

 
Analizuojant atskiras inovacijų švieslentės rodiklių kategorijas pažymėtina, kad, palyginti su ES-27 vidurkiu, 
Lietuva santykinį pranašumą tebeturi tik žmogiškųjų išteklių srityje. Kita vertus, stipriai atsiliekama pagal 
skaičių gyventojų, kurie dalyvauja visą gyvenimą trunkančio mokymosi veiklose ir turi socialinių, inžinerijos ir 
humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Taigi iš esmės tendencijos žmogiškųjų išteklių srityje atspindi faktą, jog 
Lietuvos visuomenė nepasižymi inovacine kultūra: neinvestuojama į nuolatinį žinių atnaujinimą bei 
kvalifikacijos kėlimą, todėl ilgainiui geri pagrindai netenka savo svarbos, turimos žinios „pasensta“, sunkiau 
perimamos ar kuriamos naujos praktikos, be to, palyginti su kitomis ES šalimis, stokojama itin aukštos 
kvalifikacijos mokslininkų, kurie skatintų mokslinio potencialo augimą. 
 
59 pav. Valstybės ir verslo išlaidos MTTP Lietuvoje ir ES. 

  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 

 
Vertinant tendencijas finansų ir paramos srityje galima teigti, kad itin smarkiai nuo ES-27 vidurkio atsiliekama 
pagal privačių kreditų apimtis ir šis atsilikimas bent iki 2009 m. mažėjo labai inkrementiškai. Atskirai 
atkreiptinas dėmesys į valstybės biudžeto lėšų, skirtų MTTP, rodiklio pokyčius. ES-27 valstybių skiriama 
parama vidutiniškai sudarė 0,64 proc. nuo šalies BVP, o 2010 m. ji siekė vidutiniškai 0,75 proc. nuo šalies BVP 
(galimai susitraukus šalių BVP, parama inovacijoms nesumažėjo). Lietuvoje panašaus šuolio analizuojamuoju 
laikotarpiu nebuvo. Kita vertus, pagal viešųjų investicijų apimtis nuo ES-27 valstybių vidurkio atsiliekama ne 
taip smarkiai kaip pagal privačių investicijų apimtis (žr. 59 pav.). Nors daugumoje ES-27 valstybių esama 
tendencijos, jog privačios investicijos į MTTP yra didesnės už viešąsias (ši tendencija būdinga ne tik šalims 
inovacijų lyderėms), Lietuvoje yra priešingai. Atsižvelgiant į šį faktą toliau turėtų būti siekiama skatinti, kad 
verslas intensyviau prisidėtų prie MTTP projektų įgyvendinimo. 
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Teigiamas reiškinys, jog 2008–2010 m. laikotarpiu kur kas sparčiau negu ES-27 valstybėse Lietuvoje daugėjo 
inovatyvių mažų ir vidutinių įmonių. Kita vertus, atsižvelgiant į itin intensyvią įmonių kaitą šalyje, minėtas 
augimas galėtų būti ir didesnis, t. y. jei veiklą nutraukusių įmonių skaičius mažėtų, didėtų inovatyvių MVĮ 
skaičius, tikėtina, kad intensyvėtų ir įmonių bendradarbiavimas. Siekiant proveržio bendrų viešojo ir privataus 
sektorių publikacijų srityje, svarbu, kad keistųsi padėtis žmogiškųjų išteklių srityje – daugėtų visą gyvenimą 
besimokančių ir daktaro laipsnį turinčių asmenų, kurių dalis, tikėtina, imtųsi verslo ir nenutrauktų akademinių 
ryšių, geriau suvoktų verslo ir mokslo bendradarbiavimo poreikį ir naudą. 
 
Lietuvos inovacijų sistemos rezultatyvumo atžvilgiu progreso 2008–2010 m. laikotarpiu nebuvo. Nors tarp 
VMĮ  padaugėjo įmonių, kurios diegia produktų ar procesų naujoves, tačiau sumažėjo diegiančiųjų rinkodaros 
ar organizavimo naujoves. 2008–2009 m. visiškai nepakito padėtis pagal inovatyvių įmonių efektyvumo 
šaltinių parametrus. Pagal užimtumą vidutiniškai pažangių ir pažangių technologijų gamybos įmonėse bei 
žinioms imliuose paslaugų sektoriuose ir toliau labai smarkiai atsiliekama nuo ES-27 vidurkio. Tai atsispindi ir 
nuo 2010 m. pradėto skaičiuoti rodiklio „Užimtumas žinioms imlioje veikloje“ reikšmėse. Pagal žinioms imlių 
paslaugų ir naujų produktų eksporto bei pardavimo mastus Lietuva taip pat nusileido ES-27 valstybių 
vidurkiui. 
 
Apibendrinant Europos inovacijų švieslentės rodiklių analizę galima teigti, jog ES-27 valstybių kontekste 
Lietuva yra pagrįstai priskiriama prie lėčiausių inovatorių, smarkiai atsiliekančių nuo ES vidurkio. Kita vertus, 
padėtis šalyje, kitaip negu 2006–2007 m., kai šalies ekonomika augo, dėl 2008 m. prasidėjusios globalios 
ekonominės ir finansų krizės nebuvo palanki proveržiui inovacijų ir MTTP srityje. Apskritai analizės rezultatai 
leidžia daryti išvadą, kad esminio proveržio 2008–2011 m.  inovacijų ir MTTP srityse nepasiekta, progresas 
vyksta nedideliais mastais, atsilikimas nuo ES vidurkio išlieka gana didelis. Tai reiškia, kad MTTP ir inovacijų 
skatinimo poreikiai, nustatyti 2006–2007 m., iš esmės išlieka nepakitę.   

Ekonominio nuosmukio įtaka 

Makroekonominių rodiklių analizė rodo, kad planuojant dabartines priemones, apie 2006–2007 m., Lietuvos 
ekonomika sparčiai augo (pvz., 2007 m. Lietuvos BVP augo 9,7 proc., eksportas – 11,1 proc.). Tai  sudarė 
palankią terpę kurtis naujoms verslo įmonėms (2007 m. antrąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 
2006 m., veiklą pradėjo 15,1 proc. daugiau įmonių), verslo investicijos į MTTP per 2007 metus išaugo apie 
150 mln. Lt.  
 
2008 m. prasidėjo Lietuvos ekonomikos nuosmukis – šalies BVP susitraukė 2,9 proc., o 2009 m. – net 14,7 
proc. Nuosmukis palietė ir užsienio prekybą. Nors 2008 m. jos mastai išaugo 28,4 proc., 2009 m. nukrito net 

26,6 proc. Sumažėjo ir naujai įkurtų įmonių skaičius, taip pat gerokai išaugo bankrotą paskelbusių įmonių 
skaičius – per 2008 m. bankrutavo 57,9 proc. įmonių daugiau negu 2007 metais. 2009 m. bankroto procesas 
per visus metus buvo pradėtas 1843 įmonėse, t. y. 92,6 proc. daugiau negu 2008 metais. Ekonominė ir finansų 
krizė paveikė ir investicijas MTTP srityje – per 2009 metus bendros 2008 m.  išlaidos MTTP sumenko 125 mln. 
Lt, iš jų verslo sektoriaus investicijos sumažėjo apie 30 mln. Lt.  
 
Šiame kontekste galima išskirti keletą toliau išvardijamų kritinių veiksnių, kurie, tikėtina, labiausiai ribojo 
progresą inovacijų ir MTTP srityje bei darė didžiausią įtaką Lietuvos inovacijų sistemos poreikiams 2008–
2011 m. laikotarpiu. 

• Dėl krizės išaugęs nedarbas (nuo 4,3 proc. 2007 m. iki 17,8 proc. 2010 m.). Veiksnio poveikis – aukštas, 
neutralus. Išaugęs nedarbas turi trejopą poveikį: atpigo ir labiau prieinama tapo darbo jėga; sumažėjo 
užimtumas žinioms imliuose sektoriuose; galimai išaugo produktyvumas. Taip pat mažėjo tam tikrų 
produktų ir paslaugų kainos (pvz., statybų sektoriuje). 

• Mažinant valstybės biudžeto deficitą padidinti mokesčiai, sumenkę įmonių kreditavimo šaltiniai, 
susitraukę rinkos ir vartojimas mažino įmonių pajamas, finansinius šaltinius ir galimybes investuoti į 
inovacijas ir technologinį atsinaujinimą. 2010–2011 m. ši padėtis gerėjo (atsigavo finansų sektorius, 
užsienio rinkos). 

• Ekonominis nuosmukis, sumažinęs įmonių bendrafinansavimo galimybes, sumažino ir jų galimybes 
dalyvauti paramos priemonėse, sudarė konkurencijos tarp priemonių sąlygas. Atitinkamai labiausiai 
nukentėjo tos priemonės, kurių rezultatai įmonei gali pasireikšti vėliau, o pasirengimas įgyvendinti 
priemones yra sudėtingas (pvz., „Inoklaster“ priemonių grupė). 
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Ekonominės krizės reikšmę rodo ir atliktos vertinamų priemonių projektų vykdytojų apklausos rezultatų 
duomenys. Daugiau negu pusė – 51 proc. apklaustųjų – nurodė, kad ekonominė krizė turėjo įtakos jų 
planams. Mažiausiai ekonominis nuosmukis paveikė ATPP programos ir priemonių „Intelektas LT+“ bei 
„Inogeb LT-1“ projektų vykdytojus. Vidutiniškai 11 proc. visų respondentų nurodė, kad dėl ekonominės 
situacijos jie pateikė mažiau projektų paraiškų negu buvo suplanavę ir pasitenkino tik vienos paraiškos 
pateikimu. Be to, maždaug ketvirtadalis apklaustųjų nurodė, kad jų projektas dėl krizės poveikio buvo 
įgyvendintas mažesniu mastu negu planuota. Per interviu įvairių projektų vykdytojai ir inovacijų tinklų 
atstovai pripažino, kad pirmiausia siekė įgyvendinti planus, susijusius su įmonių investicijomis į MTTP, o tik 
vėliau ėmė galvoti apie dalyvavimą „Inoklaster“ priemonėse. Taip pat įmonės rinkosi vieną iš galimų kelių 
projektų panašiose priemonėse. Tad taikytina išvada, kad dėl ekonominio nuosmukio labiausiai nukentėjo 
„Inoklaster“ priemonių grupė, o kitose priemonėse įmonių dalyvavimas taip pat buvo vidutiniškai mažesnis 
negu būtų ekonominio augimo laikotarpiu. 
 
Įgyvendinant 2008 m. Vyriausybės patvirtintą ekonomikos gaivinimo planą buvo perskirstytos ES struktūrinės 
paramos lėšos. Taip siekta suteikti verslo įmonėms priėjimą prie finansinės inžinerijos priemonių. Keli šimtai 
milijonų litų ūkio gaivinimui buvo perskirstyta iš MTTP ir inovacijų skatinimui skirtų priemonių. Vertinant, kaip 
MTTP ir inovacijas skatinti reikėtų ekonominio augimo ir nuosmukio laikotarpiais, aktualu įvertinti kitų šalių 
patirtį, kuri glaustai apžvelgiama kitame skyrelyje. 

Tarptautinė reakcija į ekonominį nuosmukį 

Su panašiais iššūkiais susidūrė ne tik Lietuva. Ekonominis nuosmukis 2008–2010 m. didesniu ar mažesniu 
mastu pasireiškė daugumoje pasaulio valstybių. Dėl to pravartu įvertinti, kokias priemones jos pasirinko 
kovoti su krizės padariniais. Remiantis EBPO atlikta ekonomikos stimuliavimo priemonių ekonominio 
nuosmukio metu analize53, dauguma šalių siekė neapsiriboti trumpalaikiu ekonomikos skatinimo paketų 
efektu ir bendrosios paklausos didinimu trumpuoju laikotarpiu. Pabrėžta būtinybė stimuliuoti ekonomiką 
keliant bendrąją pasiūlą ir atkuriant palankias sąlygas inovacijoms ir augimui šiomis priemonėmis: 

• investuojant į infrastruktūros gerinimą (keliai, informacinės ir komunikacijų technologijos); 
• teikiant paramą mokslui, MTTP ir inovacijoms; 
• investuojant į žmogiškojo kapitalo plėtrą per švietimą ir mokymą; 

• skatinant „žaliųjų“ technologijų diegimą ir inovacijas, didinančias energetinį efektyvumą; 
• skatinant verslumą (parama MVĮ, rizikos kapitalo prieinamumo didinimas).   

 
Finansuojant infrastruktūrinius projektus susitelkta į kelių, geležinkelių, viešojo transporto, vaikų priežiūros, 
mokyklų ir universitetų, ligoninių, energetikos tinklų, modernių informacinių ir komunikacijų technologijų 
infrastruktūros gerinimą. IŠ EBPO valstybių tokio pobūdžio priemones taikė Australija, Austrija, Belgija, 
Kanada, Suomija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Estija, Izraelis ir Slovėnija. 
 
Priemones, kurių tikslas – skatinti žmogiškojo kapitalo plėtrą per švietimą ir mokymą, teikti paramą mokslui, 
MTTP ir inovacijoms, taikė Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Norvegija, Nyderlandai, Lenkija, 
Portugalija, JAV, Estija, Rusija ir Slovėnija. Žmogiškojo kapitalo plėtros priemonėmis siekta padėti darbą 
praradusiems asmenims persikvalifikuoti ir prisitaikyti prie naujų galimybių realizuoti save (tam ypač daug 
dėmesio skyrė Jungtinė Karalystė ir Vokietija). Parama mokslui, MTTP ir inovacijoms teikta didinant viešąsias 
išlaidas MTTP, stimuliuojant privačias investicijas (teikiant MTTP mokesčių kreditus, vykdant viešuosius 
pirkimus), įgyvendinant priemones, skirtas MVĮ ir didinant jaunųjų tyrėjų užimtumą. 
 
Dalį Belgijos, Kanados, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos, Pietų Korėjos, Norvegijos, Lenkijos, 
Slovakijos, Ispanijos, JAV, Estijos, Rusijos ir Slovėnijos ekonomikos stimuliavimo priemonių paketo sudarė 
priemonės, kuriomis skatintas „žaliųjų“ technologijų diegimas ir inovacijos, didinančios energetinį 
efektyvumą. Šiomis priemonėmis siekta pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų, 
įgyvendinti su tuo susijusius bandomuosius tyrimus, skatinti energiją taupančių technologijų (pvz., naujos 
kartos saulės energija) plėtrą. Tarp kitų priemonių ir mokestinės priemonės, kuriomis skatinamas naujų 
„žaliųjų“ produktų kūrimas. 
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Verslumo skatinimo priemonės numatytos beveik visų EBPO valstybių paketuose – taikytos mokesčių 
lengvatos, dėtos pastangos mažinti likvidumo problemas – teikiamos garantijos dėl paskolų, didinamas 
eksporto konkurencingumas, teikiamos paskolos MVĮ. Taip pat skiriama dėmesio siekiant supaprastinti 
įvairias administracines procedūras, spartinti administracinius procesus, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, 
mažinti atleidimų skaičių ir pan. 
 
Apibendrinant galima pasakyti, kad EBPO rekomenduoja nuosmukio laikotarpiu intensyvinti investicijas į 
MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimą. Viena to priežasčių – sunkmečiu verslas linkęs persiorientuoti prie 
trumpalaikių, mažos rizikos inovacijų, todėl valstybės parama investuojant į inovacijas įgauna ypač didelę 
reikšmę, sumažėja rizika, kad intervencijos lėšomis bus išstumiamos privačios investicijos. Kita priežastis – 
inovacijų skatinimas nėra trumpalaikė priemonė, jis didina šalies pranašumą ilguoju laikotarpiu ir sukuria 
galimybę atsigauti po krizės sustiprėjusia ekonomika bei turint didesnį konkurencinį pranašumą. Be to, 
ekonominiai nuosmukiai yra palankūs vykdyti intensyvią inovacijų politiką, galinčią paskatinti struktūrinius 
pokyčius, kuriems ekonomikos augimo laikotarpiu aktyviai priešinamasi.  
 
Toliau pateikiame glaustą apibendrinimą, kaip į ekonominę ir finansų krizę reagavo Suomijos ir Nyderlandų 
vyriausybės. 
 
Nyderlandų ekonomikos stimuliavimo priemonių paketo svarbiausias elementas – trumpalaikio užimtumo 
galimybių skatinimas. 2009–2010 m. laikotarpiu apytiksliai 6 mlrd. eurų investuota į darbo rinkos atkūrimą 
(ypač daug dėmesio skiriant jaunimo nedarbo problemai spręsti), švietimą ir ugdymą, ekonomikos tvarumą, 
infrastruktūros plėtrą (įskaitant būstų statybą) ir kreditų verslui prieinamumą. Iš priemonių, kurioms teikta 
parama inovacijų ir MTTP srityje, išskirtinos dvi užimtumo schemos. Jomis siekta kiek įmanoma užtikrinti 
tyrėjų užimtumą privačiame sektoriuje. Priemonėms įgyvendinti 2009–2010 m. laikotarpiu skirta 280 mln. 
eurų parama.  
 
Pagal priemonę „Mokslo darbuotojai“ (angl. Knowledge workers) įmonės turi galimybę 1,5 metų laikotarpiui 
antraeilėms pareigoms viešuosiuose tyrimų institutuose įdarbinti savo tyrėjus. Taip tyrėjai lieka įdarbinti 
įmonėje, nepraranda kvalifikacijos, o dalis jų darbo užmokesčio padengiama valstybės (apmokama 75 proc. 
darbo užmokesčio išlaidų – 80 proc. įmonei ir 20 proc. institutui). Jie gali atlikti fundamentinius arba 
pramoninius tyrimus srityse, kurias valstybė įvardija kaip socialiai ir ekonomiškai prioritetines. Taigi verslui ne 
tik nereikia atsisakyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, jis turi galimybę per krizę sustiprėti ir įgauti didesnį 
potencialą. Priemonės biudžetas – 180 mln. eurų. 
 
Pagal priemonę „Aukštųjų technologijų projektai“ (angl. High-Tech Top Projects) papildoma parama skiriama 
MTTP programoms aukštųjų technologijų srityse (nanoelektrika, integruotosios sistemos, mechatronika ir 
pan.). Įmonės iš aukštųjų technologijų sektorių gali gauti 8–25 mln. eurų subsidiją, taip sudarant galimybę 
tęsti strateginius MTTP projektus (bendra projekto vertė – nuo 20 iki 200 mln. eurų). Taip siekiama išlaikyti 
inovacijų ekosistemų gebėjimus. Šios priemonės biudžetas – 100 mln. eurų. 
 
Neskaitant ekonomikos stimuliavimo paketo, kurio turinys buvo labai panašus į Nyderlandų, Suomijos 
reakcija į ekonominę ir finansų krizę pasireiškė papildomais finansiniais ištekliais TEKES įgyvendinamoms 
programoms, išplėstomis galimybėmis gauti anticiklinę paskolą.  
 
TEKES programų finansavimas padidintas atsižvelgiant į kelis aspektus. Pirma, atsižvelgta į išaugusį paramos, 
padedančios įmonėms išgyventi, poreikį ir išplėstą finansuojamų veiklų spektrą. Sudarytos sąlygos paramą 
gauti ne tik technologinei, bet ir netechnologinei plėtrai, pavyzdžiui, naujų paslaugų, paslaugų modelių, verslo 
idėjų kūrimui ir pan. Antra, atsižvelgta į TEKES darbo metodų pokyčius – įmonėms laikinai sumažinti MTTP 
veiklos bendrafinansavimo reikalavimai. 
 
Kita atsako į ekonominę ir finansų krizę priemonė – galimybė su laikinais finansiniais sunkumais 
susidūrusioms suomių įmonėms gauti anticiklinę paskolą ir garantiją iš „Finvera“. Ši paskola suteikiama trejų 
metų laikotarpiui su sąlyga, kad įmonė atitinka įmonės, kuri gali būti pelninga krizei pasibaigus, kriterijus. Šis 
įrankis gali veikti kaip vekselis gaunant įprastą paskolą, kaip paskola iš pensijų draudimo bendrovės, kaip 
sąskaita su galimybe pereikvoti sąskaitos lėšas arba individuali banko garantija. Anticiklinė paskola skirta 
užtikrinti paskolą gavusios įmonės apyvartinio kapitalo didėjimą, padidinti įmonės likvidumą arba finansuoti 
investicijas. Tačiau paskola negali būti panaudota apmokėti kitus įmonės įsiskolinimus. Anticiklinę paskolą gali 
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gauti įmonės, kuriose dirba ne daugiau kaip 1 tūkst. darbuotojų. Paskolos vienai įmonei dydis negali viršyti 10 
tūkst. eurų.    

Apibendrinimas 

Apibendrinant analizės duomenis formuluojamos toliau pateikiamos išvados. 

• Vertinamuoju laikotarpiu (2008–2011 m.) MTTP ir inovacijų rodikliai šalyje nepagerėjo, todėl intensyvi 
parama MTTP ir inovacijų skatinimui bei mokslo ir verslo sąveikų skatinimui išlieka itin aktuali. 

• Visos priemonės atitinka inovacijų politikos tikslus, turi aiškų tarpusavio papildomumą (išskyrus tai, kad 
yra nedidelė dubliavimo tikimybė kai kurių priemonių atveju) ir yra aktualios tikslinių grupių 
poreikiams, todėl laikomos tinkamomis.  

• Nepaisant priemonių tinkamumo, MTTP ir inovacijų priemonių „populiarumas“ ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu buvo gerokai žemesnis negu buvo galima tikėtis jas programuojant ekonominio augimo 
laikotarpiu. Ypač nukentėjo didesnio pasirengimo reikalavusios priemonės, kurių rezultatus įmonės 
pajunta netiesiogiai (pvz., „Inoklaster“ grupės priemonės). Kartu išaugo paklausa toms priemonėms, 
kurių administravimas yra paprastesnis, o pasirengimas lengvesnis (pvz., „Inovaciniai čekiai“, tad 
priemonė buvo itin laiku). Be to, priemonių parama daugiau naudojosi MTTP veiklą jau plėtojančios 
kertinės inovacinės įmonės – mažiau galimybių dėl finansinio sunkmečio turėjo kurtis naujos 
inovatyvios įmonės arba inovacinę veiklą pradėti jos nevykdę subjektai. Į šias aplinkybes reikėtų 
atsižvelgti planuojant priemonių kvietimus ir aprašus ekonominio augimo ir sunkmečio laikotarpiais.  

• Lietuvos reakcija į ekonominį sunkmetį buvo iš dalies panaši į kitų analizuotų šalių reakciją taikant 
ekonomikos stimuliavimo priemonių paketus. Nemažai pastangų skirta verslo paskolų, garantijų 
suteikimui, verslo administravimo ir steigimo sąlygų supaprastinimui. Kita vertus, Lietuvoje MTTP ir 
inovacijų priemonės skirtų lėšų apimtys buvo kiek sumažintos, o kitose analizuotose šalyse siekta šias 
investicijas didinti ir tikslingai nukreipti įmones prioritetinėse ūkio ir technologijų srityse (atsižvelgiant į 
išaugusią priklausomybę nuo valstybės paramos, šią sąlygą buvo siekiama tikslingai išnaudoti). Taip pat 
kitos šalys lanksčiau pritaikė skirtingas finansavimo priemones (pvz., Suomija mažino reikalaujamą 
verslo bendrafinansavimą). 
 

5.3.3. Lėšų perskirstymo ir naujų priemonių poreikiai 
 
Turimais duomenimis54, trijų priemonių, kurių likutis galimai sudarytų pagrindą lėšų perskirstymui, lėšos bus 
sėkmingai įsisavintos. Pagal interviu su LVPA „Inoklaster“ priemonių grupei pateikta apie 60 paraiškų, o 
prašomų lėšų poreikis gerokai viršija priemonių likutį. Remiantis ŪM suteiktais duomenimis, „Inogeb LT-2“ 
priemonei sudaryti du valstybės projektų sąrašai visai lėšų sumai, tačiau įvertinus paraiškas lėšos dar 
nepaskirstytos. „Inogeb LT-3“ pateiktos dvi paraiškos ir žinomas lėšų finansavimas. Be to, visos trys priemonės 
turi aiškią pridėtinę vertę ir yra aktualios dabartinės nacionalinės inovacijų sistemos poreikiams. Vadinasi, 
perskirstyti lėšas nėra pagrindo.  

 
32 lentelė. Paramos lėšų likutis, mln. Lt. 

  
Numatytas finansavimas 

2007–2013 m. 
Nepaskirstytos lėšos, 

mln. Lt 
Prašomas 

finansavimas, mln. Lt 

„Idėja LT“ 35,37 19,55 48,07 

„Intelektas LT“ 200,00 46,46 340,34 

„Intelektas LT+“ 324,73 197,03 437,35 

„Inoklaster LT“ 26,70 20,14 38,41 

„Inoklaster 
LT+“ 

160,30 
141,95 

353,80 

„Inogeb LT-1“ 22,17 0,06 37,64 

„Inogeb LT-2“ 99,19 28,09 103,78 

„Inogeb LT-3“ 10,44 10,44 0,00 

„PRO LT“ 40,00 1,09 40,00 

„Asistentas-3“ 85,91 10,00 83,18 

Šaltinis: portalo <esparama.lt> duomenys (atnaujinti 2011 m. spalio 4 d.). 
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Iš vertintų priemonių ŪM atsakomybės srityje didžiausias nepatenkintas poreikis yra technologinėms 
inovacijų paramos paslaugoms (priemonės: „Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, „Inogeb LT-3“) ir MITA stiprinimui. 
Esant lėšų perskirstymo galimybei, šioms priemonėms turėtų būti skirta pirmenybė. 
 
Atsakant į vertinimo klausimą „Kokių priemonių reikėtų imtis siekiant ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 
paskatinti šalies MTTP ir inovacijų plėtrą?“, formuojami pasiūlymai, apibendrinti Klaida! Nerastas nuorodos 
šaltinis. lentelėje. Sprendžiant, ar pagrįstas naujų finansinių priemonių formavimas, remiamasi toliau 
išvardijamais kriterijais. 

• Ar pagrįstas naujos priemonės poreikis arba lėšų perskirstymo poreikis, egzistuoja aiškus rinkos ar 
sisteminis trūkumas? 

• Ar yra aiškus problemos sprendimas valstybei prieinamomis teisėtomis priemonėmis? 

• Ar tikėtini svarbūs ir reikšmingi priemonės įgyvendinimo rezultatai? 
• Ar tikėtini administravimo kaštai neviršija galimos naudos? 

 
Apibendrinant galima teigti, kad naujuoju 2014–2020 m. laikotarpiu siūloma valstybės investicijas į inovacijų 
skatinimą sutelkti keturiose srityse (kartu įvertinant, kurios iš esamų priemonių turėtų būti tęsiamos ir kokios 
turėtų būti priemonių tarpusavio sąsajos): remti inovacijų klasterius, remti naujas inovatyvias įmones, skatinti 
inovacijų paklausą ir kurti profesionalias inovacijų paslaugas, ypač po mokslinių tyrimų fazės. 

 

323 lentelė. Kokiomis priemonėmis paskatinti MTTP ir inovacijų plėtrą? 

Priemonių grupė Priemonės Aktuali užsienio patirtis 

1. Kurti inovacijų 
ekosistemas – remti 
inovacijų klasterius. 

1. Parama pagrindinėms „proveržio“ sritims, 
prisidedančioms sprendžiant Lietuvai aktualiausias 
socialines-ekonomines problemas, turėtų būti derinama 
su inovacijų paklausos skatinimo priemonėmis. Tokias 
prioritetines sritis atrinkti iki 2015 m. taikant įžvalgos 
(angl. foresight) metodologijas.  

2. Sukurti priemonę, skiriančią nedidelės apimties 
paramą klasterio pasirengimui bendrai veiklai, remiant 
klasterio programos ir MTTP strategijos bei 
tarptautiškumo strategijos parengimą 2015–2020 m. Ši 
priemonė turėtų būti įgyvendinama pirmiausia, 
užtikrinant, kad nebūtų skiriama parama kitoms 
klasterio veikloms, kol nebus baigtas pasirengimo 
procesas. 

3. Sukurti priemonę, remiančią „minkštąsias“ klasterių 
organizavimo veiklas, paramą teikiant klasterio 
fasilitatoriui-koordinatoriui. Bendros veiklos gali apimti: 
specializuotas mokymų, tinklaveikos fasilitavimo 
veiklas, įsitraukimo į tarptautinius klasterius / tinklus 
veiklas ir kt. 

4. Sukurti priemonę, remiančią MTTP projektus, kuriuose 
bendradarbiautų klasteryje veikiančios mokslo ir verslo 
institucijos pagal numatytas tyrimų programas, ir MTTP 
įrangos įsigijimą.  

Dauguma pažangių šalių nuo pavienių programų pereina 
prie inovacijų ekosistemų (klasterių) finansavimo 
prioritetinėse srityse. Suomijoje 6 SHOK programos 
(101 mln. eurų kasmet), Nyderlanduose – 10 inovacijų 
programų (110 mln. eurų kasmet). Remiantis ilgalaike 
TEKES strategija, 2012 m. TEKES skiriamas finansavimas 
TEKES programoms turėtų smukti iki 25 proc. dabartinio 
finansavimo lygio, o finansiniai ištekliai turėtų būti 
perskirstomi susitelkiant ties SHOK programomis. SHOK 
programų koncepcijoms galutinai susiformavus, TEKES 
programos turėtų būti skirtos tik toms verslo grupėms 
(SVĮ), kurios mažiau įsitraukusios į SHOK.  Klasterių 
programos kuriamos tikslingai (angl. tailor made) pagal 
„iš apačios į viršų“ principą per atvirus seminarus ir veikia 
kaip forumai, tinklai, kur keičiamasi žiniomis. Ilgalaikis 
finansavimas – 4–6 metai.  Pirmajame etape 
finansuojamas pasirengimas (kuriama strategija, 
programa), TEKES skiria fasilitatorių, tik tada – 
finansavimas kitoms veikloms. 

2. Gana didelę 
paramos dalį 2014–
2020 m. laikotarpiu 
skirti jaunoms ir 
besikuriančioms 
inovatyvioms 
įmonėms, ypač 
sparčiai augančioms ir 
į tarptautinę rinką 
orientuotoms 
mažoms įmonėms 
(„gazelėms“), ypač 

1.  Įkurti verslo pradžios ir (ar) rizikos kapitalo fondą, 
skirtą tik inovatyvioms besikuriančioms ar jaunoms 
įmonėms (iki trejų metų veiklos patirties) „proveržio“ 
srityse. Fondas turėtų veikti pagal verslo 
akseleratoriaus principą. 

2.  Suteikti galimybę nedidelės apimties verslo pradžios 
kapitalo čekius (iki 50 tūkst. Lt), suteikiančius galimybę 
naudoti paramą įmonės steigimo ir konsultavimo 
išlaidoms, inovacijų paramos paslaugoms dalyti mokslo 
technologijų parkams ir inkubatoriams. Verslo pradžios 
kapitalo čekiai turėtų būti skiriami tik inovatyvioms 
įmonėms ir fiziniams asmenims, besikuriantiems 

Suomijoje taikomas platus priemonių rinkinys jaunoms ir 
besikuriančioms įmonėms : 

• verslo pradžios kapitalo fondas VERA; rizikos kapitalo 
fondas Finnvera; 

• 2008 m. nauja finansinė priemonė jaunoms 
inovatyvioms įmonėms; inovatyvumas – vienas iš 
kriterijų; 

• TEKES programa inovacijų paslaugoms pirkti, skirta 
jaunoms inovatyvioms įmonėms (pvz., „Groove“ 
programa teikia mentorystės paslaugas); 

• VIGO verslo akseleratoriaus programa sparčiai 
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Priemonių grupė Priemonės Aktuali užsienio patirtis 

prioritetinėse srityse. 

 

mokslo ir (ar) technologijų parkuose ir inkubatoriuose. 

3.  Sukurti supaprastinto administravimo priemonę, 
skirtą tik jaunoms inovatyvioms SVĮ (iki trejų metų 
veiklos patirties), kuri būtų įgyvendinama pagal 
„krepšelio“ / „čekio“ principą ir leistų pasinaudoti 
standartizuotomis inovacijų paslaugomis nuo 
koncepcijos sukūrimo iki prototipo sukūrimo ir jo 
rinkodaros. Priemonė būtų įgyvendinama taikant 
mažos vertės projektų (iki 50 000 eurų arba 172 600 Lt) 
administravimą „fiksuotosios sumos“55 (angl. lump 
sum) būdu.  

augančioms jaunoms inovatyvioms įmonėms; 
„akseleratoriai“ – bendrainvestuotojai, verslininkai – 
mentoriai. 

Nyderlanduose: „Technopartner“ (technologijų „start-
up‘ai“), rizikos kapitalo schema, augimo dotacijos (angl. 
Valorisation grants) – parama kuriant inovatyvias įmones. 

3. Gana didelę 
paramos dalį 2014–
2020 m. laikotarpiu 
skirti technologinių 
inovacijų paslaugų, 
susijusių su inovacinių 
produktų ir paslaugų 
prototipų testavimo ir 
komercinimo 
galimybių vertinimo 
veiklomis, plėtrai 
(ypač po mokslinių 
tyrimų). 

 

1.  Parengti supaprastinto administravimo priemonę, 
įgyvendinamą pagal „krepšelio“ / „čekio“ principą 
(minėtu „fiksuotos sumos“ būdu), pagal kurią ilgiau 
negu trejus metus dirbančios įmonės galėtų gauti 
paramą (iki 172 600 Lt, jeigu nauju laikotarpiu nebus 
numatyta kita didžiausia galima „mažos vertės“ 
projektų suma) pasinaudoti standartizuotomis 
inovacijų paslaugomis. Pasinaudodamos paslaugos 
„krepšeliu“, įmonės turi turėti galimybę rinktis tarp 
viešojo ir privataus sektoriaus inovacijų paslaugų 
teikėjų. 

2.  Skatinti ir finansiškai remti technologijų perdavimo 
padalinių kūrimą mokslo ir studijų institucijose. 
Parengti priemonę, kuri remtų technologijų perdavimo 
specialistų rengimą, įdarbinimą mokslo ir studijų 
institucijų technologijų perdavimo centruose ir jų 
kvalifikacijos tobulinimą. 

Pagrindinis tikslas – rinkoje turi atsirasti profesionalios 
inovacijų paslaugos. PRINCIPAI: paslaugas turi teikti 
specialistai; paslaugos turi būti aiškiai apibrėžtos, 
standartizuotos (MITA vaidmuo rengiant rekomendacinį 
dokumentą). Tikėtina, kad pirmaisiais priemonių 
įgyvendinimo metais pasiūla ir paklausa bus maža, lėtas 
paramos įsisavinimas; vėliau, veikiant rinkai,  paklausa 
išaugins kokybiškų paslaugų pasiūlą. 

• TULI programa 2008–2012, 50 mln. eurų (TEKES, 
Suomija): gali kreiptis bet kuriuo metu, komercinimo 
galimybių įvertinimas etapais pagal poreikį; parama iki 
50 tūkst. eurų; finansuojama per mokslo ir studijų 
institucijų technologijų perdavimo centrus (TPC). TPC 
dirba su šimtais komercinimo ekspertų (nuo idėjos 
įvertinimo iki rinkos analizės, IPR teisinio 
konsultavimo); sutartis su ekspertu sudaroma atskirai 
kiekvienam projektui. 

• „Groove“ programa (atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių srityje, TEKES, Suomija): aiškiai apibrėžtos ir 
standartizuotos paslaugos įmonėms nuo verslo plano 
rengimo iki tarptautiškumo paslaugų, iki inovacijos 
kūrimo (įskaitant paramą MTTP), iki komercinimo 
paslaugų po MTTP (idėjos testavimas, komercinimo 
galimybių tyrimas, prototipas ir t. t.).  

• Suomijoje itin daug dėmesio tarptautiškumui 
(finansuojamos ir tarptautinės komandos). „FinNode“. 

4. Kurti rinkas 
inovacijoms, inovacijų 
pasiūlą skatinančias 
subsidijų priemones 
derinant su finansinės 
inžinerijos ir inovacijų 
paklausą 
skatinančiomis 
priemonėmis. 

 

1.  Pasirinktose srityse skatinti naujų rinkų inovacijoms 
kūrimą sudarant palankias teisines sąlygas inovacijų 
diegimui ir plitimui, taikant standartizavimo ir 
reguliavimo mechanizmus. Tokios veiklos pavyzdžiai: 
elektromobilių naudojimo infrastruktūros sąlygos, 
alternatyviųjų energijos šaltinių plataus taikymo teisinis 
reguliavimas. 

2.  Taikyti mokestines lengvatas ir (ar) finansinę paramą 
vartotojams, diegiantiems tam tikras technologijas 
pasirinktose prioritetinėse srityse (tikslinės grupės: 
įmonės, valstybės institucijos, privatūs vartotojai). 
Taikymo pavyzdžiai:  alternatyvių / atsinaujinančiųjų 
energijos šaltinių diegimas, energiją tausojančių 
„žaliųjų“ transporto priemonių ar gamybos būdų 
diegimas, ir pan. 

3.  Parengti ir patvirtinti inovatyvių ir ikiprekybinių 
viešųjų pirkimų koncepciją. Plačiai diegti inovatyvius ir 
ikiprekybinius viešuosius pirkimus valstybės institucijų 
(ypač sektorinių ministerijų) viešųjų pirkimų praktikoje, 
ypač perkant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros paslaugas, kurios skatina teikti į rinką 
inovatyvias prekes ir paslaugas. Perkamos paslaugos 
turėtų būti susijusios su visuomenei ar jos grupėms 

• Tendencija nuo subsidijų kultūros prie paklausos 
kūrimo. Europos Komisija pabrėžia inovacijų 
paklausos kūrimo priemones (Pirmaujančios rinkos 
iniciatyvos). Suomijos ir Nyderlandų vyriausybės 
priima ryžtingus sprendimus mažinti subsidijų 
biudžetus ir diegti daugiau paklausos skatinimo 
priemonių (mokestinių lengvatų ir viešųjų pirkimų 
inovacijų). 

• „Elektrinis mobilumas“  (Nyderlandai, ekologiško 
transporto programa): mokestinės lengvatos 
įmonėms, perkančioms elektros transporto 
priemones, atleidimas nuo kelių mokesčio,  
nacionalinės subsidijos inovatyviems bandymams 
šioje srityje, subsidijos savivaldybėms perkant elektros 
transporto priemones, investicijos į tyrimus šioje 
srityje (inovacijų pasiūla + paklausa). 

• Suomijoje – mokestinės lengvatos diegiantiesiems 
efektyvesnio energijos naudojimo priemones, „žalieji“ 
viešieji pirkimai, ikiprekybiniai pirkimai. 
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Priemonių grupė Priemonės Aktuali užsienio patirtis 

aktualių socialinių-ekonominių problemų sprendimu. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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6. VERTINIMO IŠVADOS  
 

Šioje dalyje apibendrinami ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis 2008–2011 m. laikotarpiu 
finansuotų intervencijų, priskiriamų LR ūkio ministerijos kompetencijai, skirtų viešojo ir privataus sektorių 
bendradarbiavimui MTTP ir inovacijų srityse skatinti, bei institucinės MTTP ir inovacijų finansavimo ir skatinimo 
sistemos vertinimo rezultatai. Vertinimas buvo atliktas pagal tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, 
suderinamumo, pridėtinės vertės (papildomumo) kriterijus. Siekiant nustatyti tikėtinas rezultatyvumo 
tendencijas, taikytas mišrus metodų ir duomenų derinys – projektų vykdytojų ir inovatyvių Lietuvos įmonių 
apklausos, tinklų analizė, pagrįsta Fotoelektros technologijų klasterio ir „Santaros“ slėnio atvejo studijomis, 
kiekybinių tikslų pasiekimo ekstrapoliacija (prognozės), ir kokybinis vertinimas, grindžiamas giluminiais interviu 
su projektų vykdytojais, ekspertais bei MTTP ir inovacijų politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis 
institucijomis, Suomijos ir Nyderlandų atvejo studijomis, įvairių statistinių ir priežiūros duomenų analize bei 
antrinių šaltinių (teisės aktų, studijų, kitų dokumentų) analize. 
 
Išvados suformuluotos atsakant į sutarties techninėje užduotyje apibrėžtus vertinimo klausimus. Jos 
struktūrinamos pagal keturis vertinimo uždavinius. Prieš formuluojant konkrečias išvadas pagal poreikį 
vertintojų nuožiūra pateikiamas trumpas metodologinis apibendrinimas. 
 
1 VERTINIMO UŽDAVINYS 

 
1.1. Koks priemonių poveikis ir įtaka šalies MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimui, jų atitiktis šalies ūkio 
proveržio kryptims?   
 
2008–2011 m. laikotarpiu įgyvendintas kompleksiškas priemonių derinys, skirtas MTTP ir inovacijoms skatinti. 
LR ūkio ministerijos atsakomybės srityje šios priemonės apėmė: priemones „Idėja LT“, „Intelektas LT“, 
„Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, „Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, „Inogeb LT-3“, „PRO LT“, 
„Inovaciniai čekiai“, „Asistentas-3“ (iš dalies), programas Aukštųjų technologijų plėtros programa 2008–2010 ir 
2011–2013, Pramoninės biotechnologijos plėtros programa 2007–2010 ir 2011–2013, „Eureka“ ir „Eurostars“. 
Šių priemonių intervencijos logikos pagrindas yra nevienareikšmis, jis apima kelis siekius. Pirmiausia tai siekis 
sumažinti įmonėse vykdomų mokslinių tyrimų kainą ir paskatinti naujas privačias investicijas į MTTP ir naujus 
MTTP projektus (indėlio papildomumą) bei atitinkamai padaryti įtaką kuriant naujus produktus ir paslaugas 
arba juos tobulinant (produkto papildomumui). Antra, ne mažiau svarbus yra siekis pakeisti įprastą įmonių 
elgseną ir padidinti inovacijų reikšmingumą jų strategijoje, naujus ilgalaikius ryšius su mokslo ir verslo 
partneriais, tinklų ir klasterių kūrimą, kitaip tariant – kurti elgsenos papildomumą.  
 
Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo objektas pirmiausia apima bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje 
skatinimą, priemonių įtaka vertinta pagal šiuos svarbiausius keturis kriterijus: 1) kokia tikėtina priemonių įtaka 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimui; 2) koks privačių investicijų išstūmimo efektas (kuo jis žemesnis, 
tuo priemonių įtaka aukštesnė); 3) kiek priemonės parėmė techninėje užduotyje įvardytas „proveržio“ kryptis 
(ne mažiau kaip 50 proc. priemonių lėšų turėtų būti skirta šioms kryptims); 4) kokia tikėtina priemonių įtaka 
pagrindinių papildomumo rodiklių pasiekimui. Vertinant laikytasi prielaidos, kad lėšos, skirtos MTTP ir inovacijų 
projektų įgyvendinimui „proveržio“ kryptyse, išties paskatins šių sektorių ir subsektorių plėtrą. Dauguma 
projektų dar nebuvo pasibaigę, dalis tik neseniai prasidėję, todėl atliekant vertinimą nebuvo vertintas visas 
ilgalaikis priemonių poveikis ūkio plėtrai. Taip pat vertinta tik tiesioginė parama įmonių projektams (nebuvo 
įmanoma įvertinti, kokių sektorių subrangovai taip pat turėjo naudos iš įgyvendintų projektų). Tai bus įmanoma 
padaryti nuo visų projektų pabaigos praėjus bent metams, t. y. maždaug 2015–2016 m., taikant poveikio 
vertinimui tinkamus metodus. Toliau pateikiamos išvados apie tikėtiną priemonių įtaką MTTP ir inovacijų 
politikos įgyvendinimui. Išvados pagrįstos apklausomis ir giluminiais interviu su įvairių projektų vykdytojais ir 
ekspertais, kiekybiniais projektų finansinių ir priežiūros duomenų skaičiavimais. Vertinimo apimtis leidžia 
įvardyti įtakos tendencijas, tačiau negali būti vienareikšmiškai taikoma visiems vykdytiems projektams. 
 
1. LR ūkio ministerijos intervencijos MTTP ir inovacijų skatinimo srityje turės esminės teigiamos įtakos MTTP 

ir inovacijų politikos įgyvendinimui. Didžiausia tikėtina priemonių įtaka skatinant indėlio ir produkto 
papildomumą – pritraukiant naujas privačias investicijas į MTTP ir inovacijų projektus, kuriant ir 
tobulinant naujus produktus bei paslaugas.  
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1.1. Vertintos priemonės paskatino naujas privačias investicijas į MTTP projektus ir užtikrino palyginti aukštą 
indėlio papildomumą. Šią įtaką dar labiau sustiprino priemonių įgyvendinimas ekonominio nuosmukio 
laikotarpiu – tikėtina, kad be paramos daugelis projektų dėl smukusio finansinio įmonių pajėgumo tikrai 
nebūtų įgyvendinti. Išvadą pagrindžia mažas privačių investicijų išstūmimo efektas įgyvendintuose 
projektuose – tik 4 proc. projektų vykdytojų nurodė, kad ir be paramos būtų įgyvendinę projektus tuo 
pačiu mastu ir smarkiai nevėluodami. Tačiau privačių investicijų išstūmimo efektas įgyvendintose 
priemonėse skiriasi – pavyzdžiui, net 9 proc. „Eureka“ ir tiek pat „Inovacinių čekių“ priemonės projektų 
vykdytojų nurodė, kad būtų įgyvendinę tuos pačius projektus be valstybės paramos. 

 
1.2. Didžioji valstybės paramos dalis vertintose priemonėse skirta šalies ūkio „proveržio“ krypčių skatinimui. 

Tikėtina, kad didžiausią įtaką priemonės turės informacinių ir ryšių technologijų, biotechnologijų, ateities 
energetikos ir elektrinės bei optinės įrangos sektorių plėtrai. Remiantis lėšų pasiskirstymo analize, 
apytiksliai net 76 proc. 2008–2011 m. laikotarpiu56 įgyvendintiems projektams skirtų lėšų panaudotos 
remti projektus, priskirtinus „proveržio“ kryptims. Išskirtinos šios proveržio kryptys, gavusios didžiausią 
paramos dalį: 

• informacinės ir ryšių technologijos (117,6 mln. Lt arba 23,8 proc. skirtų lėšų); 
• biotechnologijos (79,8 mln. Lt arba 16,2 proc. skirtų lėšų); 
• ateities energetika (44,2 mln. Lt arba 8,9 proc. skirtų lėšų); 
• elektrinės ir optinės įrangos gamyba (38,9 mln. Lt arba 7,9 proc. skirtų lėšų).  

Kitoms sritims skirta parama svyravo tarp 4,3 proc. (gerovės ir sveikatingumo sritys) ir 0,8 proc. (tekstilės 
gaminių gamyba) visų lėšų. 

 
1.3. Tikėtina, kad priemonės turės tiesioginės įtakos aukštiems produkto papildomumo rodikliams 

(sukurtiems naujiems gaminių, paslaugų ir procesų prototipams, pateiktoms patentinėms paraiškoms, 
sukurtoms naujoms technologinėms įmonėms). Priemonėse sukurti rodikliai gerokai viršys Ekonomikos 
veiksmų programoje ir jos priede numatytus priemonių rodiklius. Apibendrinant kiekybinių tikslų 
pasiekimo ekstrapoliaciją vien tik keturiose vertintose priemonėse („Idėja LT“, „Intelektas LT“, 
„Intelektas LT+“ ir „Inogeb LT-1“), kurių projektuose vertinimo metu buvo pasiektų rezultatų ir buvo 
įmanoma atlikti prognozes, prognozuojama, kad vien tik minėtose priemonėse iki 2015 m. gali būti 
pasiekti šie rezultatai: 
• sukurta 619 naujų gaminių, paslaugų ar procesų prototipų; 
• pateiktos 27 patentinės paraiškos; 

• sukurtos 53 naujos technologinės įmonės; 
• iš viso apie 1400–2150 įmonių pasinaudos priemonių projektų suteiktomis inovacijų paramos 

paslaugomis. Dėl šių paslaugų suteikimo bus sukurti nauji indėlio, produkto ir elgsenos papildomumo 
rodikliai. 

 
1.4. Tikėtina, kad priemonės turėjo tiesioginės įtakos užimtumo skatinimui mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros srityse. Apibendrinant kiekybinių tikslų pasiekimo ekstrapoliaciją keturiose vertintose 
priemonėse („Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Inogeb LT-1“), įgyvendinant finansuotus 
projektus iki 2015 m. bus sukurta / išsaugota apie 4 tūkst. terminuotų darbo vietų, o per trejus metus po 
projekto įgyvendinimo gali būti sukurta apie 700–1800 naujų ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo 
darbo vietų.  

 
1.3 ir 1.4 išvadose aprašytas prognozes vertinti ir naudoti reikėtų atsargiai. Viena vertus, akivaizdu, kad 
Veiksmų programų rodikliai buvo formuluojami pernelyg neambicingai. Kita vertus, pasiektų rodiklių 
ekstrapoliacija atlikta remiantis projektų vykdytojų pateiktais jau įgyvendintų projektų duomenimis. Į 
klausimą, kiek projektų vykdytojų nurodytų rodiklių pasiekimui turėjo įtakos valstybės parama, galima 
bus atsakyti atlikus poveikio vertinimą. Taip pat taikoma prielaida, kad kol kas įgyvendinamuose 
projektuose išliks tos pačios tendencijos, kaip jau įgyvendintuose projektuose, kurių duomenimis buvo 
grindžiamos prognozės.  

 
2.  Visos vertintos priemonės turės įtakos bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje skatinimui, tačiau 

priemonių poveikis yra nevienodas, o trumpojo–vidutinio laikotarpio poveikį mažina įvairūs sisteminiai 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo kliuviniai. Todėl priemonių įtaka mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
skatinimui vertinama vidutiniškai. 
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2.1. Remiantis projektų vykdytojų apklausos duomenimis, interviu ir atvejo studijomis, galima pasakyti, kad 

labiausiai bendradarbiavimą MTTP ir inovacijų srityje skatina „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ 
(didžiausia įtaka skatinant bendradarbiavimą tarp įmonių pridėtinės vertės kūrimo grandinėje), Aukštųjų 
technologijų plėtros programa (apklausos respondentai įtakai mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
skatinimui skyrė 5,75 balus iš galimų 7), „Inogeb LT-1“ (5,67), „Eureka“ (5,36), „Eurostars“ (5,5), 
Pramoninės biotechnologijos plėtros programa (5,33). Respondentai vidutiniškai kiek prasčiau vertino 
priemonės „Intelektas LT“ (5,07), „Inovacinių čekių“ priemonės (4,89) ir „Idėja LT“ įtaką (4,73). Tačiau 
kokybinis tyrimas atskleidė pastarųjų dviejų priemonių vertę skatinant ilgalaikius ryšius parengiamuoju 
mokslinių produktų kūrimo etapu. 

 
2.2. Mažiausiai prie mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo prisidėjo priemonė „Intelektas LT+“. 

Projektų vykdytojai skyrė tik 3,75 balus iš galimų 7, tai reiškia, kad priemonė labai nedaug prisideda prie 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo. Svarbu pažymėti, kad ne visos analizuotos priemonės yra 
tiesiogiai skirtos mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti, todėl iš jų nereikėtų tikėtis esminio 
proveržio skatinant naujus mokslo ir verslo bendradarbiavimo ryšius. Pavyzdžiui, priemonės „Intelektas 
LT“, „Intelektas LT+“ ir „Idėja LT“ pirmiausia skirtos MTTP ir inovacinei veiklai verslo įmonėse paskatinti. 
Lietuvoje privačių įmonių investicijos į MTTP ir inovacinę veiklą, pagal statistikos rodiklius, yra vienos 
žemiausių ES. Todėl minėtų priemonių svarbiausias tikslas yra ir turėtų išlikti MTTP veiklos įmonėse 
skatinimas, nebūtinai siejant su mokslo ir verslo bendradarbiavimu. 

 
2.3. Daugumos priemonių, tiesiogiai skirtų bendradarbiavimui MTTP ir inovacijų srityje skatinti (pvz., 

„Inoklaster LT“ ir „Inogeb LT“ priemonių grupės), sėkmei užmezgant naujus mokslo ir verslo ryšius daug 
įtakos turi išoriniai veiksniai, nepriklausiantys nuo priemonių. Šie veiksniai, tokie kaip viešojo sektoriaus 
mokslo produktų komercinimo teisinė bazė ar mokslo ir studijų institucijų valdymas, mokslo produktų 
kokybės kontrolė, mažina galimą priemonių įtaką. Tikintis didesnio priemonių poveikio, reikėtų spręsti 
struktūrines problemas ir šalinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo kliūtis. Dalis mokslo produktų 
kokybės kliūčių, tikėtina, bus pašalinta ilguoju laikotarpiu, jeigu pavyks sėkmingai sustiprinti šalies 
viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų gebėjimus, įgyvendinant įvairias priemones ŠMM atsakomybės 
srityse, kurioms skirti gana dideli ES struktūrinės ir nacionalinės paramos ištekliai. Mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo rezultatyvumą mažinantys kliuviniai detaliai aprašyti 37 ir 39 išvadose bei ataskaitos 
5.2 skyriuje. 

 
1.2. Ar priemonėse numatyti verslo ir mokslo sričių bendradarbiavimo skatinimo tikslai atitinka LR inovacijų 
politikos ir ES inovacijų politikos, kitų MTTP srities programų tikslus ir uždavinius? 
 
Vertinant priemonių ir Lietuvos bei ES inovacijų politikos tikslų atitikimą, kartu ir Priemonių tinkamumą, pirmas 
metodologinis iššūkis buvo susijęs su MTTP ir inovacijų politikos tikslų pokyčiais tiek Lietuvoje, tiek ES 2010–
2011 m. laikotarpiu. Todėl pirmiausia atlikta Lietuvos ir ES inovacijų politikos tikslų ir prioritetų kaitos analizė ir 
tendencijų Lietuvoje bei ES sulyginimas. Tuomet išnagrinėta šiuo metu įgyvendinamų priemonių tikslų atitiktis 
ES ir Lietuvos inovacijų politikos tikslams, atsižvelgiant į jų kaitą. Vertinant turėta galvoje ne tik į tai, kokius 
uždavinius priemonės įvardija kaip savo tikslus (teorinį atitikimą), bet ir tai, kokioms veikloms skirta didžioji 
priemonių lėšų dalis (faktinį atitikimą). Taikyta prielaida, kad priemonių ir politikos tikslų atitikimas yra aukštas, 
jeigu: 1) didžioji dalis priemonių uždavinių atitinka politikos uždavinius; 2) realiai finansuojamos priemonių 
veiklos atitinka jų tikslus; 3) daugiau kaip 70 proc. priemonių lėšų yra skiriama svarbiausiam tikslui įgyvendinti 
(šiuo atveju – yra tiesiogiai skirta mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimui).  
 
Antrasis metodologinis iššūkis buvo susijęs su priemonių vertinimu tarp kitų priemonių. Atsižvelgiant į tai, kad 
MTTP skatinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo tikslus nurodo ir ŠMM Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 1 prioriteto bei Žmonių išteklių plėtros programos 3 prioriteto priemonės, jos taip pat 
įtrauktos į šį vertinimą. 
 
3.  ES ir Lietuvos inovacijų politikos uždaviniai iš esmės yra suderinti. Lietuvos inovacijų politikos uždaviniai 

atitinka ES inovacijų politikos kaitos tendencijas, tačiau kai kurie uždaviniai Lietuvoje yra ne tokie 
akivaizdūs arba jiems įgyvendinti nėra skiriama kritinė lėšų masė. Pavyzdžiui, Lietuvoje mažiau negu ES 
dėmesio skiriama mokslinių tyrimų rezultatų komercinimui palengvinti, supaprastinti (įskaitant teisinės 
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bazės kūrimą) ir naujų rinkų kūrimui per inovacijų paklausos skatinimą (pvz., mokestines lengvatas, 
viešuosius pirkimus, standartus ir tiesiogines finansines priemones). 

 
3.1. Lietuvos inovacijų strategija, patvirtinta jau įsibėgėjus dabartinio priemonių rinkinio įgyvendinimui, 

įtvirtina kai kuriuos Europos Sąjungos inovacijų politikos prioritetus atspindinčius pokyčius. Labiau 
pabrėžiamas MTTP ir inovacinės veiklos tarptautiškumas: tarptautinis viešojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų lygis, inovatyvių įmonių internacionalizacija ir TUI pritraukimas; įmonių įsitraukimas į 
tarptautinius inovacijų tinklus. Tačiau šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamos MTTP ir inovacijų priemonės 
vis dar yra daugiausia uždaros kitų šalių įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams. Būtina labiau 
skatinti Lietuvos įmonių įsitraukimą į tarptautinius inovacijų tinklus, o viešojo sektoriaus programas 
atverti užsienio šalių tyrėjams ir kitiems specialistams, siekiant pritraukti juos dirbti Lietuvoje, skatinti 
jungtines studijų ir tyrimų programas su kitų šalių institucijomis (su sąlyga kad sukurta nauda liks 
Lietuvoje).  

 
3.2. Lietuvos inovacijų strategijoje išplėsta inovacijų sąvoka (netechnologinės, socialinės, viešosios, 

nukreiptos į paklausą ir vartotojų poreikius inovacijos). Tačiau LIS atskirai neišskiriamos paklausą 
inovacijoms stimuliuojančios priemonės (per viešuosius pirkimus, standartus, mokesčių lengvatas 
vartotojams ir kt.). Mažoje šalyje rinkos dydis yra kertinis inovacijas ribojantis veiksnys, ypač jeigu 
vartotojai (tarp jų valstybė) pasižymi konservatyvumu ir orientacija į žemą kainą. Siekiant didinti vietos 
rinką lietuviškoms inovacijoms, svarstytinos tikslingos priemonės, nukreiptos į vartotojus (tokios 
priemonės pavyzdys galėtų būti mokestinė lengvata norintiesiems diegti saulės energijos elektrines arba 
įsigyti elektromobilius, ar įsidiegti inovatyvią vadybos sistemą) arba inovacijų diegimo supaprastinimą 
(tokios priemonės pavyzdys galėtų naujų energijos šaltinių taikymą palengvinantis reglamentavimas arba 
elektromobilių įkrovimo stočių įdiegimas). 

 
3.3. Ne tik Lietuvos inovacijų strategija, bet ir Pažangos strategijos „Lietuva 2030“ projektas suteikia esminį 

prioritetą verslumui – dėmesio centre ne tik jaunos, inovatyvios, sparčiai augančios įmonės, bet ir 
verslus, kūrybingas, drąsiai rizikuojantis žmogus. Verta pastebėti, kad šis prioritetas ankstesniuose 
Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos uždaviniuose daugiau buvo deklaratyvus negu realiai įgyvendinamas. 
Šiuo metu įgyvendinamos politikos priemonės taip pat palyginti nedaug prisideda prie verslumo 
skatinimo, nors jau įgyvendinamos pirmosios iniciatyvos (technologijų inkubatoriai, „verslo angelų“ 
fondas, taip pat nefinansinės priemonės, – pavyzdžiui, „mažosios bendrijos“ statusas ir kt.). ES jaunoms 
sparčiai augančioms įmonėms priešakinėse (arba kitaip – pažangiose) technologijų srityse57 (angl. yollies, 
gazelles) skiria išskirtinį dėmesį. Ypač rekomenduojama formuoti rizikos kapitalo ir verslo pradžios 
kapitalo priemones, skirtas išimtinai inovatyvioms naujai kuriamoms / įkurtoms technologijų ar žinioms 
imlių paslaugų įmonėms. Naujuoju laikotarpiu į verslumo ugdymą Lietuvoje, siekiant geresnių rezultatų, 
turėtų būti nukreipta daug  kompleksiškų priemonių. 

 
3.4. Siekis stiprinti inovacijų politikos valdymą, diegti sisteminį požiūrį į inovacijas ir įgyvendinti 

horizontaliąją inovacijų strategiją atitinka ES tendencijas. Tačiau šiam Lietuvos inovacijų strategijos 
uždaviniui įgyvendinti numatytas kol kas palyginti neišplėtotas priemonių rinkinys ir nėra skirta daug 
lėšų.  

 
3.5. ES siūlo įgyvendinti „sumaniosios specializacijos“ (angl. smart specialisation) principą renkantis 

prioritetines MTTP ir inovacijų investicijų sritis. Dėl prioritetinių nišinių krypčių, kuriose galėtų pirmauti 
regionai ar šalys, pagal „iš apačios į viršų“ principą turėtų sutarti nacionaliniai klasteriai ir kiti 
nacionalinės inovacijų sistemos veikėjai. Sumanioji specializacija vyksta dviem toliau aptariamomis 
kryptimis. 
a) Pirma, tai šalies „specializacija“ patvirtintose prioritetinėse srityse. Lietuvoje šiuo metu yra 

patvirtintas „proveržio“ krypčių sąrašas. Jį sudaro 8 „proveržio“ kryptys aukštųjų technologijų ir 
„naujųjų“ technologijų kryptyse (biotechnologijos, lazerių technologijos, informacinės ir ryšių 
technologijos, elektrinės ir optinės įrangos gamyba, švariosios technologijos, ateities energetika, 
kūrybinės industrijos, gerovės ir sveikatingumo sritys) bei penkios tradicinės pramonės kryptys 
(maisto produktų ir gėrimų gamyba, medienos ir medinių dirbinių gamyba, baldų gamyba, tekstilės 
gaminių gamyba, chemikalų, chemijos produktų ir cheminio pluošto gamyba). Be to, kai kuriuose 
kituose mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos plėtros kryptis ir investicijas numatančiuose 
dokumentuose (pvz., nacionalinėse kompleksinėse programose) įtvirtintos papildomos prioritetinės 
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sritys – pavyzdžiui, numatytos gana didelės investicijos į gamtos išteklių ir žemės ūkio mokslinių 
tyrimų programas per nacionalines kompleksines ir jungtines tyrimų programas. Ekspertų nuomone, 
tokiai mažai šaliai kaip Lietuva trylikos–keturiolikos prioritetinių krypčių sąrašas yra per platus.  

b) Antra, „sumanioji specializacija“ gali vykti kiekviename ūkio sektoriuje ar subsektoriuje per 
klasterizacijos procesus – jungdamiesi ir diskutuodami klasterio dalyviai patys nusprendžia dėl 
tolesnės subsektoriaus krypties ir nišinės „specializacijos“. Todėl toliau reikėtų skatinti nacionalinių 
klasterių veiklą, jų jungimąsi į tarptautinius klasterius ir inovacijų tinklus bei remti vidinių tyrimų, 
įžvalgų (angl. foresight) procesus, pagrįstus dalyvavimu (nuo tyrėjų iki gamintojų ir tiekėjų).  

 
4. Visas priemonių rinkinys ir kiekviena priemonė atskirai tiesiogiai prisideda prie ES ir Lietuvos inovacijų 

politikos uždavinių ir tikslų. Didžioji dalis visų priemonių lėšų (visos jos ŠMM atsakomybės srityje) yra 
skirtos viešojo sektoriaus žinių bazei stiprinti, o tiesiogiai mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti 
skirta apie 14 proc. visų priemonių lėšų, nors mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą nurodo 
maždaug pusė vertintų priemonių.  

 
4.1.Daugiau negu pusės analizuotų MTTP ir inovacijų skatinimo priemonių ŪM ir ŠMM atsakomybės srityse 

uždaviniuose įvardijamas bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje skatinimas. Tačiau pagal faktiškai 
finansuojamas veiklas didžioji dalis visų priemonių lėšų (apytiksliai apie 60 proc., arba apie 1,66 mlrd. Lt) 
yra skirta viešojo sektoriaus žinių bazei stiprinti. Paskatų inovacijoms įmonėse kūrimui yra skirta apie 26 
proc. priemonių lėšų; likusios lėšos (apytiksliai apie 14 proc., arba apie 396 mln. Lt) yra skirta tiesiogiai 
mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo uždavinius 
tiesiogiai įvardija EAVP 1 prioriteto priemonės ir dalis ŽIPVP 3 prioriteto priemonių ŠMM atsakomybės 
srityse, „PRO LT“, „Inoklaster LT“ grupė, „Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, „Inogeb LT-3“, „Inovaciniai 
čekiai“, ATPP, PBPP, „Eurostars“, „Eureka“ priemonės. LR ūkio ministerijos atsakomybės srityje esančių 
priemonių lėšos (apie 1,11 mlrd. Lt) yra skirtos kurti paskatas inovacijoms įmonėse (64,5 proc. visų 
priemonių lėšų), o likusieji 35,5 proc. (apie 396 mln. Lt) tiesiogiai remia mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą skatinančias veiklas. 

  
4.2. Remiantis užsienio šalių patirtimi ir atsižvelgiant į tai, kad viešojo sektoriaus žinių bazė (ypač „kietoji“ 

infrastruktūra) iš esmės bus sukurta šiame laikotarpyje, ateityje lėšų santykis turėtų keistis priešinga 
kryptimi – turėtų didėti investicijos į MTTP ir inovacinę veiklą. Gerokai didesnė lėšų dalis turėtų būti 
skiriama bendriems MTTP projektams, tyrimų komercinimui, tarptautinei tinklaveikai ir paklausos 
inovacijoms skatinimui, ypač daug dėmesio skiriant klasterių plėtrai. Pavyzdžiui, Suomijos MTTP ir 
inovacijų skatinimo politikos biudžete net apie 50 proc. lėšų yra skiriama tiesiogiai bendriems mokslo ir 
verslo MTTP ir inovaciniams projektams, ypač prioritetinėse srityse ir klasteriuose. 

 
1.3. Koks priemonėse numatytų tikslų pasiekimo laipsnis, atsižvelgiant į 2007–2013 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategiją, EA VP ir Inovacijų 2010–2020 metų strategiją bei kitus MTTP ir inovacijų 
politikos strateginius teisės aktus?      
 
Vertinant priemonių tikslų pasiekimo laipsnį atsižvelgta į tris kriterijus: 1) lėšų paskirstymą ir jų įsisavinimą, koks 
jis buvo atliekant vertinimą; 2) kiekybinių tikslų pasiekimą tose priemonėse, kurioms jie buvo keliami 
(kiekybinės produkto ir rezultato rodiklių reikšmės numatytos ES SF priemonėse); 3) kokybinių tikslų pasiekimą 
– tikėtiną įtaką indėlio, produkto ir elgsenos papildomumo rodikliams. Toliau pateikiamas priemonių tikslų 
pasiekimo tikimybės vertinimas, grindžiamas projektų vykdytojų apklausos rezultatais (vykdytojai vertino, kiek 
jų projektas prisidės prie numatytų rodiklių pasiekimo), Fotoelektros technologijų klasterio atvejo studija, 
interviu su projektų vykdytojais ir ekspertais bei kiekybinių tikslų pasiekimo ekstrapoliacija (prognozėmis). 
 

5. Remiantis vertinimo rezultatais galima teigti, kad dauguma priemonių pasieks joms keliamus kiekybinius 
ir kokybinius tikslus. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų priemonių kiekybiniai tikslai daugeliu 
atveju bus viršyti. Pagrindine didesnių pasiekimų priežastimi laikytinas gana atsargus planavimas. Detalus 
kiekvienos priemonės tikslų pasiekimo tikimybės vertinimas pateikiamas 2.2.1 skyriuje. Taip pat žr. išvadas 
1.3–1.4. 

 
1 lentelė. Priemonių tikslų pasiekimo prognozės (iki 2015 m.) 

Priemonė Lėšų Kiekybiniai Kokybiniai Apibendrinimas: tikslų pasiekimo 
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paskirstymas ir 

(ar) 

įsisavinimas 

rezultatai rezultatai tikimybė 

„Idėja LT“ Geras  Labai geras  Geras  Tikėtina, kad tikslai bus pasiekti  

„Intelektas LT“ Labai geras  Labai geras  Labai geras  Tikslai tikrai bus pasiekti  

„Intelektas LT+“ Geras–

patenkinamas  

Labai geras  Geras  Tikėtina, kad tikslai bus pasiekti  

Aukštųjų technologijų plėtros 

programa 

Labai geras  n. d. Geras  Tikslai pasiekti  

Pramoninės biotechnologijos 

plėtros programa 

Labai geras  n. d. Geras  Tikslai pasiekti  

„Inovaciniai čekiai“ Labai geras  n. d. Geras  Tikslai tikrai bus pasiekti  

„Eureka“ Geras*** n. d. Geras  Tikėtina, kad tikslai bus pasiekti  

„Eurostars“ Labai geras n. d. Nepakanka 

duomenų 

Nepakanka duomenų 

„Inoklaster LT“ Patenkinamas  n. d. Geras** Patenkinamas–geras** 

„Inoklaster LT+“ Patenkinamas  n. d. Geras** Patenkinamas** 

„Asistentas-3“  (1 projektas) Labai geras  Patenkinamas  Patenkinamas  Tikėtina, kad tikslai bus pasiekti  

„Inogeb LT-1“ Labai geras  Labai geras * Geras (2) Tikslai tikrai bus pasiekti  

„Inogeb LT-2“ Labai geras  n. d. n. d. Nepakanka duomenų 

„PRO LT“**** Labai geras  n. d. n. d. Nepakanka duomenų 

Šaltinis: sudaryta autorių.  

* Atsižvelgiant tik į tų kiekybinių tikslų pasiekimą, kuriuos, remiantis turimais duomenimis, buvo įmanoma 
ekstrapoliuoti. 

** Priemonei keliamų rezultatų pasiekimas labai priklausys nuo to, ar bus panaudotos visos priemonei 
paskirtos lėšos.  

*** Vertinta atsižvelgiant į atitinkamų priemonės „Intelektas LT“ projektų lėšų įsisavinimą. 

**** Vertintas tik priemonės lėšų paskirstymas, bet  ne jų įsisavinimas. 
 

6.  Atliekant vertinimą abejonių kilo dėl priemonių „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ kokybinių tikslų 
pasiekimo. Viena vertus, priemonių tikslų pasiekimas priklausys nuo to, ar bus įsisavintos visos numatytos 
lėšos. Tuo metu, kai buvo atliekamas vertinimas, nauji konkursai dėl paraiškų teikimo buvo sustabdyti, 
paraiškų kiekis buvo didelis, tačiau sprendimų dėl lėšų paskirstymo nebuvo priimta. Antra vertus, dabartiniu 
laikotarpiu kokybinių tikslų, susijusių su mokslo ir verslo sąveikų skatinimu, pasiekimą „Inoklaster LT“, 
„Inoklaster LT+“ ir kitose mokslo ir verslo sąveikas skatinančiose priemonėse mažina verslo 
bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis kliūtys, aprašytos 37 ir 39 išvadose. Ateityje panašios 
tinklaveikos  priemonės turėtų pasiekti geresnių rezultatų, tačiau būtina užtikrinti jų tęstinumą. Taip pat 
ateityje panašaus tipo priemonėms skiriamos lėšos turėtų būti didinamos derinant su klasterių gebėjimų 
stiprinimu; atitinkamai turėtų gerėti lėšų įsisavinimas ir augti pasiekiamų rezultatų kokybė. 

 
1.4. Ar efektyviai planuojamas ir koordinuojamas verslo ir mokslo bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų 
srityje projektų finansavimas iš įvairių priemonių ir kitų finansavimo šaltinių, tarp jų tarptautinių, kaip būtų 
galima padidinti šių lėšų panaudojimo efektyvumą? 
 
Atsakant į šį klausimą pirmiausia buvo vertinama, kokiu mastu finansuojant bendradarbiavimą MTTP ir 
inovacijų srityje yra naudojamasi nacionaliniais šaltiniais, ir kokiu – tarptautiniais, ar yra įrodymų, kad 
tarptautinės priemonės yra rezultatyvesnės už nacionalines ir sukuria aiškią pridėtinę vertę. Atliekant vertinimą 
priemonių grupės pagal finansavimo šaltinius suskirstytos į:  

a)    ES struktūrinės paramos lėšomis bendrafinansuojamas priemones (toliau – ES SF priemonės) t. y. „Idėja 
LT“, „Intelektas LT+“, „Intelektas LT“, „Inogeb LT-1“, „Inogeb LT-2“, „Inogeb LT-3“, „PRO LT“58, „Inoklaster 
LT“, „Inoklaster LT+“, „Asistentas-3“. Vertinimo laikotarpiu, remiantis prieinamais duomenimis, šių 
priemonių dalis sudarė apie 83 proc. visų lėšų, skirtų MTTP ir inovacijų plėtros projektams vertinamose 
priemonėse. 
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b) Daugiausia valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas priemones (toliau – nacionalinės priemonės), t. y. 
„Inovaciniai čekiai“, Aukštųjų technologijų plėtros programa, Pramoninės biotechnologijos plėtros 
programa 2007–2010. Vertinimo laikotarpiu, remiantis prieinamais duomenimis, šių priemonių dalis 
sudarė apie 15 proc. visų lėšų, skirtų MTTP ir inovacijų plėtros projektams vertinamose priemonėse. 

c)      Tarptautines priemones. Šiuo atveju tai tik „Eureka“ ir „Eurostars“, nes atliekant vertinimą buvo 
prieinami detalūs priemonių įgyvendinimo duomenys, o jų naudos gavėjai įtraukti į apklausą. Šioms 
priemonėms skirta tik apie 2 proc. visų lėšų 2008–2011 m. laikotarpiu. 

 
7.  Visos įgyvendinamos priemonės yra aktualios ir kuria pridėtinę vertę, tačiau šiuo metu įgyvendinamos 

nacionalinės priemonės, projektų vykdytojų nuomone, vidutiniškai sukuria mažesnę pridėtinę vertę negu 
ES SF priemonės ar tarptautinės priemonės. Mažesnę įtaką rezultatų pasiekimui daugiausia lemia 
mažesnės skiriamos lėšos vienam projektui. 

 
7.1. Remiantis vertinimo rezultatais, susidaro paradoksali padėtis. Projektų vykdytojai vidutiniškai buvo 

labiau patenkinti nacionalinių ir tarptautinių priemonių uždaviniais ir finansuojama veikla – tarptautinės 
ir nacionalinės priemonės pagal šį kriterijų vertintos vidutiniškai 5,3 balais iš 7 galimų, o ES SF priemonės 
– 4,8 balais. Tačiau vykdytojai prasčiau įvertino nacionalinių priemonių įtaką visose papildomumo 
srityse: tiek skatinant MTTP veiklą ir naujus projektus (indėlio papildomumą), tiek kuriant ir tobulinant 
produktus ir paslaugas (produkto papildomumą), tiek skatinant naujus bendradarbiavimo ryšius 
(elgsenos papildomumą). Šis paradoksas gali būti paaiškinamas tuo, kad nacionalinės priemonės yra 
naudingos ir jų administravimas yra paprastesnis, todėl vykdytojai patenkinti dalyvavimu priemonėse. 
Tačiau nacionalinėse priemonėse skiriamos lėšos yra gerokai mažesnės (ypač „Inovacinių čekių“ atveju), 
todėl vykdytojai prasčiau vertina sukuriamus rezultatus. Apibendrinus interviu ir apklausos duomenų 
rezultatus išryškėjo „Inovacinių čekių“ pridėtinė vertė kuriant inkrementines inovacijas – projektų 
vykdytojai per apklausą nurodė, kad šios priemonės įtaka inicijuojant produktų ir paslaugų 
patobulinimus yra didesnė negu kitų vertintų priemonių. 

 
7.2. Lyginant ES SF priemones ir tarptautines priemones tarpusavyje aiškėja, kad tarptautinių priemonių 

pridėtinė vertė pasireiškia naujų tarptautinių bendradarbiavimo ryšių kūrimas, naujų kompetencijų 
įgijimas ir aukštesnės kokybės studijų ir (ar) mokslinių tyrimų veiklas plėtojimas (ypač mokslo ir studijų 
institucijose).  

 
7.3. ES SF priemonių pridėtinė vertė yra jų tikėtinas poveikis naujų produktų / paslaugų kūrimui, naujų MTTP 

projektų inicijavimui ir naujų kompetencijų įgijimui. Tačiau pagal daugumą rodiklių dalyvavimas šiose 
priemonėse vidutiniškai turi mažesnį poveikį negu dalyvavimas tarptautinėse priemonėse (išskyrus – 
kuriant naujus tinklus ir inicijuojant naujus MTTP projektus). 

 
8. Nacionalines ir tarptautines priemones įgyvendinančios institucijos gana veiksmingai dalijasi informacija, 

tačiau tarptautinių, nacionalinių ir ES SF paramos priemonių finansavimo koordinavimas remiant MTTP ir 
inovacinės veiklos skatinimą, mokslo ir verslo sąveikas galėtų būti tobulinamas keliomis kryptimis, 
pirmiausia siekiant mažinti dvigubo finansavimo tikimybę.  

 
8.1. Dvigubo finansavimo tikimybė yra visai galima, nes ją labai sudėtinga, beveik neįmanoma patikrinti. 

Pavyzdžiui, ta pati įmonė gali prašyti finansavimo tam pačiam projektui iš Pramoninės biotechnologijos 
plėtros programos ar Aukštųjų technologijų plėtros programos, „Eureka“ ir „Intelektas LT“ lėšų. Kadangi 
atskirose institucijose kaupiama informacija apie įgyvendinamus projektus, jų veiklas, įgyjamą įrangą yra 
konfidenciali ir ja institucijos nesidalija, pareiškėjai gali piktnaudžiauti tokia padėtimi. Todėl yra poreikis 
apsvarstyti galimybes finansuojančioms institucijoms keistis finansavimo rezultatais (vertinimo metu 
buvo numatyta pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp LVPA ir MITA). Ši problema taip pat būtų 
sumažinta, jeigu nacionalines, tarptautines ir ES SF lėšomis finansuojamas priemones MTTP verslo ir 
inovacijų srityje administruotų viena institucija (MITA). Tokiu būdu savaime sumažėtų koordinavimo 
kaštai. 

 
8.2. Visos institucijos (MITA, LMT, LVPA) paraiškoms vertinti ir kitiems tikslams kuria ir naudoja savo 

ekspertų duomenų bazes, nors būtų efektyviau turėti ir naudoti vieną duomenų bazę. 
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8.3. Yra nedidelių specifinių trūkumų, pavyzdžiui, iškilusių atskyrus Bendrosios programos atskiras dalis į 
LMT (dalis BP7 paprogramių buvo perduota administruoti LMT, ir, interviu duomenimis, projektų 
pareiškėjams tai kartais sukelia praktinių nepatogumų – tenka bendrauti su dviem institucijomis). 

 
8.4. Be to, nacionalinių, tarptautinių ir ES SF priemonių atveju taikomos skirtingos administravimo taisyklės, 

todėl projektų vykdytojams sukuriamas papildomas administravimo krūvis. 
 

2 VERTINIMO UŽDAVINYS 
 

2.1. Koks MTTP ir inovacijų kuriamos / plečiamos infrastuktūros (taip pat „kietosios“ slėnių, mokslo ir (ar) 
technologijų parkų, inovacijų centrų ir pan. infrastruktūros) panaudojimo MTTP ir inovacijų politikos tikslams 
pasiekti lygis, verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatyvumo užtikrinimo lygis, šiose infrastruktūrose 
vykdomos veiklos pakankamumas; kaip galėtų būti padidintas šios veiklos ir „kietosios“ infrastruktūros 
panaudojimo numatytiems tikslams pasiekti efektyvumas?  
 
9. Bendras MTTP ir inovacijų  kuriamos ir plečiamos infrastruktūros panaudojimo MTTP ir inovacijų politikos 

tikslų pasiekimo vertinimas, rodo, jog tikslai bus pasiekti iš dalies. Atsakymų, kuriuos pateikė verslo įmonės 
ir ekspertai, skirtumai atskleidžia tris problemas, lemiančias tokį vertinimą: a) nepakankama komunikacija 
dėl inovacijų paramos infrastruktūros galimybių ir naudingumo; b) aukštą pridėtinę vertę kuriančių paslaugų 
pasiūlos nebuvimas; c) kai kurių teikiamų paslaugų kokybė.  
 

10. Nepakankama komunikacija pasireiškia tuo, kad verslo atstovai jaučia, jog inovacijų infrastruktūros lygis kai 
kuriose srityse yra aukštas (tinklaveika, verslumo kultūra, inovacijų kultūra, verslo pradžios konsultacijos, 
rinkų ir finansavimo paieška, pradinės verslo vystymo konsultacijos, nuomos paslaugos, inovacinių gebėjimų 
didinimas konsultacijų pagalba, partnerystės ir klasterizacijos skatinimas), o įmonių atstovai šiomis 
paslaugomis naudojasi nedaug. Komunikavimo aspektu tai reiškia, kad įmonės gauna informaciją apie 
teikiamas paslaugas, tačiau tos informacijos nesusieja su savo interesais, ir ši informacija neskatina įmonių 
aktyviai veikti. Vadinasi, komunikacija apie paslaugas yra pernelyg bendra, įmonės nesusieja jos su verte 
savo verslui. Ekspertai daugeliu atvejų panašių paslaugų pasiūlą įvertino kaip vidutinę. Tai reiškia, kad 
esamas minėtų paslaugų lygis yra tinkamas ir jį reikėtų tokį išlaikyti, orientuojantis į aiškesnius ir labiau 
individualizuotus vertės pasiūlymus verslui.  
 

11. Tai, kad nėra aukštą vertę kuriančių paslaugų pasiūlos (rinkodaros paslaugos, žinių ir technologijų 
perdavimas, technologiniai ir inovaciniai auditai, projektinės inovacinės veiklos finansavimas), lemia kelios 
priežastys: a) šioje srityje reikia individualizuotų sprendimų, aukštos paslaugų tiekėjų kvalifikacijos ir ilgesnio 
laikotarpio įdirbio konsultuojant konkrečias verslo įmones, t. y. paslaugos teikėjų brandos ir valstybės 
finansinės paramos įrankių; b) reikia verslo įmonių brandos, absorbcinių gebėjimų ir suvokimo, ką gali 
suteikti tokios paslaugos. Abi šios priežastys ir jų sukeliamos problemos sprendžiamos vykdant nuoseklią ir 
sistemišką valstybės intervencine politiką, t. y. norint, kad atsirastų šio tipo paslaugos ir jomis būtų 
naudojamasi, iš pradžių turi atsirasti ilgalaikis pasitikėjimu pagrįstas ryšys tarp verslo įmonių ir inovacijų 
paramos paslaugų teikėjų, turi būti ankstesnės suteiktų paprastesnių paslaugų patirties, pamažu ugdoma 
tiek paslaugų teikėjų, tiek paslaugų gavėjų kompetencija. Ir ekspertai, ir verslo atstovai išsakė nuomonę, kad 
verslo sektoriuje yra inovacijų paramos paslaugų poreikis. Ekspertai pažymėjo, kad labiausiai trūksta 
„jaunųjų“ verslo įmonių globojimo ir kuravimo paslaugų bei kompleksinės mentorystės, individualizuotos 
pagal konkrečius verslo poreikius. Tai siejasi su išvada dėl ilgalaikių inovacijų paramos paslaugų teikėjų ir 
gavėjų poreikio santykių kūrimo.  
 

12. Paslaugų kokybė išlieka rimta problema daugelyje teikiamų paslaugų, tačiau kai kur ji ypač akivaizdi (čia 
verslo ir ekspertų nuomonės dėl nesinaudojimo paslaugomis sutampa): tinklaveikos skatinimas, žinių ir 
technologijų perdavimas, technologiniai ir inovaciniai auditai, parama bendradarbiavimui (verslas ir 
mokslas), partnerystės ir klasterizacijos skatinimas. Komentuodami šias paslaugas ekspertai nurodė, kad 
inovacijų paramos paslaugos yra nepakankamos kokybės, tarpusavyje dubliuojasi, yra perteklinės ir 
nelanksčios, nėra susitelkiama į tikslinį naudos gavėją, trūksta veiklos tęstinumo. Ataskaitos autorių 
nuomone, paslaugų kokybės trūkumą lemia dvi priežastys: a) kompetencijos ir patirties stoka; b) 
efektyvumo, rezultatyvumo matavimo sistema (atsiskaitoma už kiekį, o ne už kokybę ar rezultatą).  
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13. Siūlomi toliau pateikiami MTP, slėnių, inkubatorių ir kitų inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų 
efektyvumo didinimo būdai. 

13.1 MTTP ir inovacijų kuriamos ir plečiamos infrastruktūros subjektams nustatyti ilgalaikę programą, 
kurioje būtų nurodyti tikslai ir siektini uždaviniai, numatomos valstybės investicijos, rezultatyvumo 
matavimo principai ir pan. 

13.2 Gerinti inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų darbuotojų kvalifikacinius gebėjimus ir 
kompetencijas atitinkamose srityse (pvz., žinių ir technologijų perdavimas, technologiniai ir inovaciniai 
auditai). 

13.3 Paslaugas pritaikyti prie individualių verslo poreikių, o ne orientuotis į pavienes, atskiras paslaugas. 

13.4 Inovacijų paramos paslaugų teikėjai turi turėti formalias teises daryti įtaką tų sričių, už kurias jie 
atsakingi, politikai ir teisiniam reguliavimui. Reikia organizuoti reguliarias konsultacijas siekiant su 
inovacijų paramos paslaugų tinklu susijusių uždavinių, įtraukti svarbiausių institucijų atstovus į darbo 
grupes, kartą per metus kviesti juos nustatyti kliūtis savo veiklai ir prašyti pateikti siūlymus, kaip jas 
šalinti. Jei siūlymai atmetami, atmetimas turi būti įformintas taip, kaip šiuo metu daroma atmetus 
ministerijų ir kitų valstybės įstaigų pasiūlymus, t. y. nurodyti priežastį, kodėl į juos nebuvo atsižvelgta.  

13.5 MTP ir slėnių veiklos turi būti integruotos su studijomis, finansuojant naujų studijų programų rengimą 
universitetuose, dalyvaujančiuose slėnių veikloje, numatant reikalavimą parodyti šių programų ryšį su 
slėnių veikla, MTP veikla, verslumo skatinimu ar kitomis inovacijų paramos paslaugomis. 

13.6 Verslas, kuris naudojasi MTP, slėnių, inkubatorių ir kitų inovacijų paramos paslaugas teikiančių 
institucijų paslaugomis, turi turėti aiškias galimybes daryti įtaką šių institucijų valdymui ir veiklos 
kryptims. Tai gali būti pasiekiama įtraukiant verslo atstovus į MTP, slėnių ir inkubatorių valdymo arba 
patariamuosius organus (valdybas, tarybas). 

13.7 Tarpusavyje koordinuoti inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų veiklą.  

 
2.2. Kokios galimos verslo pritraukimo į mokslo ir (ar) technologijų parkus, slėnius kliūtys, kokios galimos 
naujos verslo pritraukimo formos ir galimi nauji bendradarbiavimo būdai? 
 

14. Nors verslui įsitraukti į mokslo ir (ar) technologijų parkų bei slėnių veiklas sudarytos patenkinamos sąlygos, 
esama ir kliūčių: 

a) daugumai verslo įmonių trūksta informacijos apie MTP ir slėnių veiklas ir teikiamą naudą verslui; 
b) MTP ir slėnių teikiamos paslaugos neatitinka verslo poreikių; 
c) MTP ir slėniai nėra motyvuoti pritraukti verslo sektorių; 
d) slėniai orientuojasi tik į mokslo interesų tenkinimą. 

 
15.   Galimi būdai, kaip pagerinti verslo įsitraukimo į MTP ir slėnių veiklas procesus: 

a) suteikti daugiau informacijos apie verslo įsitraukimo galimybes, vykdomas veiklas, rezultatus, veiklos 
planus, sėkmės istorijas; 

b) didinti MTP ir slėnių suinteresuotumą pritraukiant verslą bei siekiant bendrų MTTP projektų rezultatų; 
c) teikti aiškias, konkurencingas ir tikslines paslaugas, atitinkančias nustatytus verslo poreikius; 
d) sudaryti verslui realias galimybes dalyvauti MTP ir slėnių veiklose, įtraukiant verslą į bendrus projektus bei 

projektų priežiūros procesus; 
e) MTP ir slėnių veikla turėtų būti nukreipta į aiškius rezultatus, atsiskaitant už juos visuomenei; 
f) didinti MTTP finansavimą per verslą, o ne tiesiogiai per MTP ir slėnius; 
g) iš slėniuose esančių mokslo ir studijų institucijų biudžeto mokslui finansuoti didelę dalį skirti  taikomojo 

mokslo finansavimui, į projektus įtraukiant verslą. 
 
Rekomenduojame antrąjį slėnių plėtojimo etapą (2014–2020 m.) sieti su verslo dalyvavimu ir interesais. Turėtų 
būti skatinami bendri verslo ir mokslo projektai, skiriant finansavimą įmonėms taikomiesiems moksliniams 
tyrimams pirkti iš mokslo institucijų.  
 
2.3. Ar tinkamas mokslo ir (ar) technologijų parkų vaidmuo įgyvendinant slėnių programas ir kokia jų 
santykių su kitais slėnių dalyviais pridėtinė vertė?  
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16.  Šiuo metu mokslo ir (ar) technologijų parkų vaidmuo slėniuose nėra didelis, nes slėniai dar tik kuriasi. 
Tačiau ateityje parkai galėtų teikti paslaugas, kurios užpildytų slėnių infrastruktūrą: 

a) tapti verslui patrauklia įsikūrimo vieta; 
b) inicijuoti ir skatinti bendrus verslo ir mokslo projektus; 
c) skatinti inovatyvių produktų kūrimą ir eksportą; 
d) teikti inkubatoriaus ir akseleratoriaus paslaugas; 
e) tapti slėnių klasterizacijos pagrindu ir fasilitatoriumi; 
f) vykdyti slėnių mokslininkų sukurtų inovatyvių technologijų ir produktų pradinius bandymus, testavimus, 

teikti rekomendacijas dėl tobulinimo ir platesnio diegimo praktikoje. 
 

17.  Apibendrinus galima teigti, jog mokslo ir (ar) technologijų parkų slėniuose vaidmuo – atstovauti verslo 
interesams, skatinti inovacinę veiklą ir klasterizaciją bei tapti verslo ir mokslo tarpininku.  

 
2.4. Kokie būtų optimalūs mokslo ir (ar) technologijų parkų valdymo ir veiklos organizavimo būdai, jų 
vaidmenys slėniuose ir santykiai su kitais slėnių dalyviais? 
 
18.  Mokslo ir (ar) technologijų parkai slėniuose turėtų būti: 

1. slėnių operatoriais; 
2. inovacijų paramos paslaugų teikėjais; 
3. klasterių „katalizatoriais“; 
4. lygiateisiais slėnių partneriais, atsakingais už inovatyvių įmonių įsikūrimą slėniuose, mokslo ir verslo 

dialogo skatinimą, inovacijų paramos paslaugų teikimą; 
5. bendrų projektų slėniuose koordinatoriais; 
6. verslo poreikių atstovais (vertėjais) slėniuose ir mokslo ir verslo bendravimo fasilitatoriais. 

 
19.  Ataskaitos autorių nuomone, visos išvardytos problemos, susijusios su slėnių ir mokslo bei technologijų 

parkų plėtra, kyla dėl šių priežasčių: 
a) slėnių paskirties apibrėžimo; 
b) sąvokų painiojimo ir naujų „lietuviškų“ prasmių tam tikriems pasaulyje nusistovėjusiems reiškiniams 

suteikimo; 
c) sistemiškumo trūkumo, kuris iš dalies atsiranda dėl nelygių galimybių formuojant slėnių veiklą. 

 
20. Lietuvoje kito slėnių kaip darinio ir jų paskirties (tikslų, uždavinių, funkcijų) suvokimas. Ilgainiui jie virto 

mokslo infrastruktūros vystymo projektais, vykdomais viešųjų pirkimų būdu ir finansuojamais struktūrinių 
fondų lėšomis. Pradinė idėja, kad slėniai turi būti verslo ir mokslo bendradarbiavimo centrais, pereidama 
tris biurokratinius lygmenis (universitetų vidinė biurokratija formuojant slėnių vizijas, struktūrinių fondų 
administravimo biurokratija skiriant slėniams finansavimą ir patvirtinant projektus, viešųjų pirkimų 
biurokratija įgyvendinant konkrečias veiklas) yra iškraipoma, apauga nereikalingomis procedūromis, 
administravimo mechanizmais, kiekviename lygmenyje yra kovojama dėl įtakos zonų, todėl galutinio kliento 
(verslo) naudos etape „pamirštama“ pradinė paskirtis.  

 
21. Užsienio ekspertai ne kartą yra minėję, kad Lietuvoje painiojamos sąvokos. Slėniais pasaulyje paprastai 

vadinami didieji mokslo ir (ar) technologijų parkai, kartais apimantys net kelių universitetų ar aukštųjų 
mokyklų teritorijas, greta jų įsikūrusias pramonės zonas. Mokslo infrastruktūros stiprinimo projektus 
Europoje įprasta vadinti ekselencijos centrais. Jie taip pat siejasi su verslu, tačiau pabrėžiamas mokslo bazės 
sustiprinimas. Mokslo ir (ar) technologijų parkų, inkubatorių, inovacijų centrų plėtra vystoma atskirai nuo 
slėnių (sąsajos yra formalios ir nestiprios), o jų veiklos dubliuojamos pačiuose slėniuose (pvz., slėnių 
asociacijos).  

 
22. Sistemiškumo trūkumą sukelia slėnių paskirties ir pagrindinio kliento (verslo) nesuvokimas ir 

neproporcingas galių pasiskirstymas. Nei slėniams priklausančios inovacijų paramos paslaugas aktyviai 
teikiančios struktūros (mokslo ir (ar) technologijų parkai, inkubatoriai, inovacijų centrai), nei verslo 
interesams atstovaujantys vienetai (asociacijos, klasteriai, stiprių įmonių grupės) negali paveikti valdymo 
sprendimų slėnių viduje, todėl jų motyvacija dalyvauti slėnių veiklose yra silpna. Kuriamos slėnių priežiūros 
grupės, stebėsenos mechanizmai taip pat neduos norimo rezultato, nes jie pernelyg sudėtingi ir nepadeda 
išspręsti didžiausios problemos – nekeičia požiūrio į pagrindinę slėnių paskirtį.  
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23. Todėl prieš tobulinant slėnių veiklą, integruojant inovacijų paramos paslaugas teikiančias organizacijas į 

bendrą slėnio ekosistemą reikia išspręsti du esminius klausimus: 
a) apsvarstyti iš naujo ir aiškiau įvardyti slėnių paskirtį, panaikinant bendras deklaracijas, būdingas 

įprastai universitetinei veiklai, ir aiškiau pabrėžiant taikomojo mokslo ir naudingumo verslui dimensiją; 
b) įtraukti į slėnių valdymą (o ne ex post stebėseną) su verslo struktūromis susijusias organizacijas ir 

inovacijų paramos paslaugas jau teikiančias organizacijas. 
 

3 VERTINIMO UŽDAVINYS 
 

3.1. Ar šiuo metu esama MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo bei finansavimo sistema (toliau – institucinė 
sistema) yra tinkama, efektyvi, ar atitinka verslo poreikius?  
3.4. Kokių reikia imtis veiksmų ir priemonių, kad Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo bei 
finansavimo sistema būtų optimali bei atitiktų verslo poreikius?  
3.5. Kokiais būdais galima būtų patobulinti esamą MTTP ir inovacijų skatinimo ES struktūrinių fondų paramos 
administravimo sistemą?  
 
Šio uždavinio vertinimo objektas apima institucijas, kurios dalyvauja įgyvendinant MTTP ir inovacijų politiką (ŪM 
atsakomybės srityje): tai pirmiausia Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), Lietuvos inovacijų centras (LIC) ir 
MITA. Siekiant pateikti bendrą MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinės sąrangos vaizdą taip pat 
analizuota kitų institucijų (LMT, CPVA, MOSTA, ESFA, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“) veikla tiek, 
kiek ji susijusi su bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje skatinimu, MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimu. 
Toliau pateikiamos išvados dėl dabartinės MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinės sąrangos 
tinkamumo ir efektyvumo. Atsižvelgiant į vertinimo poreikius, daugiausia dėmesio sutelkta į ES struktūrinės 
paramos administravimo sistemos vertinimą. Išvados pagrįstos projektų vykdytojų ir inovatyvių įmonių, kurios 
naudojosi institucijų paslaugomis, apklausomis, giluminiais interviu su įvairių projektų vykdytojais ir ekspertais, 
Suomijos ir Nyderlandų atvejo studijomis.  
 
24. Dabartinė MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinė sąranga, kurią sudaro LVPA, MITA, taip pat iš 

dalies CPVA, ESFA, LMT, MOSTA ir kitos politiką įgyvendinančios institucijos, turi keletą didelių trūkumų. 
Pirma, institucinei finansavimo sistemai yra būdingas didelis fragmentiškumas. Tai nėra optimalu, dėl toliau 
išdėstomų priežasčių. 

• Neišnaudojama masto ekonomija, todėl išauga finansavimo administraciniai kaštai.  
• Neoptimaliai naudojami riboti ekspertiniai gebėjimai. Nors LVPA, CPVA, LMT, MITA, ESFA teikiamo 

finansavimo tikslai ir tikslinės grupės skiriasi (bet ne visada), tačiau šioms funkcijoms atlikti reikia labai 
panašių gebėjimų. Pavyzdžiui, daugumai funkcijų – LVPA vertinant inovacinius projektus, LMT – 
fundamentinius mokslinių tyrimų projektus, MITA atrenkant geriausius taikomuosius MTTP projektus, 
sprendžiant dėl to, kokius tarptautinius mokslo projektus finansuoti – reikia pasitelkti mokslininkus ir 
ekspertus, gebančius įvertinti tyrimų kokybę. Lietuvos akademinė bendruomenė yra nedidelė, taigi ir 
ekspertinių gebėjimų nėra daug, o šiuo atveju jie dar ir „išsibarstę“ po įvairias institucijas. Be to, visais 
atvejais tenka mokyti institucijų darbuotojus, gerinti jų administravimo (procedūrų) žinias, o taip 
didinamos valstybės išlaidos administracinių gebėjimų stiprinimui. 

 
25. Antra, nors dabartinė institucinė inovacijų politikos įgyvendinimo sistema ekstensyviai išplėtota, tačiau 

įgyvendinančiosios agentūros nėra pakankamai pasirengusios efektyviai ir tinkamai teikti visas priskirtas 
paslaugas bei vykdyti funkcijas. Šiuo metu silpnosios institucinės sąrangos grandys yra LVPA ir MITA. 

 
25.1. MITA nėra pasirengusi kokybiškai teikti visas naujai priskirtas funkcijas, pavyzdžiui, teikti ekspertines ir 

konsultacines technologijų perdavimo, inovacijų vadybos paslaugas įmonėms bei vykdyti inovacijų 
politikos stebėseną ir vertinimą. Pastaroji funkcija yra inovacijų politikos ciklo silpnoji grandis – 
inovacinės veiklos rodikliai bei inovacijų politikos rezultatų rodikliai nėra kaupiami ir analizuojami 
vienoje institucijoje. 

 
25.2. LVPA veikla MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo srityje projektų vykdytojų yra kritikuojama dėl 

pernelyg formalaus požiūrio ir lankstumo, ekspertinių žinių trūkumo, dažnai negebėjimo įsigilinti į 
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inovacinių projektų turinį. Be to, LVPA ryšiai su LMT yra silpnesni negu MITA ir LMT, todėl ne efektyviai 
vystomas bendradarbiavimas.  

 
26. Trečia, Lietuvoje stebėsenos, vertinimo ir peržiūros funkcijos nėra sistemingai integruotos į MTTP ir 

inovacijų politikos valdymo ciklą. Trūksta institucijų, kurios sistemingai vykdytų šią funkciją. Taip pat iki 
šiol išlieka ekspertinės / patariamosios institucijos trūkumas inovacijų politikos srityje. Atskirus stebėsenos 
ir vertinimo elementus sudaro ŪM, MOSTA, LIC ir MITA veikla bei ad hoc užsakomųjų tyrimų rezultatai. 
Įgyvendinamos politikos poveikis kol kas vertinamas tik per ES struktūrinės paramos vertinimo mechanizmus. 
Inovacijų politikos tobulinimo poreikiai didesne dalimi neplanuojami iš anksto (tačiau yra ES SF vertinimo 
planai ir LIS 2010–2013 m. priemonių plane numatytos galimybių studijos). Be to, nėra institucijos, kuri 
suburtų inovacijų ekspertų ir socialinių partnerių atstovus (pagal užsienio gerosios praktikos pavyzdį) ir 
inovacijų politikos „savininkui“ (ŪM kartu su ŠMM) patartų inovacijų klausimais, stebėtų politikos 
įgyvendinimą. Taip pat svarbu aiškiai apibrėžti ir atskirti (vertikaliai arba horizontaliai) MOSTA ir MITA 
interesų sritis mokslo, studijų ir inovacijų stebėsenos ir vertinimo „lauke“, taip užtikrinant, kad nebūtų 
veiklos dubliavimo, ir kartu užtikrinti glaudų MOSTA ir MITA bendradarbiavimą ir sinergijas 
teikiant/naudojant stebėsenos ir analizės duomenis. 
 

27. Šios problemos rodo poreikį stambinti finansavimą skirstančias organizacijas: tai leistų optimaliau naudoti 
ribotus ekspertinius gebėjimus, vienoje institucijoje kaupti kompetenciją, reikalingą atrenkant ir vertinant 
projektus bei teikiant kitas paslaugas, ir sumažinti finansavimo administracinius kaštus. Atsižvelgiant į 
esamą institucinę sandarą ir projektų vykdytojų nepasitenkinimą LVPA veikla, taip pat jos patiriamus 
sunkumus siekiant gauti prieigą prie LMT ir MITA ekspertų duomenų bazės, svarstytinas MITA kaip būsimos 
pagrindinės inovacijų politiką įgyvendinančios institucijos įtraukimas į ES SF administravimo sistemą ir jos 
funkcijų išplėtimas. Detalūs pasiūlymai pateikti atsakant į 3.6 ir 3.7 vertinimo klausimus toliau, scenarijai 
aprašyti 4.3.2 skyriuje. 

 
3.2. Kokios institucijos, įstaigos ar kiti juridiniai asmenys, remiantis LR teisės aktais galėtų dalyvauti 
administruojant MTTP ir inovacijų paramos priemones? 3.3. Kokie turėtų būti šių institucijų vaidmuo, 
gebėjimai ir kompetencija, pakankami priemonių kūrimui, administravimui ir įgyvendinimui?  
 
28. Dabartiniu laikotarpiu Lietuvos MTTP ir inovacijų politika daugiausia įgyvendinama per ES struktūrinės 

paramos priemones. Remiantis LR teisės aktais, teisė administruoti ES SF paramos priemones gali būti 
suteikta įgyvendinančiosioms institucijoms (ĮI) arba visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) valdytojams (VDV). 
Pasirengimas tapti tiek visuotinės dotacijos valdytoju, tiek įgyvendinančiąja institucija yra gana ilgas 
procesas, trunkantis 9–36 mėn. Institucija privalo turėti patvirtintus įstatus, padalinių, atsakingų už 
priskirtas ES struktūrinės paramos administravimo funkcijas, sąrašą, patvirtintus padalinių nuostatus, 
pareigybių aprašymus ir detalų ES struktūrinės paramos administravimo vidaus procedūrų vadovą (vidaus 
tvarkos aprašų projektus). 
 

29. Juridinis asmuo, siekiantis administruoti ES paramą, turi suformuoti komandą specialistų, puikiai žinančių ES 
struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančius teisės aktus ir turinčių ES projektų 
administravimo patirties. Svarbiausios profesinės kompetencijos sritys, sudarančios prielaidas sėkmingai 
vykdyti ES paramą administruojančių institucijų funkcijas: 

• projektų konkursų organizavimas;   
• projektų vertinimo ir atrankos vykdymas; 
• projektų finansavimo ir administravimo sutarčių valdymas; 
• metodinės informacijos pareiškėjams ir projektų vykdytojams rengimas ir jų konsultavimas; 

• projektų vykdytojų vykdomų pirkimų priežiūra; 
• projektų vykdytojų teikiamų mokėjimo prašymų patikra ir išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas; 
• mokėjimo paraiškų dėl lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams rengimas (ar lėšų išmokėjimas, kai tai 

atlieka visuotinės dotacijos valdytojas); 

• išlaidų deklaracijų rengimas ir tvirtinimas; 
• projektų patikrų vietoje vykdymas; 
• projektų stebėsena; 
• informacijos registravimas SFMIS; 
• projektų vykdytojų padarytų pažeidimų tyrimas; 
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• informacijos, kurios reikia veiksmų programos įgyvendinimo metinei ir galutinei ataskaitoms rengti, 
teikimas; 

• užtikrinimas, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo ir viešinimo reikalavimų; 
• valstybės pagalbos klausimai; 
• srities turinio kompetencijos, ir kitos kompetencijos (kompetencijų sąrašas nėra baigtinis). 

 
Detali įgyvendinančiosios institucijos ir VDV funkcijų analizė yra pateikta 4.3.1 skyriuje ir 10 priede. 
 

3.6. Ar ES struktūrinių fondų paramos administravimo sistema taptų rezultatyvesnė ES struktūrinių fondų ir 
valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamų MTTP ir inovacinių priemonių administravimą perdavus 
naujai įkurtai institucijai MITA? Kaip efektyviausiai MITA galėtų koordinuoti priemonių įgyvendinimą kartu su 
kitais finansavimo šaltiniais, MTTP ir inovacijų politikos tikslų įgyvendinimą populiarinant bei administruojant 
kitas ES bendrijų programas (FP, „Eureka“, „Eurostars“ ir pan.)? Kaip galima būtų efektyviausiai organizuoti 
naujai įkurtos MTTP skatinimo veiklos koordinavimo institucijos – MITA veiklą? Koks būtų optimaliausias jos 
veiklos modelis?  
 

30. Remiantis užsienio šalių patirtimi ir esamais institucinės sąrangos trūkumais (aukšta fragmentacija ir 
palyginti žema LVPA ekspertine kompetencija MTTP ir inovacijų srityje) ES SF ir valstybės biudžeto 
lėšomis bendrai finansuojamų MTTP ir inovacijų priemonių administravimo sutelkimas pagrindinėje 
MTTP ir inovacijų politiką įgyvendinančioje institucijoje – MITA – yra pagrįstas. Tačiau didesnis 
rezultatyvumas būtų pasiektas tik užtikrinus esmines prielaidas: a) per 2012–2014 m. laikotarpį sukūrus 
aukštą MITA kompetenciją MTTP ir inovacijų srityje bei ES SF priemonių administravimo srityje; b) 
užtikrinus sklandų ir efektyvų pokyčių valdymo procesą, perduodant priemonių administravimą MITA. 

 
30.1. Remiantis surinktais duomenimis, geriausiai esamus poreikius atitinka ir didesnį rezultatyvumą gali 

užtikrinti vienos iš dviejų alternatyvų įgyvendinimas:  

a) įgyvendinus pirmąją alternatyvą MITA 2011–2012 m. tampa ir 2014–2020 m. išlieka visuotinės 
dotacijos valdytoja (VDV), valdančia visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) priemonių paketą; 

b) įgyvendinus antrąją alternatyvą MITA iki 2012–2013 m. tampa visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) 
valdytoja ir iki 2014–2015 m. sustiprina kompetencijas, reikalingas MTTP ir inovacijų priemonėms 
administruoti; 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo laikotarpiu tampa 
įgyvendinančiąja institucija MTTP ir inovacijų srityje (administruojančia 2014–2020 m. laikotarpio 
priemones), perimdama šias funkcijas iš LVPA MTTP projektų skyriaus. 

 
30.2. MITA kaip VDV su priemonių paketu, kurioms taikomos tokios pačios taisyklės, turi daugiau privalumų: 

galimybes numatyti paprastesnes administravimo procedūras, galimybę valdyti visą administravimo 
procesą, taip atlaisvinant politikos formavimui ir sprendimų priėmimui reikalingus išteklius LR ūkio 
ministerijoje (privalumai plačiau aprašyti 4.3.4 skyriuje). Tačiau šios alternatyvos įgyvendinimo sėkmė 
priklausytų nuo kelių toliau išvardijamų esminių prielaidų. 

a) Ar MITA pavyks sukurti aukštą institucinę kompetenciją, kuri būtų reikalinga ne tik priemonėms 
administruoti, bet ir joms formuoti, taip pat kurti visai procedūrinei sistemai.  

b) Ar 2014–2020 m. laikotarpio ES reglamentuose išliks „visuotinės dotacijos“ ir visuotinės dotacijos 
valdytojo statusas. Remiantis naujojo laikotarpio ES reglamentų projektais, formuojant ir 
įgyvendinant priemones yra numatyta visuotinės dotacijos (angl. global grant) alternatyva. 

c) Ar pavyks sumažinti administracinį krūvį ir administravimo kaštus, priemonių grupėms rengiant 
bendras administravimo taisykles, numatytas bendroje visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) sutartyje (arba 
keliose sutartyse konkrečioms priemonių grupėms), ir taikant supaprastintas priemonių 
administravimo taisykles. 
 

30.3. Siekiant panaudoti MITA kompetencijos žinias ir gebėjimus „iš išorės“, siūloma ŪM ir MITA ateityje 
lėšas naudoti techninės pagalbos paslaugoms pirkti. Teisė naudotis techninės pagalbos lėšomis MITA 
stiprinti bus įgyta tik tuomet, jeigu MITA formaliai taps ES SF administravimo sistemos dalimi. 
Svarbiausios tokio pobūdžio paslaugų pirkimo charakteristikos: perkamos specifines žinias ir gebėjimus 
turinčių ekspertų darbo dienos; pasirašius sutartį, formuluojamos trumpalaikės užduotys ir sutariama 
dėl joms vykdyti reikalingo dienų skaičiaus. Taigi techninė pagalba yra panaši į laikiną specifines žinias 
turinčių ekspertų samdymą. Kaip rodo LR finansų ministerijos patirtis, tokio pobūdžio paslaugos 
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sukuria didesnę pridėtinę vertę, nes: lengviau lanksčiai reaguoti į besikeičiančius analizės ir vertinimo 
poreikius; didesnės galimybės pritraukti įvairesnius specifinius gebėjimus turinčius ekspertus, kurių 
pagalbos reikia trumpam laikui; intensyvesnė „vykdytojo“ ir „užsakovo“ sąveika leidžia sparčiau vykti 
abipusio mokymosi procesui. Techninė pagalba būtų efektyvus būdas kuriant ir diegiant MITA veiklos 
modelį ir stiprinant šią instituciją, jai tampant VDV ar įgyvendinančiąja institucija (jei bus pasirinktas 
toks veiklos modelis). 

 
30.4. Siekiant sumažinti riziką, kad pradiniame etape MITA darys daug klaidų ir pažeidimų administruodama 

ES SF lėšas, siūloma įgyvendinti šias toliau apibūdinamas rizikos valdymo priemones.  

• Pirma, jau dabar MITA darbuotojai turėtų pradėti dalyvauti LVPA, CPVA ar kitų įgyvendinančiųjų 
institucijų atliekamuose projektų atrankos, vertinimo ir kituose procesuose (vykdami į vienos–kelių 
savaičių stažuotes), taip jie turėtų galimybę stebti, kaip įgyvendinamos procedūros. Praktika rodo, 
kad teoriniai mokymai tokiais atvejais nėra labai veiksmingi, palyginti su mokymusi darbo vietoje. 

• Antra, pradiniame etape LVPA, CPVA ar kitų įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojai galėtų padėti 
atlikti MITA veiksmų antrinę patikrą (pvz., sutikrinti užpildytus dokumentus, projektų atrankos 
dokumentus, vertinimo dokumentus ir teikti pastabas). Arba LVPA, CPVA ar kitų įgyvendinančiųjų 
institucijų darbuotojai galėtų būti siunčiami stažuotis į MITA; taip jie dalyvautų projektų 
dokumentacijos rengimo, atrankos ir vertinimo procesuose, teiktų savo konsultacijas ir kitą paramą 
(kartu su techninės pagalbos ekspertais). 

30.5. Viena iš svarbiausių MITA rezultatyvumo ir sutelktos institucinės kompetencijos prielaidų yra 
gebėjimas pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus. MITA galimybės sudaryti darbuotojams 
konkurencingas darbo sąlygas priklauso ir nuo institucijos juridinio statuso. Svarstytinas MITA kaip 
biudžetinės įstaigos statuso keitimas į viešosios įstaigos įmonės statusą. Tai galimai leistų organizacijai 
formuoti patrauklesnes darbo sąlygas (atlyginimą ir kt.), lanksčiau samdyti darbuotojus ir ekspertus. 

 
31. Pasirinkus bet kurį iš dviejų pateiktų scenarijų siūloma įgyvendinti kitus strateginę institucinę 

kompetenciją stiprinančius pokyčius, nesusijusius su MITA vaidmeniu ES SF administravimo sistemoje. 
 

31.1. Iki 2013 m. MITA turėtų tapti pagrindine MTTP (versle) ir inovacijų stebėsenos ir analizės institucija, 
teikiančia pagalbą LR ūkio ministerijai kaip inovacijų politiką formuojančiai institucijai ir buriančia 
valstybės, mokslo ir verslo atstovus bei ekspertus diskusijoms dėl MTTP ir inovacijų priemonių 
formavimo ir įgyvendinimo. Tam siūloma MITA įdarbinti inovacijų politikos stebėsenos ir analizės 
funkcijas atliekančius darbuotojus ir įsteigti patariamąją instituciją – Inovacijų platformą, kurios 
darbotvarkę ir medžiagą diskusijai turėtų rengti MITA darbuotojai, jiems būtų patikėta Inovacijų 
platformos sekretoriato funkcija. Šios priemonės būtų itin svarbios, jeigu būtų pasirinktas visuotinės 
dotacijos valdytojo (VDV) veiklos scenarijus, ir MITA veikla būtų išplėsta ES SF administravimo 
sistemoje. Inovacijų platformos veiklos aptarnavimas svarbus ne tik užtikrinant dalyvavimu pagrįstos 
inovacijų politikos formavimą, bet ir stiprinant MITA autoritetą tarp suinteresuotųjų šalių, o juo, kaip 
paaiškėjo atlikus vertinimą, abejojo projektų vykdytojai, kitų institucijų atstovai ir ekspertai. 

 
31.2. Siekiant užtikrinti, kad įgyvendinamos veiklos nebūtų dubliuojamos, o išnaudojamos veiklos sinergijos, 

turi būti aiškiai atskirtos MITA ir LIC funkcijos: 

a) LIC ir toliau turėtų atlikti inovacinių paslaugų teikimo tikslinėms grupėms funkciją tiesiogiai 
konsultuodamas įmones (pagal „Syntens“ Nyderlanduose pavyzdį).  

b) MITA turėtų būti sutelktos papildančios ir koordinavimo paslaugos („skėtinių“ klasterių projektų 
koordinavimas, informacijos sklaida, mokymai, viešinimas, ekspertų duomenų bazių kūrimas ir 
palaikymas ir kt.).  

c) Ilguoju laikotarpiu svarstytinas LIC ir MITA organizacijų sutelkimas „po vienu stogu“ (nekeičiant 
organizacijų juridinio statuso, tik geografinę veiklos vietą). Šis sprendimas skatintų geresnį 
koordinavimą, bendradarbiavimą ir sudarytų inovacinėms įmonėms ir kitoms tikslinėms grupėms 
galimybę gauti reikiamas paslaugas vienoje vietoje, padėtų užtikrinti teikiamų paslaugų skaidrumą. 
Pastaraisiais metais panašūs sprendimai įgyvendinti daugelyje užsienio valstybių. Pavyzdžiui, 
Nyderlanduose 2010 m. iš kelių organizacijų įkurta pagal „vieno langelio“ principą veikianti 
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Nyderlandų agentūra. Austrijoje iš kelių iki 2005 m. atskirai veikusių organizacijų įkurti „Tyrimų 
namai“ (vok. „Haus der Forschung“), kuriuose įsikūrė Austrijos tyrimų ir inovacijų agentūra (FFG). 

 
3.7. Koks galėtų būti MITA ryšys ir sąveika su kitomis MTTP politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis 
institucijomis? 
 
32. MITA veiklos modelis turėtų užtikrinti gerą funkcijų koordinavimą ir dalijimąsi informacija su kitomis 

politiką įgyvendinančiomis institucijomis. Taip būtų siekiama išvengti funkcijų dubliavimo, dvigubo 
finansavimo ir neefektyvaus valstybės išlaidų naudojimo. Siūlomi šie sprendimai, kaip pagerinti 
tarpinstitucinį MITA veiklos koordinavimą:  

32.1. Inovacijų platformos įkūrimas prie MITA, į kurią būtų kviečiami ne tik ekspertai ir įmonių / MSI 
atstovai, bet ir kitų agentūrų (MOSTA, LMT, LIC) atstovai, siekiant dalytis informacija, tyrimų 
rezultatais, aptarti poreikius; tai pagerintų bendros „kultūros“ formavimąsi;  

32.2. bendros ekspertų duomenų bazės kūrimas (kartu su LMT ir LVPA);  

32.3. bendrų projektų koordinavimas;  

32.4. bendradarbiavimas su MOSTA, LMT, LIC, Valstybine mokesčių inspekcija, Statistikos departamentu ir 
kitomis atsakingomis institucijomis renkant ir apibendrinant MTTP versle ir inovacijų rodiklius;  

32.5. nedubliuojama LIC veikla, kaip minėta anksčiau, todėl reikėtų gryninti ir tikslinti MITA įstatuose 
apibrėžtas su technologijų perdavimu, klasterizacija ir inovacijų vadyba susijusias funkcijas. 

 
33. MITA valdymą ir jos ryšius su steigėjais (ŪM ir ŠMM) siūloma pertvarkyti pagal naujosios viešosios 

vadybos principus, silpninant ex ante (išankstinės) ir ad hoc („gaisrų gesinimo“) kontrolę, bet pamažu 
didinant institucijos autonomiją ir kartu stiprinant jos atskaitomybę už rezultatus (ex post kontrolę).  

33.1. MITA taryba turėtų aktyviai dalyvauti agentūros valdyme, formuoti ir tvirtinti metinius veiklos planus, 
kuriuose būtų numatyti aiškūs siektini rodikliai, kas ketvirtį aptarti rezultatų pasiekimo pažangą ir 
kylančias rizikas.  

33.2. Reikėtų stiprinti MITA autonomiją valdant žmogiškuosius išteklius: sprendimus dėl konkrečių asmenų 
priėmimo ir atleidimo turėtų priimti vadovas ir (arba) organizacijos taryba.  

33.3. Periodiškai (kas 4–5 metus) turėtų būti organizuojami išoriniai MITA veiklos vertinimai ir finansiniai 
auditai. 

4 VERTINIMO UŽDAVINYS  
 

4.1. Ar dabartinės iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų finansuojamų ŪM kompetencijai 
priskiriamos inovacijų ir MTTP paramos priemonės, numatyti tikslai, uždaviniai, mokslo ir verslo sričių 
bendradarbiavimo skatinimo priemonės šiuo metu yra tinkamos ir efektyvios? 
 
Dauguma šiuo metu taikomų MTTP ir inovacijų politikos priemonių buvo suplanuotos 2006–2007 m. 
laikotarpiu, esant didžiausiam per pastarąjį dešimtmetį ekonomikos augimui Lietuvoje. Vertinant, kiek 
dabartinis priemonių derinys yra tinkamas, atsižvelgiama į šiuos vertinimo kriterijus: 1) kiek priemonės atitinka 
MTTP ir inovacijų politikos tikslus; 2) koks yra priemonių tarpusavio papildomumas; 3) ar priemonės vis dar 
atitinka tikslinių grupių poreikius; 4) ar priemonių derinys atitinka visus tikslinių grupių ir nacionalinės inovacijų 
sistemos poreikius. Vertinant, kiek priemonės yra efektyvios, atsižvelgta į šiuos vertinimo kriterijus: 1) lėšų 
įsisavinimo rodiklius, kurie rodo, ar planuojant ir įgyvendinant priemones nesusiduriama su esminėmis 
problemomis; 2) priemonių lėšų ir numatytų bei pasiektų kiekybinių produkto ir rezultato rodiklių santykį; 3) 
priemonių projektų efektyvumą mažinančius vidinius ir išorinius veiksnius. Atskirai analizuoti mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo efektyvumą mažinantys veiksniai. Toliau pateikiamos išvados apie priemonių tinkamumą ir 
efektyvumą. Išvados pagrįstos apklausomis ir giluminiais interviu su įvairių projektų vykdytojais ir ekspertais, 
kiekybiniais projektų finansinių ir priežiūros duomenų skaičiavimais. Vertinimo apimtis leidžia įvardyti įtakos 
tendencijas, tačiau negali būti vienareikšmiškai taikoma visiems vykdytiems projektams. 
 
34. Remiantis visais vertinimo duomenimis, formuluojama išvada, kad visų vertintų priemonių LR ūkio 

ministerijos atsakomybės srityje tęstinis tinkamumas yra aukštas.  
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34.1. Šiuo metu įgyvendinamas priemonių rinkinys, nepaisant smulkių priemonių įgyvendinimo 

administracinių trūkumų, tiesiogiai prisideda prie Lietuvos MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo ir 
turės gana didelės įtakos MTTP ir inovacijų politikos uždavinių pasiekimui ilguoju laikotarpiu. Visų 
priemonių tikslai ir uždaviniai iš esmės atitinka vieną (ar kelis) iš Lietuvos inovacijų politikos uždavinių.  

 
34.2. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo uždaviniui  viešosiose diskusijose ir strateginiuose 

dokumentuose teikiama reikšmė ne visiškai atitinka tiesiogiai šiai veiklai (pvz., mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo projektams) skirtų lėšų apimtis (apie 14 proc. visų MTTP ir inovacijų skatinimui 
skirtų lėšų, numatytų ŪM ir ŠMM atsakomybės srityse esančių priemonių įgyvendinimui, arba 
maždaug 396 mln. Lt). Nepaisant šio prieštaravimo, dabartinis priemonių rinkinys iš esmės atitinka 
dabartinius Lietuvos inovacijų sistemos ir tikslinių grupių poreikius. Norint, kad tarp inovacijų sistemos 
veikėjų atsirastų tamprūs ryšiai, pirmiausia būtina sustiprinti pačius veikėjus, t. y. sukurti stiprią ir 
tarptautiniu lygiu konkurencingą žinių bazę ir konkurencingą, technologiškai atsinaujinusį verslą. 
Mėginimai priverstinai jungti šiuos veikėjus, jeigu tarpusavio veiklai nėra paklausos ar neatitinka 
paslaugų (mokslo verslui) kokybė, yra neefektyvūs. Tai pagrindžia per interviu ir apklausas surinkti 
duomenys apie dabartinius mokslo ir verslo bendradarbiavimo kliuvinius. Vienas svarbiausių, kad nė 
viena iš šalių nemato galinti turėti aiškios bendradarbiavimo naudos, o verslas kol kas nėra patenkintas 
viešojo sektoriaus atliekamų mokslinių tyrimų kokybe. 

 
34.2. Per pastaruosius kelerius metus pagrindiniai MTTP ir inovacijų rodikliai Lietuvos ūkyje nepagerėjo; 

atvirkščiai, kai kurių reikšmės sumažėjo dėl ekonominio nuosmukio. Tad visos suplanuotos priemonės 
išlieka aktualios tikslinių grupių poreikiams. Šią išvadą pagrindžia ir apklausų bei interviu duomenys.  

 
35. Remiantis vertinimo duomenimis formuluojama išvada, kad šiuo metu įgyvendinamų priemonių LR ūkio 

ministerijos atsakomybės srityse efektyvumas yra vidutinis. Priemonių efektyvumą labiausiai mažina 
įvairūs administraciniai bei sisteminiai mokslo ir verslo bendradarbiavimo trūkumai. 

 
35.1. Daugumos priemonių lėšų paskirstymas ir įsisavinimas vyksta sklandžiai, išskyrus „Intelektas LT+“, 

„Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“, kur lėšų įsisavinimas yra gerokai mažesnis. Viena iš mažesnio lėšų 
įsisavinimo priežasčių yra įvairių priemonių kvietimų teikti paraiškas organizavimas vienu metu, o tai, 
projektų vykdytojų ir ekspertų nuomone, sukūrė konkurenciją tarp priemonių. Dėl ekonominio 
sunkmečio sumažėjo įmonių galimybės dalyvauti keliuose projektuose vienu metu. Todėl planai 
dalyvauti „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ priemonėse buvo atidėti. Kita vertus, remiantis naujausiais 
duomenimis apie vertinimui pateiktas paraiškas, problemų dėl priemonių lėšų įsisavinimo neturėtų 
kilti. 

 
35.2. Vienas iš efektyvumo vertinimo kriterijų yra priemonių lėšų ir numatytų bei pasiektų kiekybinių 

produkto ir rezultato rodiklių pasiekimo santykis. Remiantis kiekybinių tikslų pasiekimo prognozėmis, 
analizuotos priemonės arba yra labai efektyvios, arba (tai labiau tikėtina) joms priskirti stebėsenos 
rodikliai yra pernelyg neambicingi. Remiantis priemonių „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir 
„Inogeb LT-1“ tikslų pasiekimo ekstrapoliacija galima tikėtis, kad daugeliu atvejų planuoti kiekybiniai 
tikslai bus gerokai viršyti (jei bus įsisavintos visos priemonėms numatytos lėšos, o vidutinis kiekybinių 
tikslų pasiekimo laipsnis bus panašus į jau įgyvendintų projektų).    

 
35.3. Priemonių įgyvendinimo efektyvumą mažina įvairūs veiksniai. Pirma, tai įvairūs administraciniai 

veiksniai, pavyzdžiui, ilgai trunkantis vertinimas, finansavimo intensyvumas / didžiausia galima 
skiriamo finansavimo apimtis, sudėtinga paraiškos pateikimo ir projekto administravimo procedūra 
(ypač viešųjų pirkimų procedūra) ir dėl to patiriami kaštai, projekto finansavimo sąlygų aprašuose 
numatomi apribojimai veiklai, partneriams ir pan. (šie administraciniai veiksniai plačiau aptariami 39 
išvadoje). Antra, efektyvumą mažina ir sisteminės mokslo ir verslo bendradarbiavimo kliūtys, 
aptariamos 37 išvadoje. 

 
4.2. Ar esami priemonių finansavimo modeliai, schemos yra tinkamai suplanuoti, kad verslo ir mokslo sričių 
bendradarbiavimas išliktų gyvybingas ir ateityje? Kokiais būdais ar finansinėmis priemonėmis efektyviausiai 
galima padidinti verslo ir mokslo sričių bendradarbiavimo gyvybingumą bei tęstinumą? 4.6. Papildomas 
klausimas: Kokios priemonės taikytinos skatinant bendradarbiavimą MTTP ir inovacijų tinkle? 
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36. Vertinimo rezultatai leidžia teigti, jog dabartiniame inovacijų sistemos plėtros etape finansinės 

priemonės, kuriomis siekiama paskatinti įmones ir MSI bendradarbiauti, turi didelį potencialą ir prisideda 
prie vieno svarbiausių bendradarbiavimo kliuvinių mažinimo – kuria finansines paskatas bendradarbiauti 
ir skleidžia informaciją apie bendradarbiavimo naudą bei galimybes. Bendradarbiavimo mastas kol kas 
yra palyginti mažas, tačiau vertinimo rezultatai rodo, kad bendradarbiavimo projektai skatina 
partnerystės tęstinumą. 

 
36.1. Pirma, įgyvendinamos priemonės aktualios, nes kol kas apskritai stokojama bendradarbiavimo 

patirties, o viena iš didžiausių bendradarbiavimo kliūčių yra lėšų trūkumas. Projektų vykdytojai teigė, 
kad viena svarbiausių priežasčių, kodėl verslo ir mokslo ryšiai sunkiai mezgasi, yra lėšų iš išorės 
perkamoms MTTP paslaugoms trūkumas. Tik 25 proc. apklaustų su partneriais projektus 
įgyvendinančių verslo įmonių nurodė, jog turėjo bendradarbiavimo patirties su dabartiniu partneriu – 
mokslo ir studijų institucija arba turėjo nesėkmingo bendradarbiavimo patirties. Apklausos rezultatai 
taip pat atskleidžia, kad tiek verslas, tiek mokslas neturi pakankamai informacijos apie kitos pusės 
poreikius ir galimybes, dažnai nesuvokiama, kokia gali būti bendradarbiavimo nauda, kartais net 
laikomasi nuostatos, kad verslas nesuinteresuotas bendradarbiauti.  

 
36.2. Antra, pasirinktų mokslo ir verslo tinklų analizė atskleidė, kad analizuotos priemonės, nors ir 

susiduriama su sisteminiais trūkumais, pasiekia teigiamų rezultatų skatinant mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą. Be to, dėl finansinių priemonių verslas ir mokslas turi galimybę mažesniais kaštais 
įgyti bendradarbiavimo patirties, geriau suvokti naudą, kurią teikia partnerystė. Pavyzdžiui, didžiausia 
tinklaveikos nauda analizuotais atvejais pasireiškė toliau išvardijamais būdais. 

• Sudaryta galimybė daryti įtaką studijų procesui ir programoms. 

• Leista įrengti bendro naudojimo įrenginius ir kitą infrastruktūrą, kurią pažangiose technologijų 
srityse veikiančioms tinklo MVĮ pačioms įsigyti būtų per brangu. 

• Padėta sujungti pridėtinės vertės kūrimo grandinę (nuo mokslinių tyrimų iki gamintojų ir tiekėjų), o 
tai leidžia įmonėms siūlyti daugiau produktų ir veiksmingiau konkuruoti tarptautiniu mastu. Didelė 
parama šiam procesui yra tinklo fasilitatoriaus veiklos finansavimas. Be specifinių tinklui remti 
skirtų veiklų, dalyvių nuomone, tinkle bendros veiklos dabartiniu laikotarpiu nepavyktų išlaikyti tuo 
pačiu mastu. 

 
36.3. Trečia, įgyvendinamos priemonės, tikėtina, paskatins ilgalaikius ryšius. Dauguma (apie 50,5 proc.) 

projektų vykdytojų, įgyvendinančių projektus su partneriais, teigė, kad pasibaigus projektų 
įgyvendinimui ateityje bendradarbiavimas bus tęsiamas. Trečdalis (apie 36 proc.) nurodė, kad 
bendradarbiavimą jau pratęsė kituose projektuose. Šie duomenys leidžia teigti, kad dažnai užsimezgęs 
bendradarbiavimas bus tęsiamas ir pasibaigus vertinamų priemonių projektų įgyvendinimui. Be to, dar 
kartą patvirtinama išvada, jog bendradarbiavimo patirtis yra svarbus veiksnys, lemiantis apsisprendimą 
bendradarbiauti.  

 
36.4. Iš projektų vykdytojų apklausos duomenų matyti, kad pagrindinis bendradarbiavimą skatinantis 

veiksnys yra partnerio „papildomumas“, t. y. galimybė ir partnerio gauti naujų žinių ir (ar) 
kompetencijų, kurių neturi kita pusė, ir be kurių nėra galimybių tęsti pradėtus tyrimus. Gerinant 
bendradarbiavimą perspektyviausios tos priemonės, kurios skatina imtis parengiamųjų darbų (pvz., 
techninių galimybių studijų rengimas) įgyvendinant naujas idėjas – tai priemonė „Idėja LT“ ar 
„Inovacinių čekių“ schema.  

 
37. Dabartiniu laikotarpiu tikėtiną priemonių naudą skatinant mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimą 

mažina ne pačių priemonių trūkumai, o sisteminiai bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis 
(MSI) kliuviniai, kurie nepriklauso nuo priemonių. 

 
37.1. Apklausoje dalyvavusios bendradarbiavimo su Lietuvos MSI turinčios verslo įmonės išreiškė tik vidutinį 

ar net žemą pasitenkinimą indėliu, kurį į projekto rezultatus įneša jų partneriai MSI. Remiantis 
apklausos duomenimis, įmonės nebuvo patenkintos tyrėjų kompetencija ar institucijos žiniomis, joms 
buvo sudėtinga dirbti su MSI ir išaiškinti savo poreikius. Pažymėtina, kad pagal neapsisprendimą, ar 
projektui pasibaigus tęs bendradarbiavimą, iš analizuojamų priemonių išsiskiria „Inovacinių čekių“ 
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priemonė. 7 iš 23 įmonių, nurodžiusių, kad projektą įgyvendino su partneriais, abejoja, ar 
bendradarbiavimas teikia tokią naudą, kad vertėtų jį tęsti. Tarp priežasčių minėtos itin aukštos kainos 
(pvz., už rinkoje 2500 Lt vertinamą paslaugą mokslo ir studijų institucija paprašė 10 000 Lt), sunkumai 
išaiškinant poreikius, nepakankamas mokslo ir studijų institucijų, su kuriomis galima bendradarbiauti, 
sąrašas, dėl ko nebuvo rastas tinkamas partneris, ir kiti trūkumai. 

 
37.2. Atlikus projektų vykdytojų apklausos duomenų analizę galima teigti, jog didžiausios kliūtys verslui ir 

mokslui bendradarbiauti yra patirties inicijuojant tokį bendradarbiavimą stoka, informacijos apie MSI 
vykdomus tyrimus nepakankamumas, neaiški galima bendradarbiavimo nauda, nesuderinami požiūriai 
bei nesugebėjimas sutarti dėl galutinio rezultato ir (ar) terminų, ir mokslo ir studijų institucijų 
nesuinteresuotumas bendradarbiauti, kurį lemia sisteminiai trūkumai. Minėtos šios bendradarbiavimo 
kliūtys: 

a) pernelyg akademiškas MSI požiūris į nagrinėjamas problemas ir ribotos galimybės komercinti MSI 
sukurtus rezultatus; patirties pritaikant inovacijas stoka; 

b) kompetencijų ir materialinės bazės trūkumai; nepakankama mokslo produktų kokybė; 
c) MSI nesuinteresuotumas atlikti mažos apimties darbus; didelis mokslininkų užimtumas; 
d) didelis biurokratizmas pasirašant ir koreguojant sutartis su MSI; šiame kontekste itin neigiamai 

vertintas mokslinių tyrimų institutų prijungimas prie universitetų, nes jis, teigiama, pasunkino 
verslo įmonių ir mokslinių tyrimų institucijų laboratorijose dirbančių mokslininkų tiesioginį 
bendravimą; 

e) sudėtingas projektų administravimas ir biurokratiškumas – tai mažina tyrimų spartą ir verslo 
partnerių susidomėjimą;  

f) mechanizmų, kaip paprastai atsiskaityti su mokslininkais už jų darbus, trūkumas;  
g) teisinės sistemos technologijų, sukurtų viešajame sektoriuje, komercinimui nebuvimas (pvz., 

neapibrėžtos mokslo produktų nuosavybės perdavimo teisinės procedūros);  
h) kiti teisiniai trukdžiai (pvz., valstybės turto perdavimas, viešieji pirkimai, biudžetinių įstaigų 

finansinių lėšų reglamentavimo trūkumai; užkirstas kelias mokslo ir studijų institucijoms dalyvauti 
viešosios ir privačios partnerystės projektuose, įnešti į juos savo indėlį). 

 
38. Siekiant skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą tinkluose (inovatyviuose klasteriuose ir slėniuose), 

reikėtų įgyvendinti toliau aptariamas priemones. 
 

38.1. Spręsti sistemines mokslo ir verslo bendradarbiavimo problemas, aprašytas 37.2 išvadoje, dėl kurių 
mokslo ir studijų institucijos ir pavieniai jose dirbantys mokslininkai nėra suinteresuoti bendradarbiauti 
su verslo įmonėmis. Šių problemų sprendimas – esminis mokslo ir verslo bendradarbiavimą galintis 
paskatinti veiksnys. 

 
38.2. Skleisti ir viešinti informaciją apie bendradarbiavimo galimybes, skleisti gerąją praktiką. 
 
38.3. Toliau finansuoti bendras klasterių veiklas (įskaitant fasilitatoriaus veiklą, subsektorių plėtros tyrimus, 

tarptautinės tinklaveikos veiklas), nes, įmonių teigimu, be jų organizuoti tinklaveiką yra sudėtinga, ypač 
nuosmukio laikotarpiu.  

 
38.4. Sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms ir verslo įmonėms naujuoju laikotarpiu dalyvauti 

bendruose MTTP projektuose, kad būtų galimybės mokslo ir studijų institucijoms įnešti savo indėlį. 
 

4.3. Su kokiomis problemomis susiduriama įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal numatytas 
priemones? Kokie būtų galimi problemų sprendimo būdai? 
 
39. Nors apklausti projektų vykdytojai visas vertinamas priemones įvertino aukščiau negu vidutiniškai 

(bendras vidurkis viršija 5,09 balo iš maksimalaus 7 balų įverčio), visų priemonių projektų vykdytojai 
susiduria su didesniais ar mažesniais administracinio pobūdžio trūkumais. Daugiausia nusiskundimų per 
apklausas ir interviu sulaukė formalus požiūris į pareiškėjų ir vykdytojų konsultavimą, didelis 
biurokratiškumas ir ypač viešųjų pirkimų procedūra, mažinanti galimybes įsigyti reikiamą mokslinių tyrimų 
įrangą.  
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39.1. Prasčiausiai vertintos priemonės – „Intelektas LT+“ (4,44 balo iš 7 galimų) ir PBPP 2007–2010 
programa (4,78 balo iš 7 galimų). Tikėtina, taip yra todėl, kad šiose priemonėse itin aktualūs viešieji 
pirkimai įsigyjant naujausią mokslinę įrangą, o dėl jų kilo daugiausia nesklandumų ir projektų vykdytojų 
pasipiktinimo.  

 
39.2. Projektų vykdytojų įvardyti administracinio pobūdžio veiksniai, mažinantys galimą projektų naudą, yra: 

a) įgyvendinančiosios institucijos kompetencijos trūkumai ir formalus požiūris (LVPA, LMT, MITA) bei 
įgyvendinančiosios institucijos pokyčiai (ATPP, PBPP 2007–2010 atveju); 

b) projekto biudžeto ir veiklų planavimo problemos, ilgai trunkantis vertinimas, finansavimo 
intensyvumas / didžiausia galima skiriamo finansavimo apimtis; 

c) viešųjų pirkimų trūkumai ir sudėtingumas, turintis neigiamos įtakos projektų rezultatyvumui, kur 
dažniausiai reikia įsigyti ne pigiausią, o išskirtinę ir naujausią mokslinę įrangą; 

d) projektų administravimo biurokratiškumas; sudėtinga paraiškos pateikimo ir projekto 
administravimo procedūra bei dėl to patiriami kaštai; 

e) partnerių pasirinkimo problemos; 
f) vėlavimas pervesti paramos lėšas ir kiti trūkumai (trūkumų analizė pagal priemones pateikta 5.1.2 

skyriuje). 2007–2011 m. laikotarpiu įgyvendintų priemonių finansavimo sąlygų aprašuose pasitaikė 
projektų efektyvumą ir rezultatyvumą mažinusių apribojimų. Pavyzdžiui, „Idėja LT“ projektų 
vykdytojai negalėjo gauti paramos testavimo veikloms. „Inogeb LT-1“ priemonės vykdytojai turėjo 
apribojimų partneriams ir vykdomoms veikloms; esama ir kitų panašių smulkių trūkumų pavienėse 
priemonėse. 

 
40.  Siekiant spręsti minėtas problemas kompleksiškai būtina: 

a) telkti MTTP ir inovacijų skatinimo priemones vienoje institucijoje (MITA), joje sistemingai kaupti 
institucinę kompetenciją, užtikrinti pakankamus ir kokybiškus žmogiškuosius išteklius projektams 
administruoti, siekiant didinti klientų pasitenkinimą ir aptarnavimo greitį;  

b) kiek įmanoma supaprastinti ir suvienodinti projektų administravimo taisykles atskirose priemonėse, 
kad jos sukurtų kuo mažesnį administracinį krūvį projektų vykdytojams; 

c) kurti ir diegti inovatyvių viešųjų pirkimų koncepciją; 
d) mokyti vykdytojus; 
e) analizuoti gerosios ir ypač blogosios praktikos atvejus; 
f) sistemingai tirti klientų poreikius ir vertinti jų pasitenkinimą. 

 
4.4. Ar būtų tikslinga perskirstyti ES struktūrinių fondų lėšas, skirtas MTTP ir inovacijoms skatinti? 4.5. Kokių 
priemonių reikėtų imtis siekiant ES struktūrinių fondų paramos lėšomis paskatinti šalies MTTP ir inovacijų 
plėtrą? 
 

41. Išanalizavus tikėtinus šiuo metu įgyvendinamų priemonių ŪM atsakomybės srityje lėšų įsisavinimo 
rezultatus ir tikėtiną priemonių naudą, poreikio perskirstyti lėšas tarp priemonių nebuvo nustatyta.  

42. Kita vertus, yra pagrįstas poreikis stiprinti inovacijų paramos paslaugas ir MITA veiklą: teikti techninę 
pagalbą tolesnei institucijos plėtrai, kurti jos veiklos modelį, reikiamas procedūras. Kaip minėta, jeigu bus 
apsispręsta perduoti MITA MTTP ir inovacijų priemonių administravimą, šio žingsnio įgyvendinimo sėkmę 
lems tik efektyvus ir sistemingas pasirengimas. Atsižvelgiant į nepaskirstytų / nepanaudotų lėšų likutį 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioriteto „Administracinių gebėjimų 
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonėse arba Ekonomikos augimo veiksmų 
programos priemonėse, esančiose ŪM atsakomybės srityse, iš vieno iš minėtų šaltinių siūloma perskirstyti 
lėšas ir suformuoti naują projektą, skirtą MITA administraciniams gebėjimams stiprinti 2013–2015 m. 
laikotarpiu. 

 
43. Šiuo metu taikomų priemonių tarpusavio papildomumas yra palyginti aukštas – priemonės nedubliuoja, 

o papildo viena kitą nacionalinėje inovacijų sistemoje (makrolygmeniu) ir inovacijų kūrimo cikle 
(mikrolygmeniu). Tačiau norint didesnio rezultatyvumo kuriant ir komercinant inovacijas versle, bendras 
priemonių derinys nėra visiškai pakankamas, jam trūksta sistemiškumo. Toliau aptariamos konkrečios 
sritys, kuriose reikėtų formuoti naujas MTTP ir inovacijų plėtrą skatinančias priemones. 
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43.1. 2008–2011 m. laikotarpiu įgyvendinant MTTP ir inovacijų skatinimo priemones trūko sistemiškumo, 
sukurta konkurencija tarp priemonių, kurioje nukentėjo kompleksinės, ilgesnio pasirengimo 
reikalaujančios horizontalios priemonės, tokios kaip „Inoklaster LT“. Jose dalyvauti projektų vykdytojai 
pasirengė vėliausiai. Atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais dauguma pažangių šalių (ypač 
nagrinėtos šalys – Nyderlandai ir Suomija) paramą MTTP ir inovacijoms sieja su inovacijų klasterių 
plėtra pasirinktose prioritetinėse srityse, siūloma naujuoju 2014–2020 m. laikotarpiu inovacijų 
klasterius „proveržio“ srityse remti, numatant temines priemones klasterių ir jų įmonių plėtrai 
pasirinktose srityse, prioritetą teikiant klasteriuose veikiančioms įmonėms, ypač nukreiptoms į 
tarptautines rinkas. Teminės programos ir priemonės turėtų būti derinamos su plataus paplitimo 
(neribojamomis sektorine prasme) priemonėmis.  

 
43.2. Per inovatyvių įmonių apklausą išryškėjo, kad didelis poreikis technologinėms inovacijų paramos 

paslaugoms kol kas yra neužtikrinamas, o esamos priemonės – nepakankamos, menka jų kritinė masė 
(įgyvendinami pavieniai inovacijų paslaugų projektai, jiems trūksta masinio pobūdžio ir tęstinumo). 
Trūksta kokybiškų komercinimo, sertifikavimo, technologijų konsultavimo paslaugų; taip pat mažai 
kompetentingų specialistų, kurie galėtų konsultuoti įmones.  

 
43.3. Tiesioginės paramos besikuriančioms naujoms inovatyvioms įmonėms kritinė masė yra nepakankama 

– trūksta ne tik konsultacijų (pvz., konsultacijų „čekio“ pavidalu), bet ir lengvai prieinamos paramos 
kūrimuisi, verslo pradžios kapitalui. Pirma, esamomis priemonėmis naudotis palankiausia MTTP veiklą 
jau vykdančioms ir ilgametės patirties turinčioms įmonėms. Gana didelė jų dalis yra pirmąjį Lietuvos 
Nepriklausomybės dešimtmetį ar dar anksčiau nuo mokslo ir studijų institucijų atskilusios pumpurinės 
įmonės. Lietuvoje tokių įmonių yra mažuma. Nors jos pasinaudoja MTTP ir inovacijų paramos „liūto 
dalimi“, šių įmonių kritinė masė yra nepakankama inovacijų „proveržiui“ pasiekti. Todėl vienas 
svarbiausių Lietuvos inovacijų politikos uždavinių turėtų būti skatinti naujai besikuriančias ir sparčiai 
augančias inovatyvias įmones, ypač technologinio „proveržio“ srityse. Antra, dabartiniu laikotarpiu 
valstybės parama naujų inovatyvių įmonių kūrimui daugiausia įgyvendinama kuriant „kietosios“ 
inovacijų paramos infrastruktūrą (technologijų inkubatorius, technologijų perdavimo centrus). Šia 
infrastruktūra galimai pasinaudoja / pasinaudos besikuriančios įmonės, tačiau, kaip minėta, tai 
nepatenkina tiesioginės paramos poreikių. 

 
43.4. Įgyvendinant kompleksinius „mokslo ir verslo bendradarbiavimo“ projektus slėniuose, didžioji lėšų dalis 

skirta viešojo sektoriaus studijų MTTP bazei plėsti. Nors ilguoju laikotarpiu šios valstybės investicijos 
turės įtakos viešojo sektoriaus studijų ir mokslo kokybei, o tai savaime skatins mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą ir gerins inovacinės veiklos rezultatus versle, šie projektai neturėtų būti vadinami 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektais, nes, remiantis vertinimo rezultatais, mokslo ir verslo 
sąveikos juose yra itin silpnos. Santykis tarp „kietosios“ infrastruktūros ir bendros MTTP veiklos 
(„minkštųjų“) projektų yra nepakankamas. Parama bendriems mokslo ir verslo MTTP projektams bus 
itin aktualus vėlesniais laikotarpiais, jau įrengus infrastruktūrą ir nuslūgus jos įrengimo administravimo 
įtampai mokslo ir studijų institucijose.  

 
43.5. Galiausiai nepakankamas inovacijų pasiūlą ir paklausą kuriančių priemonių balansas. Lietuva yra maža 

ir konservatyvi, palyginti uždaros ekonomikos šalis. Taip susidaro uždaras ratas – inovacijos 
nekuriamos, nes joms nėra paklausos vietos rinkoje. Vertintojų nuomone, Lietuvoje trūksta konkrečių į 
inovacijų paklausos skatinimą technologinio „proveržio“ srityse nukreiptų priemonių. Užsienio šalyse 
inovacijų paklausos priemonės paprastai taikomos tose srityse, kurios padeda valstybei spręsti 
socialines-ekonomines problemas (pvz., skatinti gyventojų IT raštingumą, kurti ekologišką pramonę, 
ekologišką transportą ir „žaliąsias“ darbo vietas, spręsti aplinkos užteršimo ir sveikatingumo 
problemas, ieškoti energijos efektyvumo šaltinių ir pan.). Pavyzdžiui, saulės energetikos MTTP 
projektams skirtą paramą sustiprinus paklausos pobūdžio priemonėmis (kompensuojant saulės 
baterijų įrengimą privatiems vartotojams arba skatinant tokių baterijų įrengimą valstybės 
institucijose), inovacijos šiame subsektoriuje kurtųsi sparčiau ir skatintų šio ūkio subsektoriaus plėtrą. 
Panašūs pavyzdžiai taikytini ir kitiems „proveržio“ sričių subsektoriams. Be to, valstybė yra pagrindinis 
pirkėjas šalyje, tad inovatyvūs viešieji pirkimai – viena iš svarbiausių inovacijų paklausos kūrimo 
priemonių. 
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43.6. Dabartinio laikotarpio priemonių MTTP ir inovacijų skatinimo priemonių orientacija tik į subsidijų 
priemones gali paskatinti „subsidijų kultūrą“, kuomet valstybės parama daliai įmonių tampa ne 
galimybe įgyvendinti prioritetinius projektus, o pajamų ir išgyvenimo šaltiniu. Naujuoju 2014–2020 m. 
laikotarpiu siūloma subsidijų priemones daugiau derinti su finansinės inžinerijos priemonėmis 
(rizikos / verslo pradžios kapitalo fondais inovatyvioms įmonėms), mokesčių lengvatomis ir inovacijų 
paklausos pobūdžio priemonėmis, kaip aprašyta 43.5 išvadoje (mokesčių lengvatomis inovacijų 
vartotojams, inovatyvių viešųjų pirkimų diegimu, palankiomis inovacijų teisinio reguliavimo ir 
standartizavimo procedūromis). 
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7. REKOMENDACIJOS 
 

Šioje dalyje pateikiamos rekomendacijos, kaip galima būtų tobulinti ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą skatinant mokslinius tyrimus 
ir technologijų plėtrą bei inovacijas. Rekomendacijos bus aktualios programuojant 2014–2020 m. laikotarpio priemones, priimant sprendimus dėl paramos 
skyrimo, tobulinant MTTP ir inovacijų politikos valdymą, ypač politikos įgyvendinimo institucinę sąrangą.  
 
Toliau lentelėje pateikiamos svarbiausios rekomendacijos, kurių įgyvendinimui siūlome skirti prioritetą. Kartu numatyti rekomendacijų įgyvendinimo rodikliai. 
Atskirai pateikiami kiti siūlymai, skirti MTTP ir inovacijų skatinimo politikos ir jos įgyvendinimo institucinės sąrangos tobulinimui. 
 
PAGRINDINĖS REKOMENDACIJOS 

 
Apibendrinant, prioritetą rekomenduojama teikti šių siūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimui: 

1) MTTP versle ir inovacijas skatinančias priemones sutelkti vienoje finansuojančioje institucijoje (MITA); 

2) gana didelę paramos dalį 2014–2020 m. laikotarpiu nukreipti į inovacijų klasterių, veikiančių „proveržio“ srityse ir (arba) nukreiptų į svarbiausių socialinių-
ekonominių problemų sprendimą, plėtrą; 

3) gana didelę paramos dalį 2014–2020 m. laikotarpiu skirti jaunoms ir besikuriančioms inovatyvioms įmonėms, ypač sparčiai augančioms ir į tarptautinę rinką 
orientuotoms mažoms įmonėms („gazelėms“) prioritetinėse srityse; 

4) gana didelę paramos dalį 2014–2020 m. laikotarpiu skirti technologinių inovacijų paslaugų, susijusių su inovacinių produktų ir paslaugų prototipų testavimo 
ir komercinimo galimybių vertinimo veiklomis; 

5)  inovacijų pasiūlą skatinančias subsidijų priemones derinti su finansinės inžinerijos ir inovacijų paklausą skatinančiomis priemonėmis. 
 
2012–2015 m. laikotarpiu pirmenybė turėtų būti teikiama MITA administracinių gebėjimų stiprinimui ir kokybiškam MTTP ir inovacijų politikos turiniui naujuoju 
2014–2020 m. laikotarpiu parengti. 

 

Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 
priežiūrą atsakinga 
(-os) institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
Įgyvendinimo rodiklis 

   Kaip patobulinti MTTP ir inovacijų politikos institucinę 
sąrangą? 

   

1. Institucinė MTTP ir inovacijų 
finansavimo sistema yra 
fragmentiška, finansavimo 
gebėjimai išskaidyti per kelias 
institucijas, todėl 
neišnaudojama masto 

24, 25, 27, 
30.1, 30.2 

1.1. Naujuoju 2014–2020 m. laikotarpiu visas ar didesnę dalį 
MTTP versle ir inovacijų finansinių priemonių sutelkti 
MITA, aiškiai nustatant MITA atsakomybę ir funkcijas 
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo 
sistemoje. Prieš tai reikėtų įvertinti vienos iš dviejų 
alternatyvų įgyvendinimą: 

FM, ŪM, ŠMM, 
MITA 

Iki 2014–2015 
m., atsižvelgiant 
į tai, nuo kada 
bus patvirtinti 
naujojo 
laikotarpio 

Priimti teisės aktai 
dėl atsakomybės ir 
funkcijų 
paskirstymo tarp 
institucijų 2014–
2020 metų ES 
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Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 
priežiūrą atsakinga 
(-os) institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
Įgyvendinimo rodiklis 

a) įgyvendinus pirmąją alternatyvą MITA tampa ir išlieka 
visuotinės dotacijos valdytoja (VDV), valdančia visuotinės(-
ių) dotacijos(-ų) priemonių paketą; ši rekomendacija 
taikytina tuo atveju, jeigu visuotinės dotacijos priemonės 
sudarys visas ar didesnę dalį MTTP versle ir inovacijų 
finansines priemonių; 

b) įgyvendinus antrąją alternatyvą MITA iki 2012 m. III-IV 
ketvirčio tampa vienos ar kelių visuotinės dotacijos 
priemonių valdytoja ir iki 2014–2015 m. sustiprina 
kompetencijas, reikalingas MTTP ir inovacijų priemonėms 
administruoti; 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
administravimo laikotarpiu tampa įgyvendinančiąja ir 
ekspertine institucija MTTP ir inovacijų srityje, perimdama 
šias funkcijas iš LVPA MTTP projektų skyriaus. 

Šalutinis funkcijų sutelkimo poveikis: įgyvendinant minėtas 
rekomendacijas LVPA MTTP projektų valdymo skyrių reikėtų 
integruoti į MITA. 

programavimo 
dokumentai. 

 

struktūrinės 
paramos 
administravimo 
laikotarpiui.   

ekonomija ir išauga 
finansavimo kaštai. LVPA 
trūksta ekspertinės 
kompetencijos atrenkant ir 
administruojant MTTP ir 
inovacijų projektus. Ši 
problema rodo poreikį 
stambinti finansuojančias 
institucijas. 

28 1.2. Užtikrinti sklandų MITA pasirengimo tapti VDV ir (ar) 
įgyvendinančiąja institucija procesą:  

a)   sukurti padalinius, atsakingus už ES struktūrinės paramos 
administravimo funkcijas; 

b)   parengti padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus; 

c)   parengti detalų(-ius) ES struktūrinės paramos 
administravimo vidaus procedūrų vadovą(-us); 

d)   įdarbinti naujus ES SF priemonių administravimui 
reikalingus darbuotojus (10–30, atsižvelgiant į poreikį); 

e)   užtikrinti reikiamas patalpas ir darbo priemones. 

MITA Pakeitimai, 
reikalingi MITAi 
tampant VDV: 
iki 2013 m. 

 

Pakeitimai, 
reikalingi naujo 
laikotarpio 
priemonėms 
administruoti: 
iki 2014-2015 
m., atsižvelgiant 
į tai, nuo kada 
bus patvirtinti 
naujo 
laikotarpio 
programavimo 
dokumentai. 

 

Sukurti padaliniai; 

parengti padalinių 
nuostatai ir 
pareigybių 
aprašymai; 

parengtas 
procedūrų 
vadovas(-ai); 

įdarbinti 
darbuotojai; 

suteiktos ir įrengtos 
patalpos. 

2. Pasirengimas tapti visuotinės 30.3 Stiprinti MITA administracinius gebėjimus ir kompetencijas ES MITA Iki 2013 m. Parengta ir 
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Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 
priežiūrą atsakinga 
(-os) institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
Įgyvendinimo rodiklis 

SF priemonių administravimo srityje. 

2.1. MITA patvirtinus VDV, suformuoti techninės pagalbos 
projektą MITA įgyvendinant ES SF administravimo funkcijas, 
kuris apimtų šias veiklas (jų sąrašas nėra baigtinis): 

- specialistų, dirbančių prie SF priemonių ir projektų, darbo 
užmokesčio ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių išlaidų 
atlyginimas (tarp jų ir naujai samdomų darbuotojų tiek SF 
priemonės(-ių) administravimo skyriuje(-iuose), tiek 
ekspertų projektų vertinimui ir pan. darbo užmokesčio 
išlaidos); 

- šių specialistų darbo vietų įrengimas ir aprūpinimas 
reikiama įranga finansuojant su tuo susijusias išlaidas; 

- kryptingas kvalifikacijos kėlimas su SF susijusiose srityse 
finansuojant su kvalifikacijos kėlimu (taip pat 
komandiruotėmis) susijusias išlaidas; 

- projektų vertinimo finansavimas (vertinimo organizavimo, 
metodinės pagalbos ir pan. išlaidos); 

- projektų įgyvendinimo administracinė, techninė ir 
finansinė kontrolė (pagalba tikrinant mokėjimo prašymus, 
atliekant patikras vietose, tikrinant ir tvirtinant projektų 
tarpines ir galutines įgyvendinimo ataskaitas, įvertinant ir 
tobulinant turimas procedūras, projekto pasiekimų 
įvertinimo sistemą (rodiklius); 

- auditorių samdymas; 
- reikiamų sistemų ir procedūrų sukūrimas;  
- kiti poreikiai. 

patvirtinta 
techninės pagalbos 
projekto paraiška. 

30.3, 42 2.2. Pagal nepaskirstytų / nepanaudotų lėšų likutį 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“ priemonėse arba 
Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonėse, 
esančiose ŪM atsakomybės srityse, iš vieno iš minėtų 
šaltinių perskirstyti lėšas ir suformuoti naują projektą, skirtą 
MITA administraciniams gebėjimams stiprinti inovacijų 
valdymo ir ES SF administravimo srityse (kurios nebus 
finansuojamos techninės pagalbos projekto lėšomis). 

ŪM ir kitos 
atsakingos 
institucijos, 
atsižvelgiant į 
poreikį (FM, VRM) 

Iki 2013 m. Administracinių 
gebėjimų stiprinimo 
projekto paraiška. 

dotacijos valdytoju ar 
įgyvendinančiąja institucija yra 
ilgas procesas, kuriam reikia 
pasiruošimo. Reikalinga aukšta 
institucinė kompetencija (ypač 
VDV atveju), kompetentingų 
specialistų komanda. Šiuo 
metu MITA nėra pasirengusi 
kokybiškam ES SF priemonių 
administravimui: nėra 
pakankami žmogiškieji ištekliai, 
jų kompetencija ir patirtis 
administruojant ES SF lėšas. 

 

30.5 2.3. Keisti MITA juridinį statusą iš biudžetinės įstaigos į viešosios 
įstaigos statusą, siekiant sukurti konkurencingas darbo 
sąlygas. Steigiant viešąsias įstaigas yra precedentai, kuomet 

ŪM, ŠMM Iki 2013 m. Priimtas(-i) teisės 
aktas(-ai) dėl 
juridinio statuso 
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Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 
priežiūrą atsakinga 
(-os) institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
Įgyvendinimo rodiklis 

valstybei atstovauja du dalininkai; reikalingas abiejų 
ministrų (šiuo atveju ŠMM ir ŪM) pritarimas atitinkamame 
Vyriausybės posėdyje. 

keitimo.   

30.4 2.4. Užtikrinti MITA specialistų pasirengimą ES SF 
administravimui, įgyvendinant toliau nurodytas mokymosi 
darbo vietoje ir mainų veiklas. 

1.   Nuo 2012 m. MITA darbuotojai turėtų pradėti dalyvauti 
LVPA, CPVA ar kitų įgyvendinančiųjų institucijų atliekamuose 
projektų atrankos, vertinimo ir kituose procesuose (vykdami 
į vienos ar kelių savaičių stažuotes). Taip jie turėtų galimybę 
stebėti, kaip įgyvendinamos procedūros. 

2.  Pradiniame naujų priemonių įgyvendinimo etape LVPA, CPVA 
ar kitų įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojai turėtų padėti 
atlikti MITA veiksmų antrinę patikrą (pvz., sutikrinti 
užpildytus dokumentus, projektų atrankos dokumentus, 
vertinimo dokumentus ir teikti pastabas). LVPA darbuotojai 
galėtų būti siunčiami stažuotis į MITA,. Taip jiems būtų 
sudaryta galimybė dalyvauti projektų dokumentacijos 
rengimo, atrankos ir vertinimo procesuose, teikti 
konsultacijas ir kitą paramą (kartu su techninės pagalbos 
ekspertais). 

MITA, LVPA ar 
kita / kitos 
įgyvendinančiosios 
institucijos 

2012–2015 m. Sutartys tarp MITA 
ir kitos(-ų) 
įgyvendinančiosios(-
iųjų) institucijos(-ų). 
sprendimai dėl 
darbuotojų 
stažuočių. 

3. Pagalbos politikos formavimui 
funkcijos trūkumas inovacijos 
politikos cikle. 

26, 31.1 3.1. MITA priskirti inovacijų politikos stebėsenos ir analizės 
funkcijas, ir įdarbinti 2–4 asmenis, kurių funkcijos būtų: 

a) tyrimų ir vertinimų poreikių tyrimas ir tyrimų bei vertinimų 
metinių planų inovacijų politikos srityje rengimas (kartu su 
ŪM ir ŠMM); 

b) inovacijų sistemos ir inovacijų politikos, programų ir 
priemonių rezultatų rodiklių rengimas ir stebėsena; 

c) tyrimų, politikos trumpraščių ir metinės apžvalgos 
„Inovacijos Lietuvoje“ rengimas; 

d) inovacijų politikos, programų ir priemonių vertinimų 
atlikimas, užsakymas, techninių užduočių rengimas, 
atliekamų vertinimų koordinavimas; 

e) stebėsenos ir analizės rezultatų viešinimas; 

f) Inovacijų platformos sekretoriato funkcija (diskusijų poreikio 
tyrimas, diskusijų organizavimas, diskusijų medžiagos 

MITA, ŪM, ŠMM Iki 2013 m. Priskirtos naujos 
funkcijos (papildyti 
nuostatai; papildyti 
metiniai planai); 
įdarbinti 2–4 
darbuotojai. 
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Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 
priežiūrą atsakinga 
(-os) institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
Įgyvendinimo rodiklis 

rengimas). 

31.1, 32.1 3.2. Prie MITA įkurti ekspertinę / patariamąją instituciją – 
Inovacijų platformą, ir joje užtikrinti ekspertų, inovacijų 
politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų bei kitų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą. Nuolatinę Inovacijų 
platformą sudarytų maždaug 15 narių; jų kadencijos laikotarpis 
– 5 metai. Inovacijų platformos funkcijos būtų: 

a) ekspertinių patarimų teikimas politikos „savininkui“ (ŪM) 
dėl politikos gairių formavimo, teisės aktų tvirtinimo ar 
naujų teisės aktų / politikos priemonių poreikio; 

b) parama formuojant politikos gaires ir rengiant diskusijas dėl 
svarbiausių politikos sprendimų, pavyzdžiui, rengiantis 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiui; 

c) tarpinstitucinis koordinavimas ir konsensuso formavimas; 

d) teminių diskusijų organizavimas pagal poreikį, į kurias būtų 
kviečiamas platesnis ekspertų ratas (pvz., transporto, 
biotechnologijų srityje, ir pan.). 

Prielaidos: pakankami Inovacijų platformos veiklą 
aptarnaujantys administraciniai / analitiniai ištekliai (inovacijų 
politikos stebėsenos ir analizės funkcijas atliekantys MITA 
darbuotojai); Inovacijų platformos diskusijų darbotvarkė, 
išskiriant aktualiausius klausimus (pvz., dėl 2014–2020 m. 
inovacijų politikos prioritetų ir ES struktūrinės paramos lėšų 
naudojimo į juos investuojant). Reikalingas stebėsenos įrankis 
Inovacijų platformos sprendimų įgyvendinimo stebėsenai.  

MITA, ŪM, ŠMM Iki 2013 m. Įkurta patariamoji 
institucija – 
Inovacijų platforma; 
patvirtinti jos 
nuostatai, darbo 
reglamentas ir 
sudėtis 2012–
2016 m. laikotarpiu. 

   Kaip padidinti valstybės intervencijų poveikį skatinant MTTP ir 
inovacijas? 

   

4. MTTP ir inovacinės veiklos 
rodikliai Lietuvos ūkyje išlieka 
žemi. Bendradarbiavimo MTTP 
ir inovacijų srityje mastas 
išlieka palyginti žemas, ypač 
tarp mokslo ir verslo 
organizacijų. Naujuoju 
laikotarpiu gana didelę 
paramos dalį reikėtų skirti 
inovacinių klasterių (inovacijų 

43.1 Gana didelę dalį paramos (ne mažiau 30 proc.), numatytos 
MTTP ir inovacijoms skatinti, skirti inovacinių klasterių 
prioritetinėse („proveržio“) srityse plėtoti.  

4.1. Parama pagrindinėms „proveržio“ sritims, prisidedančioms 
sprendžiant Lietuvai aktualiausias socialines-ekonomines 
problemas, turėtų būti derinama su inovacijų pasiūlos 
skatinimo priemonėmis (žr. 8 rekomendaciją). Tokias 
prioritetines sritis ir jose veikiančius klasterius atrinkti iki 
2015 m. taikant konsensuso formavimui skirtas įžvalgos 

ŪM, ŠMM Pasirengimas: 
iki 2015 m. 
Įgyvendinimas: 
2015–2020 m. 

Patvirtintas 
pagrindinių 
prioritetinių sričių 
2014–2020 m. 
laikotarpiu sąrašas. 

 

Sudarytos darbo 
grupės / forumai 
teminių programų 
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terminas 
Įgyvendinimo rodiklis 

ekosistemų) plėtrai. Kartu 
būtina sutelkti kryptingas 
valstybės intervencijas, 
tikslingai nukreiptas į 
„proveržį“ prioritetinėse 
srityse. 

(angl. foresight) metodologijas. Įžvalgos metodika ir 
proceso organizatoriai turėtų būti atrinkti tarptautinio 
konkurso būdu.  

4.2.  Pagrindinėse proveržio srityse, nukreiptose į Lietuvai 
aktualiausių socialinių-ekonominių problemų sprendimą, 
naujuoju 2014–2020 m. laikotarpiu išplėtoti teminių 
programų (pvz., Ateities energetikos, Pramoninės 
biotechnologijos) paketą, skirtą MTTP ir inovacinei veiklai 
skatinti. Priemonės, numatytos teminėse programose, turi 
atitikti konkretaus sektoriaus ar socialinės-ekonominės 
problemos sprendimo poreikius. Kuriant programas ir jų 
priemones, sudaryti darbo grupes iš privataus, valstybės ir 
mokslo sektorių atstovų. Turėtų būti sudarytas konkretus 
remtinų veiklų / priemonių sąrašas, aktualiausias 
konkrečiam vertikaliajam ar horizontaliajam klasteriui.  
Parengtos tikslingos (angl. tailor made) teminės 
programos prioritetinėse srityse galimai pakeistų 
atitinkamas šiuo metu veikiančias nacionalines programas, 
tokias kaip Aukštųjų technologijų plėtros programa 2011–
2013 ir Pramoninės biotechnologijos plėtros programa 
2011–2013 (tik jeigu sutaptų atrinktos pagrindinės 
„proveržio“ sritys), todėl pastarųjų programų 
įgyvendinimas būtų nutrauktas pradėjus įgyvendinti 
naująsias programas.  

atrinktose 
prioritetinėse 
srityse rengimui. 

5. 2008–2011 m. laikotarpiu 
sukurta konkurencija tarp 
įgyvendinamų priemonių; 
trūko paramos paskirstymo 
sistemiškumo. Priemonių 
„Inoklaster LT“ ir „Inoklaster 
LT+“ ir slėnių programų 
įgyvendinimas parodė, kad 
kokybiškam pasirengimui ir 
bendrų tyrimų programų 
parengimui reikalingi ne tik 
nemaži ištekliai, bet ir naujos 
(tame tarpe kultūrinės 
bendradarbiavimo) 
kompetencijos. 

43.1, 38 Naujuoju laikotarpiu, skiriant paramą inovacinių klasterių 
plėtrai, siūloma paramos įgyvendinimą numatyti etapais, iš 
pradžių remiant klasterių pasirengimą bendros MTTP ir 
inovacinės veiklos vykdymui, vėliau remiant bendras MTTP 
veiklas ir MTTP infrastruktūros įrengimą, bei kitas veiklas.  

5.1.  Sukurti priemonę, pagal kurią būtų skiriama nedidelės 
apimties (100–200 tūkst. Lt) parama klasterio 
pasirengimui bendrai veiklai, remiant:  

- klasterio programos ir MTTP strategijos parengimą 
2015–2020 m., finansuojant diskusijų forumų, 
fasilitatoriaus veiklą, ekspertų samdymą; 

- klasterio tarptautiškumo strategijos parengimą; 
klasterio tarptautiškumas (angl. internationalisation, 
t. y. orientacija į tarptautines rinkas, eksporto plėtra, 

ŪM, ŠMM, 
priemones 
administruojanti 
institucija  

Pasirengimas: 
iki 2015 m. 
Įgyvendinimas: 
2015–2020 m. 

Parengti ir 
patvirtinti 
priemonių 
finansavimo sąlygų 
aprašai. 
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tarptautiniai ryšiai ir integracija į tarptautinius tinklus) 
naujuoju laikotarpiu turėtų būti vienas svarbiausių 
klasterio veiklos vertinimo kriterijų. 

Ši priemonė turėtų būti įgyvendinama pirmiausia, 
užtikrinant, kad nebūtų skiriama parama kitoms klasterio 
veikloms, kol nebus baigtas pasirengimo procesas. 

5.2.  Sukurti priemonę, pagal kurią būtų remiamos 
„minkštosios“ klasterių organizavimo veiklos, paramą 
teikiant klasterio fasilitatoriui-koordinatoriui. Bendros 
veiklos gali apimti: 

a) specializuotas mokymų, seminarų, konferencijų 
veiklas; 

b) tinklaveikos fasilitavimo veiklas (pagal dabartinę 
„Inoklaster LT“ priemonę); 

c)  įsitraukimą į tarptautinius klasterius / tinklus; 

d) studijų programų rengimą; 

e) technologijų „brokerio“ veiklas (t. y. specialisto, 
užsiimančio mokslo ir verslo partnerių paieška, 
komercinimui tinkamų mokslinių tyrimų ir 
technologijų paieška, įdarbinimą) ir kt.  

Ši priemonė turėtų būti įgyvendinama tik po parengiamojo 
etapo, klasteriams parengus klasterių ilgalaikes programas 
ir MTTP strategijas. 

5.3.  Sukurti priemonę, remiančią MTTP projektus, kuriuose 
bendradarbiauja klasteryje veikiančios mokslo ir verslo 
institucijos pagal numatytas tyrimų programas, ir MTTP 
infratsruktūros / įrangos įrengimą. Sudaryti sąlygas 
naujuoju laikotarpiu dalyvauti bendruose MTTP 
projektuose mokslo ir studijų institucijoms ir verslo 
įmonėms. Bendrų MTTP projektų finansavimas turėtų 
sudaryti gana didelę paramos MTTP ir inovacijų skatinimui 
dalį (ne mažiau kaip 50 proc. lėšų, skirtų inovacinių 
klasterių plėtrai). 

6. Šiuo metu įgyvendinamos 
MTTP ir inovacijų skatinimo 
priemonės palankiausios 
stiprioms vidutinio dydžio, 

43.2 

Naujuoju laikotarpiu suformuoti tikslingas priemones, skirtas 
naujoms ir besikuriančioms inovatyvioms įmonėms skatinti ir 
jų veiklai palaikyti, remti pirmaisiais veiklos metais. 

6.1.  Įkurti verslo pradžios ir (ar) rizikos kapitalo fondą, skirtą tik 

ŪM, priemones 
administruojanti 
institucija  

Pasirengimas: 
iki 2015 m. 
Įgyvendinimas: 
2015–2020 m. 

Parengtas ir 
patvirtintas 
priemonės 
finansavimo sąlygų 
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įgyvendinimo 

terminas 
Įgyvendinimo rodiklis 

inovatyvioms besikuriančioms ar naujoms įmonėms (iki 
trejų metų veiklos patirties) aukštųjų ir „naujųjų“ 
technologijų „proveržio“ srityse, ypač orientuojantis į SVĮ, 
nukreiptoms į tarptautines rinkas ir spartų augimą (iki 20 
proc. per metus). Augimas turėtų būti siejamas ne su 
darbuotojų skaičiumi, o su apyvartos ir eksporto 
apimtimis. 

aprašas. 

43.2 6.2.  Suteikti galimybę nedidelės apimties verslo pradžios 
kapitalo čekius (iki 50 tūkst. Lt), skirtus naudoti paramą 
įmonės steigimo ir konsultavimo išlaidoms, inovacijų 
paramos paslaugoms, dalyti mokslo technologijų parkams 
ir inkubatoriams. Verslo pradžios kapitalo čekiai turėtų 
būti skiriami tik inovatyvioms įmonėms ir fiziniams 
asmenims, besikuriantiems mokslo ir (ar) technologijų 
parkuose bei inkubatoriuose, ir galėtų suteikti galimybę 
pasinaudoti šiomis paslaugomis:  

a) įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti; 

b) konsultacinėmis paslaugomis steigiant įmonę, 
įskaitant reikiamų dokumentų parengimą, 
konsultavimą rengiant verslo planą; 

c) konsultacinėmis inovacijų paslaugomis, pavyzdžiui, 
intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais, 
technologijų perdavimo klausimais ir pan., 

d) rinkodaros paslaugomis; 

e) ugdomojo vadovavimo / mentorystės paslaugomis; 

f) patalpų nuoma (iki vienų metų). 

Svarstytinas šios priemonės bandomasis įgyvendinimas 
2013–2015 m., siekiant įvertinti ir taisyti galimus 
trūkumus. 

Siekiant sudaryti galimybę verslo pradžios kapitalo čekiu 
pasinaudoti ir fiziniams asmenims, reikėtų ŪM taikomos 
Biudžeto sandaros įstatymo interpretacijos, kuri draudžia 
paramą skirti fiziniams asmenims, teisinę išvadą, ir galimai 
keisti interpretaciją.  

ŪM, priemones 
administruojanti 
institucija (ĮI ir/ar 
kita institucija) 

Pasirengimas: 
iki 2015 m. 
Įgyvendinimas: 
2015–2020 m. 

 

seniai MTTP veiklą 
vykdančioms įmonėms, nes 
dalyvavimas priemonėse 
reikalauja brangaus 
pasirengimo, ir konkuruoti su 
rinkoje seniai veikiančiomis 
įmonėmis jaunoms SVĮ yra 
sunku. Tiesioginės paramos 
jaunoms besikuriančioms 
įmonėms kritinė masė yra 
nepakankama.  

43.2 6.3. Sukurti supaprastinto administravimo priemonę, skirtą tik 
jaunoms inovatyvioms SVĮ (iki trejų metų veiklos 
patirties), kuri būtų įgyvendinama pagal 

ŪM, priemones 
administruojanti 

Pasirengimas: 
iki 2015 m. 
Įgyvendinimas: 

Parengtas ir 
patvirtintas 
priemonės 



 
 

 

 
176 

Nr. Problema ar rizika 
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terminas 
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  „krepšelio“ / „čekio“ principą ir leistų pasinaudoti 
standartizuotomis mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir 
technologinės plėtros ir inovacijų paslaugomis nuo 
koncepcijos sukūrimo iki prototipo sukūrimo ir jo 
rinkodaros (paslaugų sąrašas nėra baigtinis): 

inovacijos kūrimas: 

a) produkto / paslaugos idėjos galimybių studija; 

b) nedidelės apimties mokslinių tyrimų paslauga kuriant 
ar tobulinant produktą / paslaugą (dabartinės 
„Inovacinių čekių“ priemonės atitikmuo); 

c) produkto / paslaugos koncepcijos kūrimas; 

inovacijos komercinimas: 

d) produkto / paslaugos testavimas; 

e) produkto / paslaugos prototipo demonstracinės 
versijos sukūrimas; 

f) inovacijos komercinimo galimybių vertinimas 
(vartotojai, unikalumas, kaštų nauda, konkurentai, 
įėjimo į tarptautines rinkas galimybės, pelningumas ir 
kt.); 

g) kitos paslaugos (visas paslaugų sąrašas turėtų būti 
įvertintas rengiantis 2014–2020 m. laikotarpiui). 

       Supaprastinti mažos vertės projektų administravimą 
įmanoma įtvirtinant visą projekto įgyvendinimui skirtą 
valstybės paramos sumą kaip „fiksuotą sumą“ (angl. lump 
sum). Tokiu atveju projekto vykdytojas kartu su paraiška 
pateikia numatomų išlaidų sąmatą, kuri patvirtinama per 
projektų atranką. Įgyvendinant projektą, vykdytojas 
atsiskaito tik už pasiekimų rodiklius, bet ne už lėšų 
administravimą. Remiantis 2007–2013 m. ES SF 
programavimo laikotarpio dokumentais, mažos vertės 
projektais laikomi projektai, kuriems skiriama valstybės 
parama iki 50 000 eurų (apie 172 600 Lt). Tokiu atveju 
perkamos paslaugų / produktų kaštai turi būti 
standartizuoti, aiškiai apibrėžtas objektas ir rezultatas. 
Priemonės taikymo pagrindas – aiški intervencinė logika 
(turi būti aišku, kokias paslaugas, produktus leidžiama 
pirkti). 

institucija) 2015–2020 m. finansavimo sąlygų 
aprašas 



 
 

 

 
177 

Nr. Problema ar rizika 
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terminas 
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         Pirmenybę teikti sparčiai augančioms SVĮ „proveržio“ 
srityse, ypač nukreiptoms į tarptautines rinkas ir 
įsiliejusioms į inovacijų klasterius.  

7. Trūksta kokybiškų 
technologinių inovacijų 
paramos paslaugų (idėjų 
vertinimo, komercinimo 
galimybių tyrimų, testavimo, 
sertifikavimo paslaugų, 
technologijų konsultavimo 
paslaugų).  

Nėra kritinės masės 
kompetentingų specialistų, 
kurie galėtų konsultuoti 
įmones.  

Atliekant vertinimą buvo 
atskleista, kad viešajame 
sektoriuje dirbantys tyrėjai turi 
labai mažai žinių apie esamas 
mokslinių tyrimų komercinimo 
teisinės bazės galimybes, 
klaidingai interpretuoja esamą 
teisinę bazę.  

43.1 

2007–2013 m. laikotarpiu didžioji paramos dalis buvo skirta 
„kietajai“ MTTP infrastruktūrai įrengti ir MTTP veikloms 
vykdyti. 2014–2020 m. laikotarpiu gana didelė paramos dalis 
turėtų būti skirta technologinių inovacijų paslaugų teikimui, 
ypač inovacinių produktų ir paslaugų eksperimentinei, 
technologinei plėtrai po MTTP fazės, t. y. jų testavimo, 
komercinimo ir pan. veikloms. 

7.1. Parengti supaprastinto administravimo priemonę, 
įgyvendinamą pagal „krepšelio“ / „čekio“ principą (žr. 
rekomendaciją 6.3), pagal kurią visos įmonės galėtų gauti 
paramą (iki 172 600 Lt, jeigu naujuoju laikotarpiu nebus 
numatyta kita didžiausia galima „mažos vertės“ projektų 
suma) pasinaudoti standartizuotomis inovacijų 
paslaugomis (paslaugų sąrašas nėra baigtinis): 

inovacijos kūrimas: 

a) produkto / paslaugos idėjos galimybių studija; 

b) nedidelės apimties mokslinių tyrimų paslauga kuriant 
ar tobulinant produktą / paslaugą (dabartinės 
„Inovacinių čekių“ priemonės atitikmuo); 

c) produkto / paslaugos koncepcijos kūrimas; 

inovacijos komercinimas: 

d) produkto / paslaugos testavimas; 

e) produkto / paslaugos prototipo demonstracinės 
versijos sukūrimas; 

ŪM, ŠMM, 
priemones 
administruojanti 
institucija  

Pasirengimas: 
iki 2015 m. 
Įgyvendinimas: 
2015–2020 m. 

Parengtas ir 
patvirtintas 
priemonės 
finansavimo sąlygų 
aprašas. 
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Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 
priežiūrą atsakinga 
(-os) institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
Įgyvendinimo rodiklis 

inkubatorių, technologijų perdavimo centrų.  

37.2, 38.1 7.2.  Skatinti ir finansiškai remti technologijų perdavimo 
padalinių kūrimą mokslo ir studijų institucijose. Parengti 
priemonę, pagal kurią būtų remiamas technologijų 
perdavimo specialistų („brokerių“) rengimas, įdarbinimas 
mokslo ir studijų institucijų technologijų perdavimo 
centruose, jų kvalifikacijos kėlimas. „Brokerių“ paskirtis 
turėtų būti surasti komercinimui tinkamas 
sukurtas / kuriamas technologijas mokslo ir studijų 
institucijose ir suvesti mokslo ir studijų institucijas bei 
verslo įmones; teikti informaciją ir konsultuoti 
technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės 
apsaugos klausimais, padėti parengti konkrečios mokslo ir 
studijų institucijos dokumentus, susijusius su intelektinės 
nuosavybės apsaugos ir pelno pasidalijimo tarp institucijos 
ir tyrėjo klausimais technologijos perdavimo atveju, taip 
įgyvendinant Rekomendacijas Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės 
veiklos rezultatų, patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 
2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2462 (Žin., 2009, 
Nr. 145-6470). 

ŠMM, ESFA Pasirengimas: 
iki 2015 m. 
Įgyvendinimas: 
2015–2020 m. 

Parengtas ir 
patvirtintas 
priemonės 
finansavimo sąlygų 
aprašas. 

8. Mažas vietos rinkos dydis ir 
rinkos konservatyvumas 
diegiant inovacijas yra 
svarbus inovacijų plėtrą 
ribojantis veiksnys. Vien tik į 
inovacijų pasiūlos skatinimą 
nukreiptas subsidijų 
priemonių paketas 
nepakankamai užtikrina, kad 
bus kuriamos visuomenei 
reikalingos inovacijos, kurios 
bus komercinamos. Be to, 
orientacija vien tik į subsidijų 
priemones gali paskatinti 
„subsidijų kultūrą“, kuomet 
valstybės parama daliai 
įmonių tampa ne galimybe 

43.5, 43.6 Siekiant kurti naujas inovacijų rinkas reikėtų užtikrinti inovacijų 
pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, prioritetinėse „proveržio“ 
srityse taikant toliau apibūdinamas inovacijų paklausos kūrimo 
priemones. 

8.1.  Pasirinktose srityse skatinti naujų rinkų inovacijoms kūrimą 
sudarant  palankias teisines sąlygas inovacijų diegimui ir 
plitimui, sukuriant standartizavimo ir reguliavimo 
mechanizmus. Tokios veiklos pavyzdžiai: elektromobilių 
naudojimo infrastruktūros sąlygos, alternatyviųjų 
energijos šaltinių plataus taikymo teisinis reguliavimas. 

8.2.   Taikyti mokestines lengvatas ir (ar) finansinę paramą 
diegiantiesiems tam tikras technologijas pasirinktose 
prioritetinėse srityse (tikslinės grupės: įmonės, valstybės 
institucijos, privatūs vartotojai). Taikymo pavyzdžiai:  
alternatyvių / atsinaujinančiųjų energijos šaltinių 
diegimas, energiją tausojančių „žaliųjų“ transporto 
priemonių ar gamybos būdų diegimas ir pan. 

LRV, ŪM ir kitos 
susijusios 
institucijos savo 
atsakomybės 
srityse (pvz. dėl 
atsinaujinančių 
energijos šaltinių 
– Energetikos 
ministerija, dėl 
efektyvaus 
transporto – 
Susisiekimo 
ministerija) 

Nuo 2014 m. Priimti sprendimai 
dėl mokestinių 
lengvatų, standartų, 
infrastruktūros 
diegimo ir kitų 
inovacijų paklausos 
tipo priemonių 
taikymo. 
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Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 
priežiūrą atsakinga 
(-os) institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo 

terminas 
Įgyvendinimo rodiklis 

 įgyvendinti prioritetinius 
projektus, o pajamų ir 
išgyvenimo šaltiniu.  

 8.3.  Parengti ir patvirtinti inovatyvių ir ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų koncepciją. Plačiai diegti inovatyvius ir 
ikiprekybinius viešuosius pirkimus valstybės institucijų 
(pirmiausia sektorinių ministerijų) viešųjų pirkimų 
praktikoje, ypač perkant mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros paslaugas, skatinančias teikti į 
rinką inovatyvias prekes ir paslaugas. Perkamos paslaugos 
turėtų būti susijusios su visuomenei ar jos grupėms 
aktualių socialinių-ekonominių problemų (pvz., energijos 
neefektyvumu, visuomenės senėjimu, klimato kaita, tarša, 
transporto problemomis, sveikatingumu ir pan.) 
sprendimu. 

Už koncepcijos 
parengimą 
atsakinga Viešųjų 
pirkimų tarnyba. 
Už diegimą 
atsakingos  kitos 
susijusios 
institucijos, ypač 
ministerijos savo 
atsakomybės 
srityse (ŪM, 
ŠMM, Susisiekimo 
ministerija, Žemės 
ūkio ministerija, 
Energetikos 
ministerija) 

Nuo 2014 m.  

 

KITI SIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS 
 

Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 

priežiūrą atsakinga(-os) 
institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo terminas 

   Kaip padidinti MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros 
efektyvumą? 

  

1.1. Inovacijų paramos paslaugas nukreipti į aiškesnius ir labiau 
individualizuotus vertės pasiūlymus verslui. 

MITA,  ŠMM, ŪM  Nuo 2012 m.  1. MTTP ir inovacijų  kuriamos ir 
plečiamos infrastruktūros 
panaudojimas daro įtaką daliniam 
MTTP ir inovacijų politikos tikslų 
pasiekimui, nes: nepakankama 
komunikacija apie inovacijų 
paramos infrastruktūros galimybes 
ir naudingumą; nėra aukštą 
pridėtinę vertę kuriančių paslaugų 
pasiūlos ir kai kurių teikiamų 
paslaugų kokybės. 

9–23 

1.2. Parengti rekomenduojamą inovacijų paramos paslaugų sąrašą su 
pavyzdžiais ir trumpais aprašymais, siekiant išvengti skirtingo 
sąvokų interpretavimo ir turėti bent rekomendacinio pobūdžio 
dokumentą, kuriuo būtų galima remtis. 

MITA, kartu su ŠMM, 
ŪM 

Nuo 2012 m. 

2. Inovacijų paramos paslaugų 9–23 2.1. MTTP ir inovacijų  kuriamos ir plečiamos infrastruktūros ŠMM, ŪM Nuo 2012 m. 
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Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 

priežiūrą atsakinga(-os) 
institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo terminas 

subjektams nustatyti ilgalaikę programą, kurioje būtų nurodyti 
tikslai ir siektini uždaviniai, numatomos valstybės investicijos, 
rezultatyvumo matavimo principai ir pan. 

9–23 2.2. Gerinti inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų 
darbuotojų kvalifikacinius gebėjimus ir kompetencijas 
atitinkamose srityse (pvz., žinių ir technologijų perdavimas, 
technologiniai ir inovaciniai auditai). 

Inovacijų paramos 
paslaugas teikiančios 
institucijos, ŠMM, ŪM 

Nuo 2012 m. 

kokybė yra nepakankama, jos 
dubliuojasi, yra perteklinės ir 
nelanksčios, nėra susitelkiama į 
tikslinį naudos gavėją, trūksta 
veiklos tęstinumo dėl 
kompetencijos ir patirties stokos, 
efektyvumo, rezultatyvumo 
matavimo sistemos stygiaus  
(atsiskaitoma už kiekį, o ne už 
kokybę ar rezultatą). 

9–23 2.3. Užtikrinti inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų 
tarpusavio koordinavimo veiklą per MITA atliekamas funkcijas.  

MITA Nuo 2012 m. 

9–23 3.1. Iš naujo apsvarstyti ir atnaujinti slėnių koncepciją, numatant 
inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų vietą bendroje 
sistemoje.  

ŠMM, ŪM Nuo 2012 m. 3. Nei slėniams priklausančios 
inovacijų paramos paslaugas 
aktyviai teikiančios struktūros 
(mokslo ir (ar) technologijų parkai, 
inkubatoriai, inovacijų centrai), nei 
verslo interesams atstovaujantys 
vienetai (asociacijos, klasteriai, 
stiprių įmonių grupės) negali daryti 
kiek didesnės įtakos sprendžiant 
dėl slėnių, todėl jų motyvacija 
dalyvauti slėnių veiklose yra silpna. 

9–23 3.2. Įtraukti į slėnių valdymą (o ne ex post stebėseną) su verslo 
struktūromis susijusias organizacijas ir inovacijų paramos 
paslaugas jau teikiančias organizacijas. 

ŠMM, ŪM Nuo 2012 m. 

   Kaip padidinti MTTP ir inovacijų skatinimo priemonių efektyvumą ir 
rezultatyvumą? 

  

39.2, 40 Laikantis 2014–2020 m. laikotarpio ES reglamentų nuostatų, siekti 
supaprastinti naujojo laikotarpio priemonių projektų administravimo 
taisykles MTTP ir inovacijų projektams, sumažinti jų administravimo 
kaštus tiek administruojančiai institucijai, tiek projektų vykdytojams. 

4.1.  Plačiau naudoti visuotinės dotacijos priemones (angl. global 
grant), taikyti bendras taisykles kelių priemonių grupėms, 
numatytas bendroje visuotinės(-ių) dotacijos(-ų) sutartyje. 

ŪM, FM, priemones 
administruojanti 
institucija 

Pasirengimas:  

iki 2015 m.  

Įgyvendinimas:  

2015–2020 m.  

4. Viena didžiausių 2007–2013 m. 
laikotarpio ES SF projektų 
administravimo problemų, kurias 
įvardijo projektų vykdytojai, yra 
sudėtingos, perteklinės projektų 
administravimo taisyklės, 
kuriančios aukštus 
administracinius kaštus. 

39.2, 40 4.2. Siekiant, kad pareiškėjams mažėtų didesnės apimties projektų 
rengimo krūvis ir daugėtų kokybiškų inovacinių projektų, užtikrinti 
projektų atranką etapais. Pirmajame etape turėtų vykti projektų 
idėjų įvertinimas. Pareiškėjai turėtų teikti trumpas, bet konkrečias 
projektų idėjas (iki 5 p.). Jas įvertinę ekspertai pateiktų savo 
pastabas dėl projektų tinkamumo ir tobulinimo. Į antrąjį etapą 
patektų ir visą paraišką rengtų tik tam tikrą balų skaičių surinkusių 

ŪM, priemones 
administruojanti 
institucija  

Pasirengimas:  

iki 2015 m.  

Įgyvendinimas:  

2015–2020 m. 



 
 

 

 
181 
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išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 

priežiūrą atsakinga(-os) 
institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo terminas 

projektų idėjų autoriai. 2007–2013 m. laikotarpiu panašiu būdu 
įgyvendinami planiniai valstybės projektai. 

39.2, 40 4.3. Diegti elektronines paraiškų teikimo ir projektų administravimo 
priemones. Paraiškos ir kiti dokumentai (pvz., ataskaitos) būtų 
teikiami elektroninėje erdvėje su elektroniniu parašu.  

FM, priemones 
administruojanti 
institucija  

Pasirengimas:  

iki 2015 m.  

Įgyvendinimas:  

2015–2020 m. 

  

39.2, 40 4.4. Plačiai diegti nedidelės apimties, plačiai siekiančias intervencijas, 
pasižyminčias supaprastintu administravimu. Supaprastinti mažos 
vertės projektų administravimą įmanoma įtvirtinant visą projekto 
įgyvendinimui skirtą valstybės paramos sumą kaip fiksuotąją sumą 
(angl. lump sum). Tokiu atveju projekto vykdytojas kartu su 
paraiška pateikia numatomų išlaidų sąmatą, kuri patvirtinama 
vykdant projektų atranką. Įgyvendamas projektą vykdytojas 
atsiskaito tik už pasiekimų rodiklius, bet ne už lėšų 
administravimą. Remiantis 2007–2013 m. ES SF programavimo 
laikotarpio dokumentais, mažos vertės projektais laikomi 
projektai, kuriems skiriama valstybės parama iki 50 000 eurų (apie 
172 600 Lt). Tokiu atveju perkamos paslaugų / produktų kaštai 
turėtų būti standartizuoti, aiškiai apibrėžtas objektas ir rezultatas. 
Priemonės taikymo pagrindas – aiški intervencinė logika (turi būti 
aišku, kokias paslaugas ir kokius produktus leidžiama pirkti). Tai 
galėtų būti tinkamas sprendimas standartizuotiems technologinių 
paslaugų paketams, galimybių studijoms, mažos vertės 
moksliniams tyrimams pirkti, verslo pradžios kapitalo čekiams 
taikyti ir pan. 

FM, priemones 
administruojanti 
institucija  

Pasirengimas:  

iki 2015 m.  

Įgyvendinimas:  

2015–2020 m. 

5. 2008–2011 m. laikotarpiu sukurta 
konkurencija tarp įgyvendinamų 
priemonių; trūko paramos 
paskirstymo sistemiškumo. 

43.1 Diferencijuoti paramos skirstymą įvairioms tikslinėms grupėms. Tai 
padėtų  užtikrinti, kad tarp jų nebūtų konkurencijos. Tikslinių grupių 
pavyzdžiai: 

a) įmonės ir (ar) jų klasteriai, veikiantys aukštųjų technologijų ir 
„naujųjų“ technologijų  „proveržio“ srityse;  

b) įmonės ir (ar) jų klasteriai, veikiantys kituose ūkio sektoriuose ir 
subsektoriuose; 

c) jaunos (iki trejų metų) ir (ar) besikuriančios įmonės aukštųjų ir 
„naujųjų“ technologijų „proveržio“ srityse (apie 30 proc. 
paramos, pusė šios paramos skirta „proveržio“ srityse 
besikuriančioms įmonėms). 

ŪM, priemones 
administruojanti 
institucija  

Pasirengimas:  

iki 2015 m. 
Įgyvendinimas:  

2015–2020 m. 
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institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo terminas 

39.2, 40 6.1.  Diegti inovatyvių viešųjų pirkimų principus. Inovatyvūs viešieji 
pirkimai – viešieji pirkimai, kai perkančioji organizacija, 
pirkdama produktus ar paslaugas, į viešojo pirkimo sąlygas 
įtraukia kriterijus, skatinančius tiekėjus kurti ir pasiūlyti 
inovatyvių produktų ar paslaugų. 

Viešųjų pirkimų tarnyba Nuo 2013 6. Projektų vykdytojai susiduria su 
sunkumais vykdydami viešuosius 
pirkimus: sudėtinga įsigyti 
naujausią ir tinkamiausią mokslinę 
įrangą, aukšti mažos vertės 
pirkimų administravimo kaštai. 39.2, 40 6.2.  Viešųjų pirkimų srityje siūloma parengti metodines 

rekomendacijas dėl pirkimų, kuriuos atliekant nustatyta 
daugiausia pažeidimų. 

LVPA, CPVA, ESFA Iki 2013 m. 

7.1. Naujuoju laikotarpiu daug dėmesio skirti kokybiškų projektų 
srauto kūrimui, teikiant išsamias konsultacijas įmonėms ir 
kitoms organizacijoms (ypač klasteriuose), atrenkant didesnės 
apimties projektus etapais (kaip aprašyta 9.2 išvadoje) ir 
konsultuoti pareiškėjus, siekiant parengti kokybiškas paraiškas ir 
remti geriausiai valstybės prioritetus atitinkančius projektus. 

Priemones 
administruojanti 
institucija  

2014–2020 m. 7. Projektų vykdytojai susiduria su 
sunkumais konsultuodamiesi su 
įgyvendinančiosiomis 
institucijomis: laikomasi formalaus 
požiūrio, trūksta išaiškinimo. 

39.2, 40 

7.2. Skatinti greitą ir kokybišką atsakymą į tikslines pareiškėjų ar 
projektų vykdytojų užklausas. Diegti paslaugų kokybės vertinimo 
rodiklius MITA ir LVPA veiklos rezultatų sistemoje. Tarp šių 
rodiklių numatyti klientų pasitenkinimą paslaugomis bei 
atsakymo į paklausimus greitį (dienomis). Rodiklius matuoti 
klientų apklausų būdu, o atsakymų į paklausimus greitį 
registruoti vidinėje duomenų bazėje („mini CRM“).   

Priemones 
administruojanti 
institucija  

Nuo 2012 m. 

8. 2007–2011 m. laikotarpiu 
įgyvendintų priemonių 
finansavimo sąlygų aprašuose 
pasitaikė projektų efektyvumą ir 
rezultatyvumą mažinusių 
apribojimų. Pavyzdžiui, „Idėja LT“ 
projektų vykdytojai negalėjo gauti 
paramos testavimo veikloms. 
„Inogeb LT-1“ priemonės 
vykdytojai turėjo apribojimų 
partneriams ir vykdomoms 
veikloms. Esama ir kitų panašių 
smulkių trūkumų pavienėse 
priemonėse. 

39.2 Rengiant priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus konsultuotis 
su potencialiais pareiškėjais (ypač inovacijų paramos paslaugų 
teikėjais) dėl finansuojamų veiklų, pareiškėjų, partnerių tinkamumo. 

ŪM, ŠMM, priemones 
administruojanti 
institucija  

Nuo 2012 m. 
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Rekomendacijos 
įgyvendinimo terminas 

37.2, 38.1 9.1. Sukurti finansinių ir kitų paskatų įrankį, skatinantį mokslo ir studijų 
institucijas taikyti ŠMM siūlomas metodines intelektinės 
nuosavybės apsaugos mokslo ir studijų institucijose 
rekomendacijas. 

 

ŠMM Iki 2014 m. 9. Bendradarbiavimą MTTP ir 
inovacijų srityje skatinančių 
priemonių naudą mažina 
sisteminiai mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo kliuviniai, 
nepriklausantys nuo priemonių. 
Vienas tokių kliuvinių yra esamos 
viešajame sektoriuje sukurtų 
mokslo produktų komercinimo, 
intelektinės nuosavybės teisinės 
bazės trūkumai, nes neskatinamos 
mokslo ir studijų institucijos (ir jų 
tyrėjai) vykdyti su verslu bendrus 
MTTP projektus. Taip pat viena 
didesnių bendradarbiavimo 
kliūčių – tyrėjų žinių apie esamos 
teisinės bazės galimybes 
trūkumas. 

37.2, 38.1 9.2.  Skatinti ir finansiškai remti technologijų perdavimo padalinių 
kūrimą mokslo ir studijų institucijose. Parengti priemonę, pagal 
kurią būtų remiamas technologijų perdavimo specialistų 
rengimas ir (ar) mokymas mokslo ir studijų institucijose. 

ŠMM Pasirengimas:  

iki 2015 m. 
Įgyvendinimas:  

2015–2020 m. 

37.2, 38.1 10.1. Svarstyti ir diegti viešosios ir privačios partnerystės principus, 
sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms įnešti savo lėšas į 
bendrus su verslu MTTP projektus. 

ŠMM Iki 2014 m. 10. Sisteminiai mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo trūkumai taip 
pat susiję su apribojimais įnešant 
mokslo ir studijų institucijų lėšas į 
bendrus su verslo projektus bei 
biurokratizuotu mokslo ir studijų 
institucijų valdymu. Dėl to stringa 
bendri mokslo ir verslo projektai – 
jų derinimas trunka per ilgai. 

37.2, 38.1 10.2. Skatinti mokslo ir studijų institucijų valdymo pokyčius, 
užtikrinančius greitesnį ir lankstesnį sprendimų priėmimą (dėl 
dalyvavimo projektuose, sutarčių su verslo įmonėmis 
pasirašymo ir kitose aktualiose mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo srityse), aukštesnį prioritetą verslo 
užsakymams.  

ŠMM Iki 2014 m. 

11.1. Stiprinti mokslo ir studijų institucijų mokslo produkcijos 
vertinimą ir užtikrinti aukštus standartus, siekiant didinti viešojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų kokybę. 

ŠMM, LMT Iki 2014 m. 11. Viešajame sektoriuje sukurtų 
mokslo produktų kokybė 
netenkina verslo partnerių, 
rezultatai pernelyg akademiški, 
sunkiai komercinami, partneriams 
sunku sutarti dėl poreikių ir 
objekto. 

37.2, 38.1 

11.2. Naujuoju laikotarpiu reikėtų susitelkti ne tik ties mokslo ir studijų 
kokybės tobulinimu, bet ir ties jų tarptautiškumu – atverti 
mokslo ir studijų programas kvalifikuotiems užsienio 
dėstytojams ir tyrėjams, jungtinių studijų ir mokslinių tyrimų 
programų rengimui su sąlyga, kad sukurta nauda liks ir bus 
pritaikyta Lietuvoje. 

ŠMM Pasirengimas:  

iki 2015 m. 
Įgyvendinimas:  

2015–2020 m. 
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Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 

priežiūrą atsakinga(-os) 
institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo terminas 

   Kiti siūlymai ir rekomendacijos   

31.2 12.1. Tikslinti MITA veiklą reglamentuojančius dokumentus, aiškiai 
atskiriant MITA ir LIC funkcijas: LIC paliekant inovacinių paslaugų 
vykdymo funkciją, susijusią su tiesioginiu įmonių konsultavimu, o 
MITA sutelkiant papildančias ir koordinavimo paslaugas 
(„skėtinių“ klasterių projektų koordinavimą, informacijos sklaidą, 
mokymus, viešinimą, ekspertų duomenų bazių kūrimą, palaikymą 
ir kt.). 

ŪM, MITA Iki 2013 m. 12. Planavimo dokumentuose ir teisės 
aktuose numatytos MITA, LIC ir 
MOSTA funkcijos galimai sukuria 
funkcijų dubliavimo prielaidas. 
Remiantis MITA įstatais, neaiškus 
MITA ir LIC funkcijų atskyrimas 
teikiant technologijų perdavimo, 
inovacijų vadybos ir panašias 
konsultacines paslaugas. MOSTA 
veikia Mokslo infrastruktūros ir 
inovacijų politikos stebėsenos 
skyrius. 

31.2 12.2. Užtikrinti gerą MOSTA ir MITA veiklos koordinavimą, dalijimąsi 
duomenimis, apsikeitimą informacija, siekiant nedubliuoti tyrimų 

ir kitų veiklų. MOSTA turi sukaupusi tam tikrą kompetenciją 
mokslo ir studijų, tame tarpe mokslo infrastruktūros 
slėniuose, stebėsenos ir vertinimo srityje. Atitinkamai, 
svarbu aiškiai apibrėžti ir atskirti (vertikaliai arba 
horizontaliai) MOSTA ir MITA interesų sritis mokslo, studijų 
ir inovacijų „lauke“, taip užtikrinant, kad nebūtų veiklos 
dubliavimo, ir kartu užtikrinti glaudų MOSTA ir MITA 
bendradarbiavimą ir sinergijas teikiant stebėsenos ir 
analizės duomenis sprendimų priėmėjams. 

MITA, MOSTA Nuo 2013 m. 

33 Diegti į rezultatus nukreiptą MTTP ir inovacijų politiką įgyvendinančių 
institucijų valdymą. 

13.1. Sumažinti politiką įgyvendinančių institucijų atsiskaitymo už 
indėlius, žmogiškuosius išteklius ir t. t. apimtį, sustiprinti 
atsiskaitymą už rezultatus, numatant siektinus veiklos rezultatų 
rodiklius. Metiniuose veiklos planuose ir ataskaitose turi būti 
užtikrinama veiklos įgyvendinimo (produktų) ir rezultatų rodiklių 
pusiausvyra. 

Prielaidos: aiškūs siektini inovacijų politikos ir valdymo institucijų 
rezultatai, stiprūs analitiniai sektorinių ministerijų gebėjimai. 

ŪM, ŠMM Nuo 2012 m. 

33 13.2. Užtikrinti aktyvų atsakingų ministerijų dalyvavimą rengiant 
strateginius institucijų planus ir atliekant metinį iškeltų tikslų 
pasiekimo vertinimą. Kas ketvirtį organizuoti institucijos ir steigėjų 
susitikimus, kuriuose būtų aptariami pasiekti rezultatai, rizikos ir 
problemos. 

ŪM, ŠMM Nuo 2012 m. 

13. Institucinės atskaitomybės 
trūkumai ir kol kas neįsitvirtinęs į 
rezultatus nukreiptas institucijų 
valdymas. Metiniuose planuose 
vyrauja veiklų įgyvendinimo 
(produkto), o ne veiklos rezultatų 
rodikliai. 

33 13.3. Vykdyti išorinius institucijų vertinimus kartą per 4–6 metus. ŪM Jeigu naujas MITA 
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Nr. Problema ar rizika 
Aktualios 
išvados 
numeris 

Rekomendacija 
Už įgyvendinimą / 

priežiūrą atsakinga(-os) 
institucija(-os) 

Rekomendacijos 
įgyvendinimo terminas 

Finansinio efektyvumo vertinimą palikti ministerijos ar valstybės 
kontrolės ad hoc finansiniams vertinimams. 

veiklos modelis bus 
įdiegtas iki 2015 m., 
kitas išorinis vertinimas 
bus reikalingas 2019–
2020 m.  

  

33 13.4. Diegti vidinius su paslaugų kokybe susijusius inovacijų politiką 
įgyvendinančių institucijų veiklos rodiklius, matuojamus atliekant 
metines klientų apklausas, sistemingai tirti klientų poreikius ir 
viešinti jų rezultatus. 

MITA, LIC, priemones 
administruojanti 
institucija 

Nuo 2012 m. 
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1A PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS  
 
 

Nr. Respondentas Institucija Pareigos Interviu data 

Vytautas Tuminas LVPA MTTP skyriaus vedėjas 1 
 Inga Gabnienė LVPA MTTP skyriaus vedėjo pavaduotoja 

2011-06-14 
2011-10-06 

2 Vaiva Priudokienė Lietuvos mokslo taryba Mokslo programų skyriaus vedėja 2011-07-04 

Artūras Malysis 
Švietimo ir mokslo 
ministerija (ŠMM) 

Technologijų ir inovacijų skyrius, vyr. 
specialistas 

Dr. Stanislovas Žurauskas ŠMM Mokslo skyriaus vedėjas 3 

Elvyra Buzienė ŠMM 
Technologijų ir inovacijų skyrius, vyr. 
specialistė 

2011-07-05 

Arūnas Karlonas 
Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra 
(MITA) 

Direktorius 

Domilė Lideikytė MITA Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja 4 

Daiva Krasauskaitė MITA  
Inovacijų paramos ir technologijų 
perdavimo skyrius, l.e. p. vedėja 
(inovaciniai čekiai) 

2011-07-04 

Kastytis Gečas 
Lietuvos inovacijų centras 
(LIC) 

Direktorius 
5 

Artūras Jakubavičius LIC Projektų vadybininkas 
2011-07-05 

Laura Stračinskienė 
Mokslo ir studijų stebėsenos 
ir analizės centras (MOSTA) 

L.e.p. direktorė 

Eglė Mykolaitienė MOSTA Metodininkė 
6 

Ramojus Reimeris MOSTA Metodininkas 

2011-07-05 

Prof. Algirdas Galdikas 
VšĮ „Perspektyvinių 
technologijų taikomųjų 
tyrimų institutas“ 

Direktorius 
Fotoelektros technologijų klasteris 

Vidmantas Janulevičius UAB „Baltic Solar Energy“ Generalinis direktorius 
7 

Algimantas Barakauskas UAB „Precizika Metrology“ 
Generalinio direktoriaus konsultantas 
(buvęs gen. direktorius) 

2011-07-20 
2011-10-04 

8 Romanas Ramanauskas UAB Biotechfarma Direktorius. Santaros slėnio atstovas 2011-07-26 

9 Įmonės produktų vadovas* 
Priemonės „Intelektas LT+“ 
projektų vykdytojas 

Įmonės produktų vadovas 2011-09-09 

10 
Įmonės inovacijų plėtros 
direktorius* 

Priemonės „Intelektas LT+“ 
projektų vykdytojas 

Įmonės inovacijų plėtros direktorius 2011-09-12 

11 Matti Hiltunen TEKES agentūra Strategijos departamento direktorius 2011-09-19 
12 Manon Kuijlenburg Syntens  Syntens konsultantė 2011-09-20 

13 Renata Padalevičiūtė 
LR finansų ministerijos 
techninės pagalbos 
projektas 

Kvalifikuota techninės pagalbos 
ekspertė 

2011-10-03 

14 Valdas Laurinavičius VU Biochemijos institutas 
Įstaigos vadovas. Santaros slėnio 

atstovas 
2011-10-04 

15 Mindaugas Kiškis Asociacija „Santaros slėnis“ Asociacijos pirmininkas 2011-10-05 

* Respondentas pageidavo išlikti anonimiškas  
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1B  PRIEDAS. EKSPERTŲ INTERVIU SĄRAŠAS (2 VERTINIMO 

UŽDAVINYS) 
 

 

Nr. Ekspertas Kategorija Pasirinkimo pagrindimas 

1 Aleksandras Abišala Nepriklausomas tarpininkas 
Konsultantas, slėnių priežiūros komiteto narys, 
konsultavo slėnius dėl vizijų rengimo, rengia ES SF 
paraiškas  

2 Linas Eriksonas Nepriklausomas tarpininkas 
Konsultantas, rengia ES SF ir FP7 paraiškas, konsultavo 
mokslo ir/ar technologijų parkus dėl efektyvumo 
didinimo 

3 Mindaugas Kiškis Nepriklausomas tarpininkas 
Teisininkas, specializuojasi technologijų perdavimo 
klausimuose 

4 Monika Petraitė 
Nepriklausomas inovacijų 
ekspertas   

Mokslininkė. Mokslinis interesas: inovacijų sistemos, 
verslo ir mokslo bendradarbiavimas 

5 
Vytautas 
Ostaševičius 

Mokslininkas 
Mokslininkas (technologiniai mokslai), 
bendradarbiauja su verslu, dalyvauja slėnių veikloje 

6 Juozas Lazutka Mokslininkas 
Mokslininkas (gamtos mokslai), bendradarbiauja su 
verslu, dalyvauja slėnių veikloje 

7 Pranas Milius 
Inovacijų paramos tinklo 
atstovas 

Mokslo ir/ar technologijų parko atstovas 

8 Artūras Jakubavičius  
Inovacijų paramos tinklo 
atstovas 

Lietuvos inovacijų centro atstovas 

9 Arūnas Karlonas 
Inovacijų paramos tinklo 
atstovas 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros atstovas 

10 Petras Balkevičius Pramonės atstovas UAB "Eksma" direktorius, slėnių komisijų narys 
 
 

1C  PRIEDAS. EKSPERTŲ INTERVIU KLAUSIMAI 
 

 

1. Ar mokslo ir/ar technologijų parkai (toliau – MTP), slėniai, inkubatoriai ir kitos inovacijų paramos paslaugas 
teikiančios institucijos prisideda/prisidės prie verslo-mokslo bendradarbiavimo rezultatyvumo didinimo?  

2. Ar pagrįstos valstybės investicijos į MTP, slėnius, inkubatorius ir kitas inovacijų paramos paslaugas teikiančias 
institucijas? 

3. Ar pakanka MTP, slėnių, inkubatorių ir kitų inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų vykdomos 
„minkštosios“ veiklos, paslaugų? Ar ši veikla atitinka verslo poreikius? Jei neatitinka, tai to priežastis yra paslaugų 
kokybė ar verslo gebėjimai pasinaudoti šiomis paslaugomis? 

4. Įvertinkite MTP, slėnių, inkubatorių ir kitų inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų nurodytų inovacijų 
paramos priemonių pasiūlos lygį (aukštas, vidutinis, žemas).  

5. Įvertinkite verslo įmonių pasinaudojimo inovacijų paramos priemonėmis (paklausos) lygį (aukštas, vidutinis, 
žemas). 

6. Pasiūlykite būdus, kaip būtų galima padidinti MTP, slėnių, inkubatorių ir kitų inovacijų paramos paslaugas 
teikiančių institucijų efektyvumą. 

7. Ar verslui sudarytos pakankamos sąlygos įsitraukti į MTP ir slėnius? Jei ne – kokios tam yra kliūtys ar paskatos? 
8. Kokią pridėtinę vertę MTP sukuria slėniuose? 
9. Kokie būtų optimalūs MTP vaidmenys slėniuose ir santykiai su kitais dalyviais? 
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2 PRIEDAS. APKLAUSOS KLAUSIMYNAS 
 
 

  

 
 

 
 

Ši apklausa vykdoma atliekant Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo 
vertinimą, kurio užsakovas yra LR ūkio ministerija. Vertinimo metu siekiama nustatyti viešojo ir privataus sektorių ir jų 
bendradarbiavimo skatinimui skiriamų lėšų panaudojimo efektyvumą, koordinavimo su kitais finansavimo šaltiniais veiksmingumą, įtaką 
šalies inovacijų politikos įgyvendinimui, o taip pat ir institucinės mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimo sistemos tinkamumą, veiklos 
efektyvumą ir atitikimą verslo poreikiams.  

Apklausa skirta visiems ”Idėja LT”, ”Intelektas LT”, ”Intelektas LT+”, „Inoklaster LT“, „Inoklaster LT+“, „Inogeb LT-1“ priemonių ir 
programų „Pramoninių biotechnologijų plėtros programa“, „Aukštųjų technologijų plėtros programa“, „EUROSTARS“, „EUREKA“ projektų 
vykdytojams bei inovacinių čekių gavėjams. Apklausa yra visiškai anonimiška - visi atsakymai bus konfidencialūs, o apibendrinti rezultatai 
panaudoti tik rengiant vertinimo ataskaitą.  

Prašome Jūsų užpildyti šią anketą iki 2011 m. liepos mėn. 25 d.  
 
Pastaba: jeigu įgyvendinote daugiau nei vienos priemonės projektą, prašome kiekvienai priemonei užpildyti atskirą klausimyną. Tai 
svarbu vertinant atskirų priemonių efektyvumą ir rezultatyvumą. 
 
Dalyvavusiems apklausoje klausimyno pabaigoje nurodytu el.pašto adresu bus išsiųsta galutinė vertinimo ataskaita (numatoma metų 
pabaigoje). 
 
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą! 

 
 

A. BENDROJI INFORMACIJA 
 
A1. Jūs atstovaujate: 
 

 Mokslo ir studijų instituciją (universitetą, kolegiją, mokslinių tyrimų institutą) 
 Mažą ar vidutinę verslo įmonę (turinčią iki 250 darbuotojų) 
 Didelę verslo įmonę (turinčią daugiau nei 250 darbuotojų) 
 Kito tipo organizaciją (asociaciją, viešąją įstaigą, kt.) 

 
A2. Pažymėkite, jeigu sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais (žymėkite VISUS teisingus teiginius):  
TIK VERSLO ĮMONĖMS (PERKELTA AUTOMATIŠKAI) 
 

 Mūsų įmonė vykdo mokslinių tyrimų ir/ar technologinės plėtros (MTTP) veiklą 
 Mūsų įmonėje yra įdarbinti daktaro laipsnį turintys mokslininkai ir/ar kiti tyrėjai*, vykdantys MTTP veiklą 

 
* Tyrėjas - profesionalas, užsiimantis veikla, kuria siekiama suvokti ar sukurti naujas žinias, produktus, procesus, metodus ir sistemas, bei 
dalyvaujantis susijusių projektų valdyme (Frascati vadovas, 2007). 
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A3. 2008 - 2011 m. laikotarpiu Jūs įgyvendinote ar šiuo metu įgyvendinate šios priemonės arba programos projektą (pažymėkite 
sąraše žemiau).  
 

 Idėja LT 
 Intelektas LT+ 
 Intelektas LT 
 Inogeb LT-1 
 Inovaciniai čekiai  
 Aukštųjų technologijų plėtros programa  
 Pramoninės biotechnologijos plėtros programa  
 EUROSTARS  
 EUREKA  

 
B. DALYVAVIMO PROCESO IR NAUDOS VERTINIMAS  

 
B1. Kokią įtaką pakitusi ekonominė situacija turėjo Jūsų planams dalyvauti ES struktūrinės paramos priemonėse (pažymėkite TIK 
VIENĄ tinkamą atsakymą): 
 

 Neturėjo įtakos 
 Pateikėme mažiau projektų paraiškų nei planavome  
 Atidžiau rinkomės kur dalyvauti ir apsiribojome tik viena paraiška ES struktūrinei paramai gauti  
 Įgyvendinome planuotą projektą/projektus, bet mažesniu mastu 
 Kita (įrašykite)       

 
B2. Pažymėkite, kiek esate patenkinti dalyvavimu programoje (skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – dalyvavimas visai neatitiko lūkesčių, likome 
labai nepatenkinti, o 7 – dalyvavimas viršijo lūkesčius, likome labai patenkinti dalyvavimu programoje/priemonėje): 
 

1 
(Visai neatitiko lūkesčių) 

2 3 4 5 6 
7 

(Viršijo 
lūkesčius) 

       
 
 
B3. Pažymėkite veiksnių, mažinančių galimą projekto naudą, įtaką jūsų projekto įgyvendinimui (įvertinkite KIEKVIENO veiksnio įtaką 
skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – jokios įtakos, o 7 – esminė įtaka): 
 

 1 
(jokios 
įtakos) 

2 3 4 5 6 
7 

(esminė 
įtaka) 

Vėluojantis pasirengimas priemonių 
įgyvendinimui (prarastos galimybės) 

       

Sudėtinga paraiškos pateikimo ir/ar 
projekto administravimo procedūra 
(administraciniai kaštai) 

       

Ilgai trunkantis vertinimas (uždelstas 
projektas) 

       

Nepakankama informacija apie kai 
kuriuos įgyvendinimo aspektus 

       

Projekto trukmė (per trumpa)        
Projekto finansavimo sąlygų apraše (ar 
kitose konkurso taisyklėse) numatyti 
apribojimai veiklai, partneriams ar kt.  
Įvardinkite šiuos apribojimus:       

       

Nesutarimai tarp projekto partnerių        
Patirties trūkumas        
Finansavimo intensyvumas / didžiausia 
galima skiriamo finansavimo apimtis 
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Jeigu susidūrėte su B3 lentelėje  nepaminėtais veiksniais, mažinusiais projekto naudą, prašome juos įvardinti:       
 
B4. Ar priemonę/programą administruojančios institucijos (Lietuvos verslo paramos agentūros, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, 
inovacijų ir technologjų agentūros arba Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo) teikiamos konsultacijos ir pagalba įgyvendinant 
projektą (teikiant paraišką) atitiko poreikius? 
 

1 
(visiškai atitiko) 

2 3 4 5 6 
7 

(visiškai neatitiko) 

       
 
B5. Jeigu suteikta pagalba / konsultacijos neatitiko Jūsų poreikių, prašome paaiškinti kodėl:        
 
B6. Ar planuojate dalyvauti panašioje priemonėje/programoje ateityje? 
 

 Taip 
 Ne 
 Sunku pasakyti 

 
B7. Jeigu nebūtumėte gavę paramos, kokia tikimybė, kad savo jėgomis būtumėte įgyvendinę projektą (pažymėkite TIK VIENĄ tinkamą 
atsakymą): 
 

 Projektas visiškai nebūtų buvęs įgyvendintas 
 Būtume įgyvendinę projektą ženkliai  mažesniu mastu  
 Būtume įgyvendinę projektą šiek tiek  mažesniu mastu 
 Būtume įgyvendinę projektą savo lėšomis tuo pačiu mastu 
 Būtume įgyvendinę projektą vėliau  

 
B8. Įvertinkite, kokį poveikį, jūsų nuomone, dalyvavimas priemonėje/programoje turėjo arba, tikėtina, turės žemiau įvardintiems 
veiksniams (įvertinkite poveikį KIEKVIENAM veiksniui skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – neigiamas arba jokio poveikio, o 7 – esminis teigiamas 
poveikis): 
TIK VERSLO ĮMONĖMS IR „KITOMS“ ORGANIZACIJOMS  
 
 1 

(neigiamas 
arba jokio 
poveikio) 

2 3 4 5 6 

7 
(esminis 

teigiamas 
poveikis) 

Įmonės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) veiklos veiklos mastams 

       

Įmonės apyvartai        
Naujų darbo vietų sukūrimui įmonėje        
Įmonės produktų ar paslaugų kokybei        
Įmonės reputacijai, įvaizdžiui        
Įmonės konkurencingumui ir pozicijai rinkoje        
Geresniam inovacijų valdymui        
Naujo produkto ar paslaugos sukūrimui        

Produkto ar paslaugos patobulinimui        
Proceso patobulinimui         
Naujų kompetencijų įgijimui         
Naujų MTTP projektų inicijavimui        

Tarptautinių MTTP projektų inicijavimui        
Naujų tinklų, klasterių sukūrimui        

Naujiems bendradarbiavimo ryšiams su mokslo ir studijų 
institucijomis užmegzti 

       

Naujiems bendradarbiavimo ryšiams su verslo įmonėmis 
užmegzti 

       

Inovacijų reikšmingumo įmonės strategijoje išaugimui        
 



 
 

 

 
191 

B8. Įvertinkite, kokį poveikį, jūsų nuomone, dalyvavimas programoje turėjo arba, tikėtina, turės žemiau įvardintiems veiksniams 
(įvertinkite poveikį KIEKVIENAM veiksniui skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – neigiamas arba jokio poveikio, o 7 – esminis teigiamas poveikis): 
TIK MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS 
 

 

1 
(neigiamas 
arba jokio 
poveikio) 

2 3 4 5 6 

7 
(esminis 

teigiamas 
poveikis) 

Aukštesnės kokybės studijų ir/ar mokslinių tyrimų veikloms         

Geresnėms žinioms apie komercinį tyrimų pritaikomumą        

Naujiems bendradarbiavimo ryšiams sukurti        

Naujoms fundamentinių tyrimų idėjoms, kurias planuojama 
realizuoti ateityje 

       

Naujoms taikomųjų tyrimų idėjoms, kurias planuojama 
realizuoti ateityje 

       

Glaudesniam bendradarbiavimui su verslu        

Naujų tinklų, klasterių sukūrimui        

Tarptautinių MTTP projektų inicijavimui        
Naujų MTTP projektų inicijavimui        

Mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos / patirties ugdymui        
 
 

C. PARTNERYSTĖS MOTYVACIJA IR NAUDA 
 
C1. Įvertinkite, kiek jūsų įgyvendinamas projektas prisidėjo/prisidės prie bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) ir inovacijų srityje paskatinimo (t.y. prisidėjo/prisidės kuriant naujus bendradarbiavimo ryšius tarp verslo įmonių ar verslo 
įmonių ir mokslo bei studijų institucijų, ar kt.). Pateikite SAVO NUOMONĘ, įvertindami skalėje nuo nuo 1 iki 7, kur 1 – projektas nėra 
skirtas bendradarbiavimui skatinti ir/ar niekaip prie to neprisidės, o 7 – projektas tiesiogiai prisidės prie bendradarbiavimo skatinimo): 
 

1 
(niekaip neprisideda) 

2 3 4 5 6 
7 

(ženkliai 
prisideda) 

       

 
C2. Ar projektą įgyvendinote kartu su partneriais Lietuvoje? 
ATSAKIUSIEJI „NE“ AUTOMATIŠKAI PERKELIAMI Į C8 KLAUSIMĄ. 
 

 Taip 
 Ne 

 
C3. Ar prieš inicijuodami įgyvendintą/įgyvendinamą projektą turėjote ankstesnės bendradarbiavimo patirties su (pažymėkite VIENĄ 
TINKAMIAUSIĄ tinkamiausiąs atsakymą): 
TIK VERSLO ĮMONĖMS (PERKELTA AUTOMATIŠKAI) 
 

 Lietuvos mokslo ir studijų institucija, su kuria bendradarbiavote/bendradarbiaujate minėtame projekte 
 Su kitomis Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis 
 Nesėkmingai bandėme inicijuoti bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucija /-omis 
 Neturėjome bendradarbiavimo patirties 

 
C4. Ar prieš inicijuodami įgyvendintą/įgyvendinamą projektą turėjote ankstesnės bendradarbiavimo patirties su (pažymėkite VIENĄ 
TINKAMIAUSIĄ atsakymą): 
 

 Su verslo įmone, su kuria bendradarbiavote minėtame projekte 
 Su kitomis verslo įmonėmis 
 Nesėkmingai bandėme inicijuoti bendradarbiavimą su verslo įmone/-ėmis 
 Neturėjome bendradarbiavimo patirties 

 
C5. Projektą įgyvendiname su partneriais, nes: 
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 Taip pasidalijame riziką 
 Taip pasidalijame kaštus 
 Gauname naujas žinias ir/ar kompetencijas, kurių patys neturime 
 Gauname naujos vadybinės patirties 
 Gauname galimybę tęsti pradėtus tyrimus 
 Tokia būtina dalyvavimo sąlyga konkurso dokumentuose / priemonės paskirtis 
 Kita (įrašykite)       

 
 
C6. Kaip vertinate tikimybę, kad per 3 metus pasibaigus projektui tęsite bendradarbiavimą su projekto partneriais Lietuvoje (jeigu 
projektas jau pasibaigęs, o bendradarbiavimas su partneriais tęsiamas kituose projektuose, reikėtų žymėti 8): 
 

1 
(daugiau tikėtina, 

kad 
bendradarbiavimas 

nebus tęsiamas) 

2 3 4 5 6 

7 
(daugiau tikėtina, 

kad 
bendradarbiavimas 

bus tęsiamas) 

8 (bendradarbiavimą 
jau pratęsėme 

kituose projektuose) 
Sunku 

pasakyti 

         
 
C7. Jeigu esate verslo įmonė, vykdžiusi projektą kartu su partneriu/-iais mokslo ir studijų institucija/-omis, pažymėkite, ar sutinkate su 
žemiau pateiktais teiginiais (nuo visiškai sutinku iki visiškai nesutinku): 
TIK VERSLO ĮMONĖMS (PERKELTA AUTOMATIŠKAI) 
 
 1 

(visiškai 
sutinku) 

2 3 4 5 6 
7 

(visiškai 
nesutinku) 

Mokslo ir studijų institucija, su kuria 
bendradarbiavome, gerai suprato mūsų 
poreikius 

       

Su mokslo ir studijų institucija/-omis 
buvo paprasta dirbti 

       

Mokslo ir studijų institucija, su kuria 
bendradarbiavome, turi aukšto lygio 
žinias 

       

Suteiktų paslaugų kokybės ir kainos 
santykis buvo aukštas 

       

Tyrėjų, su kuriais dirbome, kompetencija 
buvo aukšta 

       

Tyrimų atlikimo greitis atitiko mūsų 
poreikius 

       

 
C8. Remiantis Jūsų patirtimi, kokie yra pagrindiniai bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis (jeigu atstovaujate 
verslo įmonę) ar Lietuvos verslo įmonėmis (jeigu atstovaujate mokslo ir studijų instituciją) barjerai (pažymėkite iki TRIJŲ tinkamų 
atsakymo variantų: (atsakykite net jeigu neturite jokios bendradarbiavimo patirties) 

 Lėšų trūkumas 
 Laiko trūkumas 
 Patirties inicijuojant tokį bendradarbiavimą trūkumas 
 Informacijos apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vykdomus tyrimus trūkumas 
 Informacijos apie įmonių poreikius trūkumas 
 Pernelyg skirtingi požiūriai ir negebėjimas sutarti dėl galutinio rezultato ir/ar terminų 
 Įmonių nenoras bendradarbiauti 
 Mokslo ir studijų institucijų nenoras bendradarbiauti 
 Neaiški galima bendradarbiavimo nauda 
 Nėra poreikio ir paskatų bendradarbiauti 
 Dėl teisinio reglamentavimo trūkumų (įrašykite kokių:      ) 
 Paprasčiau yra įsigyti reikiamas paslaugas tarptautinėje (ne Lietuvos) rinkoje 
 Kita (įrašykite):       
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D. PRIEMONIŲ IR PASLAUGŲ POREIKIS 
 
D1. Kaip siūlytumėte ateityje tobulinti programos/priemonės įgyvendinimą: 
 

 Plačiau viešinti 
 Leisti įmonėms naudoti paramą bendradarbiavimui su kitų šalių mokslo ir studijų institucijomis / tyrėjais 
 Kita       

 
D2. Kokių priemonių ir/ar paslaugų, galinčių pagelbėti Jūsų įmonės ar organizacijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ar 
inovacinėje veikloje, poreikį šiuo metu jaučiate labiausiai (įrašykite):        
 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ LAIKĄ! 
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3 PRIEDAS. APKLAUSOS REZULTATŲ SUVESTINö 
 
 
Apklausai atrinkti 11 iš 2008-2011 m. iš ES SF bei valstybės biudžeto lėšų finansuotų bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų 
srityse skatinimo priemonių (Idėja LT, Intelektas LT, Intelektas LT+, Inoklaster LT, Inoklaster LT+, Inogeb LT-1, Inovaciniai 
čekiai, Aukštųjų technologijų programa, Pramoninės biotechnologijos programa, EUREKA ir EUROSTARS programos)  
naudos gavėjai (projektų vykdytojai). Naudos gavėjų apklausos generalinė aibė apėmė 686 respondentus. Generalinė aibė 
sudaryta remiantis šiais principais:  
 
• Atsižvelgiant į vertinimo klausimų pobūdį, apklausoje dalyvavo tik tie naudos gavėjai, kurių projektų sutartys buvo 

pasirašytos ir kuriems iki 2011 m. gegužės mėn. buvo pervesta nors kiek paramos lėšų (taip užtikrinant, kad būtų 
atrinkti tik tie projektai, kurie jau pradėti įgyvendinti);  

• Kadangi įgyvendinančios institucijos (LVPA, MITA, LMT) projektų partnerių kontaktinių duomenų nekaupia ir jie nėra 
viešai prieinami, buvo apklausiami tik projekto vykdantieji partneriai (pareiškėjai).   

• Jei vienas asmuo buvo atsakingas už daugiau nei vieno projekto įgyvendinimą, buvo prašoma, kad ji(s) užpildytų kelias 
atskiras apklausos anketas (priklausomai nuo to, kiek projektų įgyvendina konkreti įmonė / organizacija. 
 

Kvietimas dalyvauti apklausoje išsiųstas 686 respondentams (unikalių respondentų skaičius mažesnis, nes dalis įmonių 
dalyvavo ne vienoje priemonėje). Siunčiant kvietimą dalyvauti apklausoje nebuvo taikoma jokia atrankos sistema – siekta 
apklausti visus vertinamų priemonių projektų vykdytojus. Kontaktiniai projektų vykdytojų duomenys gauti iš Lietuvos 
mokslų tarybos (2007-2010 m. ATPP ir PBPP programų projektų vykdytojų kontaktai), MITA (inovacinių čekių schemos ir 
„Eureka“ bei „Eurostars“ programų projektų vykdytojų kontaktai) ir LVPA (vertinamų ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 
finansuojamų priemonių projektų vykdytojų kontaktai). 
 
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomas apklausos klausimynų grįžtamumas pagal kiekvieną priemonę. 
 
1 Lentelė. Apklausos duomenys. 

Priemonė 
Išsiųsta klausimynų projektų 

vykdytojams (generalinė 
aibė) 

Grąžinti užpildyti 
klausimynai 

Grįžtamumas 
(proc.) 

Paklaidos tikimybė, kai 
patikimumo lygmuo – 95% 

Bendras  686 204 29,7 5,8% 

Idėja LT  191 48 25,1 12.2% 
Intelektas LT  164 46 28,0 12.3% 

Intelektas LT+  41 9 22,0 28.9% 
Inogeb LT-1 14 9 64,3 19.5% 
Inovaciniai čekiai  162 45 27,8 12.4% 

ATPP  44 24 54,5 13.5% 
PBPP 2007-2010 23 9 39,1 25.5% 

Eureka  39 11 28,2 25.0% 
Eurostars  8 2 25,0 60.0% 

 
A. BENDROJI INFORMACIJA 

 
A1. Jūs atstovaujate:* 

 Mokslo ir studijų instituciją 
(universitetą, kolegiją, 

mokslinių tyrimų institutą) 

Mažą ar vidutinę 
verslo įmonę 

(turinčią iki 250 
darbuotojų) 

Didelę verslo įmonę 
(turinčią daugiau 

nei 250 darbuotojų) 
 

Kito tipo organizaciją 
(asociaciją, viešąją įstaigą, 

kt.) 

Bendras (204) 23  67.6  4.9  4.4  
Idėja LT (48) 2.1  97.9  - - 

Intelektas LT (46) 2.2  78.3  19.6  - 
Intelektas LT+ (9)  88.9  11.1  - 
Inogeb LT-1 (9) 11.1  - - 88.9 
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 Mokslo ir studijų instituciją 
(universitetą, kolegiją, 

mokslinių tyrimų institutą) 

Mažą ar vidutinę 
verslo įmonę 

(turinčią iki 250 
darbuotojų) 

Didelę verslo įmonę 
(turinčią daugiau 

nei 250 darbuotojų) 
 

Kito tipo organizaciją 
(asociaciją, viešąją įstaigą, 

kt.) 

Inovaciniai čekiai (45) 2.2  95.6  - 2.2  

ATPP (24) 100  - - - 
PBPP 2007-2010 (9) 100  - - - 
Eureka (11) 90.9 ( 9.1  - - 
Eurostars (2) - 100  - - 

Skliausteliuose- atvejų skaičius. Duomenys pateikiami procentais nuo eilutės (ji sudaro 100 proc.) 
 
A2. Pažymėkite, jeigu sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais (žymėkite VISUS teisingus teiginius):  
TIK VERSLO ĮMONĖMS  

 Mūsų įmonė vykdo mokslinių tyrimų ir/ar 
technologinės plėtros (MTTP) veiklą 
 

Mūsų įmonėje yra įdarbinti daktaro laipsnį turintys 
mokslininkai ir/ar kiti tyrėjai*, vykdantys MTTP veiklą 

Bendra (148) 73  30.4  

Idėja LT (47) 87.2  22.5  
Intelektas LT (45) 80  19  
Intelektas LT+ (9) 77.8  55.6  

Inovaciniai čekiai (44) 47.7  18.2  
Eureka (1) 100  100 
Eurostars (1) 100  50  

Skliausteliuose- atvejų skaičius. Duomenys pateikiami procentais: kiek tam tikroje grupėje buvo pasirinkusių stulpelyje nurodomą 
variantą. 
 
A3. 2008-2011 m. laikotarpiu Jūs įgyvendinote ar šiuo metu įgyvendinate šios priemonės arba programos projektą (pažymėkite sąraše 
žemiau).  

 Procentai N 

Idėja 23.5 48 

Intelektas LT+ 4.4 9 
Intelektas LT 22.5 46 

Inogeb LT-1 4.4 9 
Inovaciniai čekiai 22.5 46 
ATPP 11.8 24 
PBPP 2007-2010 4.4 9 
Eurostars 1.0 2 

Eureka 5.4 11 
Viso 100 204 

Procentai nuo stulpelio. 
 

B. DALYVAVIMO PROCESO IR NAUDOS VERTINIMAS 
 
B1. Kokią įtaką pakitusi ekonominė situacija turėjoJūsų planams dalyvauti ES struktūrinės paramos priemonėse (pažymėkite TIK 
VIENĄ tinkamą atsakymą): 

 
Neturėjo 

įtakos 

Pateikėme mažiau 
projektų paraiškų nei 

planavome 
 

Atidžiau rinkomės kur 
dalyvauti ir apsiribojome 

tik viena paraiška ES 
struktūrinei paramai 

gauti 
 

Įgyvendinome planuotą 
projektą/projektus, bet 

mažesniu mastu 

Kita 
(įrašykite) 

N/N 

Bendras (204) 49 11.3 11.3 24.5 3.4 0.5 

Verslo įmonės (148) 44.6 12.8 13.5 25.7 2.7 0.7 
Mokslo ir studijų 
institucijos (47) 

57.4 6.4 6.4 23.4 6.4 - 

Idėja LT (48) 45.8 12.5 18.8 20.8 2.1 - 
Intelektas LT (46) 41.3 13 13 28.3 4.3 - 



 
 

 

 
196 

 
Neturėjo 

įtakos 

Pateikėme mažiau 
projektų paraiškų nei 

planavome 
 

Atidžiau rinkomės kur 
dalyvauti ir apsiribojome 

tik viena paraiška ES 
struktūrinei paramai 

gauti 
 

Įgyvendinome planuotą 
projektą/projektus, bet 

mažesniu mastu 

Kita 
(įrašykite) 

N/N 

Intelektas LT+ (9) 66.7 11.1 11.1 11.1 - - 

Inogeb LT-1 (9) 66.7 11.1  22.2 - - 
Inovaciniai čekiai (46) 47.8 10.9 8.7 30.4 - 2.2 

ATPP (24) 75 - 12.5 12.5  - 
PBPP 2007-2010 (9) 44.4 -  33.3 22.2 - 

Eureka (11) 27.3 27.3  36.4 9.1 - 
Eurostars (2) - 50  50  - 

Skliausteliuose- atvejų skaičius. Duomenys pateikiami procentais nuo eilutės (ji sudaro 100 proc.) 
 
B2. Pažymėkite, kiek esate patenkinti dalyvavimu programoje (skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – dalyvavimas visai neatitiko lūkesčių, likome 
labai nepatenkinti, o 7 – dalyvavimas viršijo lūkesčius, likome labai patenkinti dalyvavimu programoje/priemonėje): 

 Vidurkis 

Bendras  5.09 

Verslo įmonės 5.03 
Mokslo ir studijų 
institucijos 

5.35 

Idėja LT 4.81 
Intelektas LT+ 4.44 

Intelektas LT 4.98 
Inogeb LT-1 5.00 
Inovaciniai čekiai 5.38 
ATPP 5.70 

PBPP 2007-2010 4.78 
Eurostars  5.50 

Eureka 5.18 
Pateikiami vidurkiai kiekvienoje grupėje. 
 
 
B3. Pažymėkite veiksnių, mažinančių galimą projekto naudą, įtaką jūsų projekto įgyvendinimui (įvertinkite KIEKVIENO veiksnio įtaką 
skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – jokios įtakos, o 7 – esminė įtaka): 

 

Vėluojantis 
pasirengim

as 
priemonių 
įgyvendini

mui 
(prarastos 
galimybės) 

Sudėtinga 
paraiškos 

pateikimo ir/ar 
projekto 

administravimo 
procedūra 

(administracinia
i kaštai) 

Ilgai 
trunkantis 
vertinimas 
(uždelstas 
projektas) 

Nepakankama 
informacija 

apie kai 
kuriuos 

įgyvendinimo 
aspektus 

Projekto 
trukmė 

(per 
trumpa) 

Projekto 
finansavimo 

sąlygų 
apraše (ar 

kitose 
konkurso 

taisyklėse) 
numatyti 

apribojimai 
veiklai, 

partneriams 
ar kt. 

 

Nesutarimai 
tarp 

projekto 
partnerių 

Patirties 
trūkumas 

Finansavimo 
intensyvumas / 

didžiausia galima 
skiriamo 

finansavimo 
apimtis 

Bendras 3.55 3.97 4.20 3.23 3.17 2.91 1.67 2.96 4.04 

Verslo 
įmonės 3.42 4.04 4.26 3.36 3.07 2.68 1.68 3.42 4.04 

Mokslo ir 
studijų 
institucijos 

3.88 3.79 4.10 2.77 3.42 3.71 1.79 2.15 3.88 

Idėja LT 3.33 4.30 4.93 3.41 2.87 2.69 1.51 3.40 3.82 
Intelektas 
LT+ 

4.11 5.22 5.00 4.56 3.11 3.38 1.89 3.67 4.44 
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Vėluojantis 
pasirengim

as 
priemonių 
įgyvendini

mui 
(prarastos 
galimybės) 

Sudėtinga 
paraiškos 

pateikimo ir/ar 
projekto 

administravimo 
procedūra 

(administracinia
i kaštai) 

Ilgai 
trunkantis 
vertinimas 
(uždelstas 
projektas) 

Nepakankama 
informacija 

apie kai 
kuriuos 

įgyvendinimo 
aspektus 

Projekto 
trukmė 

(per 
trumpa) 

Projekto 
finansavimo 

sąlygų 
apraše (ar 

kitose 
konkurso 

taisyklėse) 
numatyti 

apribojimai 
veiklai, 

partneriams 
ar kt. 

 

Nesutarimai 
tarp 

projekto 
partnerių 

Patirties 
trūkumas 

Finansavimo 
intensyvumas / 

didžiausia galima 
skiriamo 

finansavimo 
apimtis 

Intelektas LT 3.51 4.65 4.93 3.64 2.53 3.21 1.80 3.46 4.78 
Inogeb LT-1 3.89 4.22 3.67 3.89 3.44 3.22 1.00 2.00 3.44 

Inovaciniai 
čekiai 

3.33 2.93 2.76 2.79 3.76 2.10 1.58 2.77 3.55 

ATPP 4.30 3.83 3.86 2.61 3.35 3.50 1.57 1.96 3.83 
PBPP 2007-
2010 

3.50 3.75 4.14 3.00 5.11 3.67 2.63 2.25 4.00 

 Eurostars  2.00 2.50 2.50 1.50 3.50 1.00 1.00 3.00 4.00 
Eureka 3.38 3.11 4.30 2.56 2.40 4.00 2.33 2.43 4.45 
Pateikiami vidurkiai kiekvienoje grupėje. 
 
B4. Ar priemonę/programą administruojančiosinstitucijos (Lietuvos verslo paramos agentūros, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, 
inovacijų ir technologjų agentūros arba Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo) teikiamos konsultacijos ir pagalba įgyvendinant 
projektą (teikiant paraišką) atitiko poreikius? 

Bendras 5.24 
Verslo įmonės 5.22 

Mokslo ir studijų 
institucijos 

5.33 

Idėja LT 5.10 
Intelektas LT+ 3.56 
Intelektas LT 5.04 

Inogeb LT-1 5.00 
Inovaciniai čekiai 5.85 
ATPP 5.22 
PBPP 2007-2010 5.67 

Eurostars  5.50 
Eureka 5.36 
Pateikiami vidurkiai kiekvienoje grupėje. 
 
B5. Jeigu suteikta pagalba / konsultacijos neatitiko Jūsų poreikių, prašome paaiškinti kodėl:        
 
B6. Ar planuojate dalyvauti panašioje priemonėje/programoje ateityje? 

 Tikrai taip Veikiau taip Veikiau ne Tikrai ne N/N 

Bendras 40.2 42.2 7.8 1.0 8.8 
Verslo įmonės 35.8 43.9 8.8 1.4 10.1 
Mokslo ir studijų institucijos 44.7 42.6 6.4 - 6.4 
Idėja LT 35.4 41.7 12.5 - 10.4 
Intelektas LT 30.4 45.7 8.7 2.2 13 

Intelektas LT+ 22.2 44.4 33.3 - - 
Inogeb LT-1 100 - - - - 

Inovaciniai čekiai 41.3 45.7 2.2  10.9 
ATPP 58.3 37.5 4.2 - - 
PBPP 2007-2010 44.4 33.3 11.1 - 11.1 
Eureka 9.1 72.7 9.1 9.1 - 

Eurostars 100 - - - - 
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Duomenys pateikiami procentais nuo eilutės (ji sudaro 100 proc.) 
 
B7. Jeigu nebūtumėte gavę paramos, kokia tikimybė, kad savo jėgomis būtumėte įgyvendinę projektą (pažymėkite TIK VIENĄ tinkamą 
atsakymą): 

 Projektas 
visiškai 

nebūtų buvęs 
įgyvendintas 

 

Būtume 
įgyvendinę 

projektą 
ženkliai  

mažesniu 
mastu 

Būtume 
įgyvendinę 

projektą šiek 
tiek  

mažesniu 
mastu 

Būtume 
įgyvendinę 

projektą savo 
lėšomis tuo 
pačiu mastu 

Būtume 
įgyvendinę 

projektą 
vėliau 

N/N 

Bendras 25.5 47.5 13.7 3.9 8.8 0.5 
Verslo įmonės 14.9 51.4 17.6 4.7 10.8 0.7 
Mokslo ir studijų institucijos 55.3 34.0 4.3 2.1 4.3 - 

Idėja LT 12.5 62.5 14.6 2.1 8.3 - 
Intelektas LT+ 22.2 66.7 11.1 - - - 
Intelektas LT 10.9 58.7 15.2 4.3 8.7 2.2 
Inogeb LT-1 55.6 44.4 - - - - 

Inovaciniai čekiai 19.6 28.3 23.9 8.7 19.6 - 
ATPP 54.2 37.5 4.2 - 4.2 - 

PBPP 2007-2010 77.8 22.2 - - - - 
Eurostars  - 100 - - - - 
Eureka 45.5 36.4 9.1 9.1 - - 
Duomenys pateikiami procentais nuo eilutės (ji sudaro 100 proc.) 
 
B8. Įvertinkite, kokį poveikį, jūsų nuomone, dalyvavimas priemonėje/programoje turėjo arba, tikėtina, turės žemiau įvardintiems 
veiksniams (įvertinkite poveikį KIEKVIENAM veiksniui skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – neigiamas arba jokio poveikio, o 7 – esminis teigiamas 
poveikis): 
TIK VERSLO ĮMONĖMS IR „KITOMS“ ORGANIZACIJOMS 
 

 Bendras Idėja LT 
Intelektas 

LT+ 
Intelekta

s LT 
Inogeb LT-

1 
Inovacini
ai čekiai 

Eureka Eurostars 

Įmonės mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros (MTTP) veiklos veiklos mastams 

4.91 5.04 5.44 5.63 3.57 4.18 4.40 5.50 

Įmonės apyvartai 4.00 4.06 3.33 4.56 3.43 3.56 4.50 4.50 
Naujų darbo vietų sukūrimui įmonėje 3.88 4.15 5.11 4.47 4.00 2.75 3.80 4.50 
Įmonės produktų ar paslaugų kokybei 4.77 4.36 5.22 5.16 5.57 4.77 5.25 5.50 
Įmonės reputacijai, įvaizdžiui 5.07 4.89 4.67 5.37 6.14 4.86 5.25 6.00 
Įmonės konkurencingumui ir pozicijai rinkoje 5.07 4.91 4.44 5.47 5.86 5.02 5.25 5.50 
Geresniam inovacijų valdymui 4.48 4.55 4.00 5.05 5.29 3.93 5.00 4.50 
Naujo produkto ar paslaugos sukūrimui 5.45 5.67 5.11 6.00 5.14 4.98 5.20 6.00 

Produkto ar paslaugos patobulinimui 4.99 4.57 4.56 5.40 5.43 5.19 5.20 6.00 
Proceso patobulinimui  4.49 4.34 4.44 4.67 5.43 4.13 5.40 6.00 
Naujų kompetencijų įgijimui  5.12 5.13 4.44 5.73 6.57 4.45 5.00 6.00 
Naujų MTTP projektų inicijavimui 4.89 5.33 4.33 5.48 6.29 3.50 5.50 6.00 

Tarptautinių MTTP projektų inicijavimui 3.86 4.21 4.00 3.95 5.86 2.64 5.20 6.00 
Naujų tinklų, klasterių sukūrimui 2.79 3.06 2.78 2.56 5.00 2.03 5.67 2.50 

Naujiems bendradarbiavimo ryšiams su mokslo 
ir studijų institucijomis užmegzti 

4.66 4.53 4.00 4.81 5.71 4.64 4.60 6.00 

Naujiems bendradarbiavimo ryšiams su verslo 
įmonėmis užmegzti 

4.16 4.51 4.38 4.37 5.86 3.17 4.25 5.50 

Inovacijų reikšmingumo įmonės strategijoje 
išaugimui 

4.77 4.98 4.38 5.57 5.00 3.85 5.33 5.00 

Pateikiami vidurkiai kiekvienoje grupėje. 
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B9. Įvertinkite, kokį poveikį, jūsų nuomone, dalyvavimas programoje turėjo arba, tikėtina, turės žemiau įvardintiems veiksniams 
(įvertinkite poveikį KIEKVIENAM veiksniui skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 – neigiamas arba jokio poveikio, o 7 – esminis teigiamas poveikis): 

 Bendra Idėja LT 
Intelektas 

LT+ 
Intelektas 

LT 
Inogeb LT-

1 
Inovacini
ai čekiai 

ATPP 
PBPP 
2007-
2010 

Eure
ka 

Eurost
ars 

Aukštesnės kokybės 
studijų ir/ar mokslinių 
tyrimų veikloms 

5.10 4.94 3.00 5.07 3.67 3.64 6.00 5.78 5.50 1.00 

Geresnėms žinioms apie 
komercinį tyrimų 
pritaikomumą 

4.74 5.24 4.00 4.79 4.67 3.91 5.17 4.44 4.56 1.00 

Naujiems 
bendradarbiavimo 
ryšiams sukurti 

5.07 5.00 6.50 4.54 6.33 4.36 5.17 5.78 5.50 1.00 

Naujoms fundamentinių 
tyrimų idėjoms, kurias 
planuojama realizuoti 
ateityje 

4.74 4.29 4.00 5.21 2.67 3.40 5.33 6.00 4.80 1.00 

Naujoms taikomųjų 
tyrimų idėjoms, kurias 
planuojama realizuoti 
ateityje 

5.30 5.12 5.00 5.36 5.50 3.80 6.00 5.33 5.80 1.00 

Glaudesniam 
bendradarbiavimui su 
verslu 

5.05 4.94 3.50 5.00 6.50 4.22 5.75 4.67 5.10 1.00 

Naujų tinklų, klasterių 
sukūrimui 

3.55 3.13 3.00 3.71 4.50 3.63 3.63 4.13 3.50 1.00 

Tarptautinių MTTP 
projektų inicijavimui 

4.57 3.88 5.00 5.14 6.00 4.13 4.67 4.67 5.00 1.00 

Naujų MTTP projektų 
inicijavimui 

5.20 5.18 6.00 5.50 6.00 4.13 5.46 5.44 4.90 1.00 

Mokslininkų ir tyrėjų 
kompetencijos / patirties 
ugdymui 

5.51 4.94 6.00 5.57 3.50 4.50 6.33 5.78 5.78 1.00 

Pateikiami vidurkiai kiekvienoje grupėje. 
 

C. PARTNERYSTĖS MOTYVACIJA IR NAUDA 
 
C1. Įvertinkite, kiek jūsų įgyvendinamas projektas prisidėjo/prisidės prie bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
(MTTP) ir inovacijų srityje paskatinimo (t.y. prisidėjo/prisidės kuriant naujus bendradarbiavimo ryšius tarp verslo įmonių ar verslo 
įmonių ir mokslo bei studijų institucijų, ar kt.). Pateikite SAVO NUOMONĘ, įvertindami skalėje nuo nuo 1 iki 7, kur 1 – projektas nėra 
skirtas bendradarbiavimui skatinti ir/ar niekaip prie to neprisidės, o 7 – projektas tiesiogiai prisidės prie bendradarbiavimo skatinimo): 

Bendras 5.03 
Verslo įmonės 4.79 

Mokslo ir studijų 
institucijos 

5.64 

Idėja LT 4.73 
Intelektas LT+ 3.75 

Intelektas LT 5.07 
Inogeb LT-1 5.67 
Inovaciniai čekiai 4.89 

ATPP 5.75 
PBPP 2007-2010 5.33 
Eurostars  5.50 
Eureka 5.36 

Pateikiami vidurkiai kiekvienoje grupėje. 
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C2. Ar projektą įgyvendinote kartu su partneriais Lietuvoje? 

 Taip Ne 

Bendras 53.4 46.6 
Verslo įmonės 38.5 61.5 
Mokslo ir studijų institucijos 95.7 4.3 

Idėja LT 29.2 70.8 
Intelektas LT+ 11.1 89.9 
Intelektas LT 45.7 54.3 
Inogeb LT-1 88.9 11.1 

Inovaciniai čekiai 50 50 
ATPP 100 - 
PBPP 2007-2010 100 - 
Eurostars  - 100 

Eureka 81.8 18.2 
Duomenys pateikiami procentais nuo eilutės (ji sudaro 100 proc.) 
 
C3. Ar prieš inicijuodami įgyvendintą/įgyvendinamąprojektą turėjote ankstesnės bendradarbiavimo patirties su (pažymėkite VIENĄ 
TINKAMIAUSIĄtinkamiausiąs atsakymą): TIK VERSLO ĮMONĖMS  

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucija, 
su kuria 

bendradarbiavote/bendradar-
biaujate minėtame projekte 

Su kitomis Lietuvos 
mokslo ir studijų 

institucijomis 

Nesėkmingai 
bandėme inicijuoti 

bendradarbiavimą su 
Lietuvos mokslo ir 

studijų institucija /-
omis 

Neturėjome 
bendradarbiavimo 

patirties 
 

N/N 

Bendra 22.5 9.8 1.5 6.9 59.3 

Idėja LT 16.7 6.3 4.2 - 72.9 
Intelektas LT+ - 11.1 - - 88.9 
Intelektas LT 23.9 19.6 - 2.2 54.3 
Inogeb LT-1 33.3 11.1 - 33.3 22.2 

Inovaciniai čekiai 32.6 6.5 2.2 15.2 43.5 
ATPP 25 4.2 4.2 - 66.7 
PBPP 2007-2010 22.2 11.1 - 11.1 55.6 

Eurostars  - - - - 100 
Eureka 9.1 9.1 9.1 - 72.7 

Duomenys pateikiami procentais nuo eilutės (ji sudaro 100 proc.) 
 
C4. Ar prieš inicijuodami įgyvendintą/įgyvendinamą projektą turėjote ankstesnės bendradarbiavimo patirties su (pažymėkite VIENĄ 
TINKAMIAUSIĄ atsakymą): 

 Su verslo įmone, su kuria 
bendradarbiavote minėtame 

projekte 

Su kitomis verslo 
įmonėmis 

Nesėkmingai 
bandėme inicijuoti 

bendradarbiavimą su 
verslo įmone/-ėmis 

Neturėjome 
bendradarbiavimo 

patirties 
 

N/N 

Bendra 16.2 8.3 0.5 5.9 69.1 
Idėja LT 6.3 2.1 - - 91.7 

Intelektas LT+ - - - - 100 
Intelektas LT 4.3 10.9 - 2.2 82.6 

Inogeb LT-1 22.2 11.1 - - 66.7 
Inovaciniai 
čekiai 

6.5 - - 8.7 84.8 

ATPP 62.5 20.8 4.2 12.5 - 

PBPP 2007-
2010 

22.2 33.3 - 44.4 - 

Eurostars  - - - - 100 
Eureka 54.5 18.2 - - 27.3 

Duomenys pateikiami procentais nuo eilutės (ji sudaro 100 proc.) 
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C5. Projektą įgyvendiname su partneriais, nes: 

 
Taip 

pasidalijame 
riziką 

Taip 
pasidalijame 

kaštus 

Gauname naujas 
žinias ir/ar 

kompetencijas, 
kurių patys 
neturime 

 

Gauname 
naujos 

vadybinės 
patirties 

 

Gauname 
galimybę 

tęsti 
pradėtus 
tyrimus 

 

Tokia būtina 
dalyvavimo 

sąlyga konkurso 
dokumentuose / 

priemonės 
paskirtis 

 

Kita 
(įrašykite 

Bendra 6.4 10.3 41.2 7.8 20.1 14.2 2.9 
Mokslas 4.3 10.6 66.0 19.1 51.1 38.3 6.4 
Verslas 6.1 9.5 31.8 3.4 10.8 6.1 2.0 

Idėja LT 2.1 2.1 25.0 - 12.5 6.3 - 
Intelektas LT+ - -- - - 11.1 - - 
Intelektas LT 13 19.6 37 4.3 8.7 10.9 2.2 
Inogeb LT-1 22.2 22.2 77.8 33.3 11.1 22.2 - 

Inovaciniai 
čekiai 

4.3 8.7 37 6.5 17.4 4.3 4.3 

ATPP 8.3 12.5 79.2 16.7 50 45.8 4.2 
PBPP 2007-
2010 

- 11.1 77.8 33.3 55.6 33.3 - 

Eurostars  - - - - - - - 

Eureka - 9.1 45.5 9.1 36.4 27.3 18.2 
Duomenys pateikiami procentais: kiek tam tikroje grupėje buvo pasirinkusių stulpelyje nurodomą variantą. 
 
C6. Kaip vertinate tikimybę, kad per 3 metus pasibaigus projektui tęsite bendradarbiavimą su projekto partneriais Lietuvoje (jeigu 
projektas jau pasibaigęs, o bendradarbiavimas su partneriais tęsiamas kituose projektuose, reikėtų žymėti 8): 

 Vidurkis 8 (jau pratesė, proc.) Sunku pasakyti/N/N 
Bendras 5.96 19.1 53.9 
Verslo įmonės 6.07   
Mokslo ir studijų institucijos 5.83   

Idėja LT 6.40 16.7 72.9 
Intelektas LT+  - 100 

Intelektas LT 6.07 8.7 60.9 
Inogeb LT-1 6.00 44.4 11.1 

Inovaciniai čekiai 6.08 8.7 65.2 
ATPP 6.00 50 - 

PBPP 2007-2010 6.00 44.4 33.3 
Eurostars   - 100 
Eureka 5.00 27.3 18.2 

 
C7. Jeigu esate verslo įmonė, vykdžiusi projektą kartu su partneriu/-iais mokslo ir studijų institucija/-omis, pažymėkite, ar sutinkate su 
žemiau pateiktais teiginiais (nuo visiškai sutinku iki visiškai nesutinku): 

 

Mokslo ir studijų 
institucija, su kuria 
bendradarbiavome, 
gerai suprato mūsų 

poreikius 

Su mokslo ir 
studijų 

institucija/-
omis buvo 
paprasta 

dirbti 

Mokslo ir studijų 
institucija, su kuria 
bendradarbiavome, 

turi aukšto lygio 
žinias 

Suteiktų 
paslaugų 

kokybės ir kainos 
santykis buvo 

aukštas 

Tyrėjų, su 
kuriais dirbome, 

kompetencija 
buvo aukšta 

Tyrimų 
atlikimo 
greitis 
atitiko 
mūsų 

poreikius 
Bendras 3.29 3.22 3.30 3.75 3.12 3.38 
Verslo įmonės 3.28 3.31 3.39 3.86 3.30 3.50 

Mokslo ir 
studijų 
institucijos 

3.33 2.25 2.67 2.50 1.60 2.00 

Idėja LT 3.40 3.20 3.60 3.50 3.60 4.00 
Intelektas LT+ 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 
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Mokslo ir studijų 
institucija, su kuria 
bendradarbiavome, 
gerai suprato mūsų 

poreikius 

Su mokslo ir 
studijų 

institucija/-
omis buvo 
paprasta 

dirbti 

Mokslo ir studijų 
institucija, su kuria 
bendradarbiavome, 

turi aukšto lygio 
žinias 

Suteiktų 
paslaugų 

kokybės ir kainos 
santykis buvo 

aukštas 

Tyrėjų, su 
kuriais dirbome, 

kompetencija 
buvo aukšta 

Tyrimų 
atlikimo 
greitis 
atitiko 
mūsų 

poreikius 
Intelektas LT 4.21 4.00 4.23 4.15 3.92 3.85 

Inogeb LT-1         1.00   
Inovaciniai 
čekiai 

2.38 2.71 2.52 3.71 2.52 2.86 

ATPP 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

PBPP 2007-
2010 

5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 

Eurostars  - - - - - - 
Eureka 4.33 3.50 4.00 2.00 1.00 2.00 

Pateikiami vidurkiai grupėse. 
 
C8. Remiantis Jūsų patirtimi, kokie yra pagrindiniai bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis (jeigu atstovaujate 
verslo įmonę) ar Lietuvos verslo įmonėmis (jeigu atstovaujate mokslo ir studijų instituciją) barjerai (pažymėkite iki TRIJŲ tinkamų 
atsakymo variantų: (atsakykite net jeigu neturite jokios bendradarbiavimo patirties) 

 
Idėja LT 

Intelektas 
LT+ 

Intelektas 
LT 

Inogeb LT-
1 

Inovacini
ai čekiai 

ATPP PBPP 
Eure

ka 
Eurost

ars 
Lėšų trūkumas 37.5 22.2 50 22.2 65.2 58.3 88.9 72.7 50 

Laiko trūkumas 25 11.1 21.7 11.1 26.1 8.3 22.2 - - 
Patirties inicijuojant tokį 
bendradarbiavimą trūkumas 

31.3 33.3 37 33.3 52.2 12.5 33.3 
- - 

Informacijos apie Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų vykdomus tyrimus 
trūkumas 

41.7 44.4 37 11.1 37 12.5 11.1 
36.4 - 

Informacijos apie įmonių poreikius 
trūkumas 

18.8 - 15.2 33.3 4.3 45.8 44.4 
27.3 - 

Pernelyg skirtingi požiūriai ir 
negebėjimas sutarti dėl galutinio 
rezultato ir/ar terminų 

29.2 55.6 30.4 22.2 15.2 25 11.1 
27.3 50 

Įmonių nenoras bendradarbiauti 6.3 - - - - 25 - 36.4 - 

Mokslo ir studijų institucijų nenoras 
bendradarbiauti 

10.4 33.3 2.2 - 10.9 - - 
- - 

Neaiški galima bendradarbiavimo 
nauda 

35.4 55.6 26.1 22.2 19.6 29.2 22.2 
9.1 50 

Nėra poreikio ir paskatų 
bendradarbiauti 

12.5 - 13 11.1 6.5 - - 
9.1 - 

Dėl teisinio reglamentavimo 
trūkumų (įrašykite kokių:      ) 

- 11.1 - - 2.2 8.3 - 
9.1 - 

Paprasčiau yra įsigyti reikiamas 
paslaugas tarptautinėje (ne 
Lietuvos) rinkoje 

2.1 33.3 10.9 - 4.3 - - 
9.1 50 

Duomenys pateikiami procentais: kiek tam tikroje grupėje buvo pasirinkusių stulpelyje nurodomą variantą. 
 
 

 Bendras Mokslas Verslas 
Lėšų trūkumas 52 72.3 48 
Laiko trūkumas 19.6 8.5 23.6 
Patirties inicijuojant tokį bendradarbiavimą trūkumas 33.3 17 39.2 

Informacijos apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vykdomus 
tyrimus trūkumas 

32.8 14.9 39.9 

Informacijos apie įmonių poreikius trūkumas 19.1 44.7 10.8 
Pernelyg skirtingi požiūriai ir negebėjimas sutarti dėl galutinio rezultato 26 23.4 27 
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 Bendras Mokslas Verslas 
ir/ar terminų 
Įmonių nenoras bendradarbiauti 6.4 21.3 2 
Mokslo ir studijų institucijų nenoras bendradarbiauti 6.9 2.1 8.8 

Neaiški galima bendradarbiavimo nauda 27.5 21.3 29.7 
Nėra poreikio ir paskatų bendradarbiauti 8.3 2.1 10.1 
Dėl teisinio reglamentavimo trūkumų (įrašykite kokių:      ) 2.5 6.4 1.4 
Paprasčiau yra įsigyti reikiamas paslaugas tarptautinėje (ne Lietuvos) 
rinkoje 

6.4 2.1 8.1 

Duomenys pateikiami procentais: kiek tam tikroje grupėje buvo pasirinkusių stulpelyje nurodomą variantą. 
 

D. PRIEMONIŲ IR PASLAUGŲ POREIKIS 
 
D1. Kaip siūlytumėte ateityje tobulinti programos/priemonės įgyvendinimą: 

 
Plačiau 
viešinti 

 

Leisti įmonėms naudoti paramą 
bendradarbiavimui su kitų šalių mokslo ir 

studijų institucijomis / tyrėjais 
Kita 

Bendras 44.6 48.5 13.7 

Verslo įmonės 43.9 51.4 10.8 
Mokslo ir studijų institucijos 48.9 40.4 19.1 

Idėja LT 29.2 56.3 18.8 
Intelektas LT+ 11.1 66.7 11.1 

Intelektas LT 34.8 54.3 10.9 
Inogeb LT-1 44.4 55.6 33.3 

Inovaciniai čekiai 73.9 37 4.3 
ATPP 45.8 37.5 16.7 
PBPP 2007-2010 33.3 33.3 33.3 
Eurostars  50 50 - 
Eureka 63.6 54.5 9.1 

Duomenys pateikiami procentais: kiek tam tikroje grupėje buvo pasirinkusių stulpelyje nurodomą variantą. 
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APKLAUSOS REZULTATAI: ES SF PRIEMONöS, NACIONALINöS IR TARPTAUTINöS 
PRIEMONöS 
 
B8. Stulpelinės diagramos. Projekto vykdytojų (iš verslo įmonių) vertinamas poveikis 
 

a) MTTP veiklai b) naujo produkto ar paslaugos sukūrimui 

  
c) naujų kompetencijų įgijimui d) naujų MTTP projektų inicijavimui 

  
e) naujų tinklų klasterių sukūrimui f) naujiems bendradarbiavimo ryšiams su mokslo ir 

studijų institucijomis užmegzti 

  
     g)    inovacijų reikšmingumo įmonės strategijoje 
išaugimui 

      h)     tarptautinių MTTP projektų inicijavimui 

  
Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys, VPVI, 2011 (N=204). 
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B9.Stulpelinės diagramos. Projektų vykdytojų  (iš mokslo ir studijų institucijų) vertinamas poveikis: 
 

a) aukštesnės kokybės studijų ir/ar mokslinių 
tyrimų veikloms 

b) naujiems bendradarbiavimo ryšiams sukurti 

 
c) glaudesniam bendradarbiavimui su verslu d) naujų tinklų, klasterių sukūrimui 

  
e) tarptautinių MTTP projektų inicijavimui f) naujų MTTP projektų inicijavimui  

  
g) mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos/patirties 

ugdymui 

Šaltinis: projektų vykdytojų apklausos duomenys, VPVI, 2011 (N=204). 
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4 PRIEDAS. SUOMIJOS ATVEJO STUDIJA 
 

 
1. Įvadas   
 
Suomija pagal Inovacijų sąjungos švieslentės 2010 m. rodiklių reikšmes, palyginti su ES-27 vidurkiu, kartu su 
Danija, Švedija ir Vokietija yra priskiriama inovacijų lyderių grupei. Šių valstybių rezultatai gerokai viršija 27 
ES šalių narių rezultatus. Tai atsispindi ir toliau pateikiamoje lentelėje, kurioje apibendrinti keli selektyviai 
atrinkti švieslentės rodikliai.  
 

1 lentelė. Suomijos inovacijų ir MTTP rodikliai ir pastaraisiais metais padaryta pažanga palyginti su ES-27.  
Reikšmė Pažanga 

Inovacijų Sąjungos švieslentės 2010 rodiklis 
Suomija ES-27 Suomija ES-27 

Nauji daktaro laipsnį įgiję asmenys 3 1,4 –0,8 0 % 
Tarptautinės bendros mokslinės publikacijos 1113 256 7,4 % 6,7 % 
Valstybės išlaidos MTTP 1,11 0,75 2,9 % 3,2 % 

Verslo išlaidos MTTP 2,83 1,25 3,6 % 2,1 % 
Viešos ir privačios bendros mokslinės publikacijos 104,7 36,2 3,6 % 2,2 % 
Patentų paraiškos pagal PKS 9,96 4 –1,6 % 0,4 % 
Inovacinius produktus ar procesus diegiančios MVĮ 41,83 34,18 3,1 % –2,3 % 

Užimtumas daug žinių reikalaujančiuose sektoriuose 14,86 13,03 0 % 0,4 % 
Šaltinis: Innovation Union Scoreboard (IUS) 2010: The Innovation union's performance scoreboard for Research and 
Innovation. PRO INNO Paper No. 18. European Union, 2011.  

 
Suomijos santykinį pranašumą palyginti su kitomis šalimis lemia aukštos rodiklių „Žmogiškieji ištekliai“, 
„Finansavimas ir rėmimas“ ir „Bendradarbiavimas ir verslininkystė“ vertės. Šis pranašumas iš dalies atsispindi 
ir anksčiau pateiktoje lentelėje – iš jos matyti, kad naujų daktaro laipsnį įgijusių asmenų rodiklis Suomijoje 
yra daugiau kaip du kartus didesnis negu ES-27. Tiesa, pastarųjų metų tendencijos rodo, kad Suomijos 
pranašumas šioje srityje kiek sumažėjo. Gerokai skiriasi ir santykinio valstybės išlaidų MTTP rodiklio 
reikšmės. Pažymėtina, kad iš 3,7 proc. bendrųjų vidaus išlaidų, skirtų MTTP, didžiąją dalį (net 74,3 proc.) 
investicijų skiria privatus sektorius. Esant tokioms intensyvioms verslo investicijoms, tai, kad santykinės 
Suomijos valstybės išlaidų MTTP srityje apimtys augo mažesniu tempu negu kitose ES šalyse, nekelia grėsmės 
šaliai prarasti inovacijų lyderės pozicijas, juolab kad viešų ir privačių bendrų mokslinių publikacijų skaičius 
rodo glaudų verslo ir mokslo bendradarbiavimą, ir jis, sprendžiant iš pažangos, tik intensyvėja. 
 
Toliau išvardijami didžiausi Suomijos ateityje laukiantys iššūkiai. 

• Naujų inovacijų modelių taikymas. Verslo įmonės vis labiau orientuojasi į klientą / vartotoją ir jungiasi 
prie pagal tinklaveikos principą veikiančių bei į globalią ekonomiką integruotų atvirų inovacijų 
ekosistemų. Dėl to viešosios politikos, nukreiptos į inovatyvumo plėtrą, nebegali tenkintis parama tik 
tose srityse, kurioms būdingas didelis MTTP intensyvumas.  

• Suomijos patrauklumo investuotojams didinimas. Norint išlaikyti pirmaujančios valstybės pozicijas 
būtina ir toliau dėti pastangas gerinant verslo ir gyvenimo aplinką. 

• Plėsti inovatyvių verslo įmonių spektrą. Daugeliu atvejų spartų Suomijos progresą lėmė pavienių 
pramoninių klasterių arba didelių šalyje įsikūrusių įmonių augimas. Tačiau nepakanka MVĮ ir naujai 
įsikūrusių įmonių inovatyvumo, verslumo dinamikos. 

 
Be abejo, šis iššūkių ir galimybių sąrašas nėra baigtinis. Suomijos Tyrimų ir inovacijų tarybos Gairėse dėl 
inovacijų ir MTTP 2011–2015 m. pažymima, kad šiuo laikotarpiu Suomijai dera labiau sutelkti turimus 
išteklius ir, atsižvelgiant į paklausą, tikslingiau juos paskirstyti, stiprinti integruotą socialinių ir technologinių 
inovacijų plėtrą, dėti pastangas į paslaugų sektorių pritraukiant tarptautinių veikėjų, naudojant viešosios ir 
privačios partnerystės mechanizmą didinti rizikos kapitalo prieinamumą ir pan.59 



 
 

 

 
207 

 

2. Inovacijų ir MTTP politikos formavimo ir įgyvendinimo institucinė 
sąranga  

2.1. Suomijos inovacijų politikos kryptis 

Suomijoje šiuo metu yra susiklosčiusi tokia padėtis, kai tradiciniai ekonominio augimo varikliai – turimų 
įgūdžių pasiūla ir kokybė bei piliečių kompetencijos plėtra, materialaus ir nematerialaus kapitalo plėtra – 
darosi vis labiau susiję su pasauliniais lyderiais, produktyvumo intensyvėjimu ir kūrybinės destrukcijos 
augimu, taip pat su institucijų tobulinimu – arba jos pasitraukia iš žaidimo, arba pasiekia lygį, kuriame nėra 
didelių šuolių. Atsižvelgdama į tai, kad tradiciniai ekonominio augimo varikliai nebeveikia, Suomija aktyviai 
ieško naujų gerovės šaltinių. 
 
Prie Suomijos sėkmės pastaraisiais dešimtmečiais labai prisidėjo ekonomikos atvirumo didinimas, taip pat 
ilgalaikiai įsipareigojimai švietimo ir mokslinių tyrimų srityje. Nors tokia politika vis dar laikoma Suomijoje 
labai brangia, tačiau norint pasiekti tinkamus augimo tempus nepakanka vien didinti atvirumą, intensyvinti 
MTTP ar tobulinti švietimą. 
 
Reaguojant į pokyčius Suomijoje yra parengta Nacionalinė Suomijos inovacijų strategija. Svarbiausi numatyti 
inovacijų politikos tikslai yra įmonių ir kitų bendruomenių produktyvumo didinimas ir siekis tapti pasaulinio 
masto inovacijų pasirinktuose sektoriuje pradininkais. Kaip kertines šių tikslų pasiekimo prielaidas Suomija 
įvardijo inovacinę veiklą pasaulyje be sienų, orientaciją į paklausą ir vartotojus, o kaip inovacinės veiklos 
pagrindą – inovacijas kuriančius asmenis ir bendruomenes bei sisteminį požiūrį (žr. 1 pav.). 
 
Iki šiol Suomijoje vyrauja nacionalinio lygmens inovacijų politika, tačiau priemonės jai įgyvendinti yra 
regioninio pobūdžio. Dėl priemonių gausos, sudėtingumo ir kompleksiškumo kyla inovacijų politikos 
įgyvendinimo sunkumų, esama nemažai dubliavimosi: regioninės ir nacionalinės programos nukreiptos į 
tuos pačius tikslus, tačiau šiek tiek kitokiais aspektais. Praktikoje gana sunku suprasti, kur inovacijų politika 
yra įgyvendinama vykdant regioninę politiką, o kur regioninė politika apskritai skatina inovatyvumą. 
Ekspertai pažymi, kad tokioje sistemoje yra problemų, ji neefektyvi (InnoPolicy report, 2009). 
 
Suomija – nedidelė šalis, tačiau jos laimėjimai taikomųjų tyrimų ir inovacijų srityje plačiai žinomi. Ne vienus 
metus Suomija buvo pirma arba viena pirmųjų tarp 80 pasaulio valstybių pagal Pasaulio ekonomikos forumo 
šalių konkurencingumo reitingo rezultatus. Suomijai pavyksta pasiekti tokius puikius rezultatus, nes jos 
politika taikomųjų tyrimų srityje yra labai kryptinga ir centralizuota.  
 
Iki 1990 m. Suomija išsikėlė klasterių politikos tikslą skatinti struktūrinius pokyčius, atnaujinti ir sukurti 
nacionalinėmis stiprybėmis grįstus gamybos veiksnius. 1992–1995 m. buvo inicijuojamos plačios mokslinių 
tyrimų programos. Dėl to buvo sukurta 10 nacionalinių megaklasterių (miškininkystės, IRT, energetikos 
technologijų ir kt.). 
 
1990–2000 m. nuo „lyderių skatinimo“ pobūdžio politikos pereita prie bendros inovacijų aplinkos gerinimo 
politikos. Įsitvirtino pragmatinis požiūris, bendros gairės, neliko detaliųjų planavimų ar intervencijų. Po 
2000 m. daugiau dėmesio sutelkiama į tarptautiniu mastu konkurencingus ir pripažįstamus inovacijų 
centrus bei mokslinių tyrimų platformas nacionalinių prioritetų srityse.  
 

 
1 pav. Suomijos inovacijų politikos tikslai, uždaviniai ir priemonės. 
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Didinti įmonių ir kitų bendruomenių produktyvumą  

Tapti pasaulinio masto inovacijų pasirinktuose sektoriuose pradininkais  

Inovacinė veikla pasaulyje 

be sienų 

 Orientacija į paklausą ir 

vartotojus, kaip inovacinės 

veiklos pagrindą 

 Inovacijas kuriantys 

asmenys ir bendruomenės 

 Sisteminis 

požiūris 

Valstybės koordinuojama inovacijų politika 

       

Regioniniai inovacijų centrai 

       

Verslumo augimo skatinimas 

       

Rinkos skatinimas inovacinei veiklai 

       

Vieša parama orientacijai į paklausą ir vartotojų poreikius 

       

Naujas dėmesys švietimui 

       

Pasaulinio lygio universitetai 

       

Konkurencingas asmenų apmokestinimas 

       

Vadybinių gebėjimų mokymai 

       

Suderinamumas su kitais strateginiais pasirinkimais 

       

 

 
 - inovacijų  politikos tikslai 

 - inovacijų politikos uždaviniai 

 - inovacijų politikos priemonės 

 
 

Šaltinis: Veugelers, Aiginger, Breznitz, Edquist, Murray, Ottaviano, Hyytinen, Kangasharju, Ketokivi, Luukkonen, 
Maliranta, Maula, Okko, Rouvinen, Sotarauta, Tanayama, Toivanen, Ylä-Anttila. Evaluation of the Finnish National 
Innovation System – Polisy Report. Taloustieto Oy, 28 October, 2009. 

 
Programų kompetencijos centrai (OSKE) – regioninis, į verslą nukreiptas tinklas. OSKE tikslas – didinti 
regioninę specializaciją ir stiprinti kompetencijos centrų bendradarbiavimą 13 nacionalinės svarbos sričių. 
Kompetencijos centrus sudaro įmonių, mokslinių tyrimų ir viešojo sektoriaus atstovai, orientuoti į regiono 
stiprybes ir specializaciją („iš apačios į viršų“). Regioninius centrus nacionaliniu lygmeniu koordinuoja 
daugiasektoriniai komitetai („iš viršaus į apačią“).  
 
13 nacionalinių klasterių yra gyvenimo verslo, skaitmeninio verslo, maisto, plėtros, energijos technologijų, 
biosveikatos, sveikatos ir gerovės, plačiajuostės kompiuterijos, turizmo ir valdymo patirties, jūrų, 
nanotechnologijų, miškininkystės, švariųjų technologijų ir pažangių mašinų.  
 
Kompetencijos centrai kiekvienam klasteriui yra parengę programą, atsižvelgdami į įmonių ir kitų inovacijų 
sistemos veikėjų poreikius ir galimybes. Svarbiausi partneriai – įmonės, universitetai, taikomųjų mokslų 
universitetai, mokslinių tyrimų įstaigos, technologijų centrai ir įvairios finansavimo institucijos, pavyzdžiui, 
miestų, savivaldybių, regionų tarybos, užimtumo ir ekonominės plėtros centrai ir jų technologijų plėtros 
departamentai. Klasterių programoje apibrėžta kompetencijos klasterių strateginio dėmesio sritys ir tikslai. 
 
Klasterių Programų tikslai yra: 

• aukšto lygio inovacijų aplinkos regionuose kūrimas ir pasaulinio žinomumo skatinimas; 
• verslo augimo, pagrįsto aukščiausio lygio kompetencija skatinimas; 
• skatinimas SVĮ padidinti savo mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą; 

• specialiųjų kompetencijų regionuose stiprinimas ir atnaujinimas; 
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• siekis veiksmingai panaudoti švietimą ir žmogiškuosius išteklius. 
 
Prie klasterių politikos įgyvendinimo taip pat prisideda strateginiai mokslo, technologijų ir inovacijų centrai 
(SHOK). Jie kuria naujus bendradarbiavimo ir sąveikos būdus, skatina tarptautiškumą, aplink save formuoja 
verslo, mokslo ir valdžios ekosistemas60. Jose aktyviai dalyvauja verslas.  

2.2. Suomijos inovacijų politikos įgyvendinimo institucinė sąranga 

Aukščiausią Suomijos inovacijų ir MTTP sistemos lygmenį sudaro Parlamentas ir Vyriausybė. Pastaroji 
institucija, kad ir kas ją sudarytų, jau daugiau kaip 10 metų intensyviai plėtoja šią viešąją politiką. Vyriausybės 
sprendimams ypač daug įtakos turi Tyrimų ir inovacijų taryba (buvusi Mokslo ir technologijų politikos 
taryba), kuriai pirmininkauja šalies ministras pirmininkas. Ši patariamoji institucija ne tik teikia siūlymus, 
kokios krypties turėtų būti laikomasi, dalyvauja parengiamuosiuose darbuose tikslingai skirstant viešąsias 
lėšas, pataria dėl MTTP ir inovacijų politikos vertinimų bei koordinavimo, bet ir rengia aktualius planus ir 
siūlymus (pvz., jau minėtas Gaires dėl inovacijų ir MTTP 2011–2015 m.). Tiesa, atliktuose Suomijos 
institucinės struktūros vertinimuose pažymima, kad Tyrimų ir inovacijų taryba turėtų glaudžiau 
bendradarbiauti su šalies Finansų ministerija. Be to, svaresnį vaidmenį taryboje turėtų prisiimti Ministro 
pirmininko tarnyba61. 
 

2 pav. Suomijos MTTP ir inovacijų sistemos institucinė struktūra. 

 

Šaltinis: parengta pagal Kimmo Viljamaa, Erawatch Country Repors 2010: Finland. ERAWATCH Network – Advansis Oy, 
2011. 

 
Antrąjį lygmenį sudaro įvairios ministerijos. Iš jų išskirtinos Užimtumo ir ekonomikos ministerija ir Švietimo 
ir kultūros ministerija. Užimtumo ir ekonomikos ministerija atsakinga už verslumą ir inovacijas skatinančios 
aplinkos kūrimą, regioninę plėtrą ir gyventojų užimtumą. Ministerija įsteigta 2008 m. sujungus tuometinę 
Darbo reikalų ministeriją, Prekybos ir pramonės ministeriją ir Vidaus reikalų ministerijos padalinį, atsakingą 
už regioninę politiką. Remiantis intereso grupėms priklausančių asmenų apklausomis, ši ministerija, kartu su 
Suomijos technologinių inovacijų fondu ir universitetais priskiriama prie svarbiausių šalies inovacijų 
sistemos veikėjų62. Švietimo ir kultūros ministerijai vadovauja du ministrai. Švietimo ministras atsako už su 
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švietimu, mokslu ir tyrimais susijusias sritis, o kultūros ir sporto ministras atsako už kultūros, sporto, 
jaunimo reikalus ir autorių teises. 
 
Nors istoriškai susiformavo skirtingi šių dviejų ministerijų požiūriai į jų bendrai koordinuojamą viešąją 
politiką, manoma, kad tarpsektorinis bendradarbiavimas šiame lygmenyje pastaraisiais metais labai 
pagerėjo. Tai lėmė bendras interesas gauti finansavimą MTTP veikloms, kuomet skirstomas valstybės 
biudžetas. 
 
Trečiąjį institucinės inovacijų sistemos lygmenį sudaro MTTP veikloms skirtas lėšas administruojančios 
agentūros – TEKES (Suomijos technologinių inovacijų fondas) ir Suomijos akademija. TEKES yra Užimtumo ir 
ekonomikos ministerijai pavaldi ekspertinė institucija, atsakinga už lėšų inovatyvioms įmonėms ir tyrimų 
įstaigoms paskirstymą ir inovacijų plėtros skatinimą. Kiekvienais metais TEKES finansuoja apytiksliai 1500 
verslo vykdomų tyrimų bei plėtros projektų ir kiek mažiau negu 600 švietimo ir mokslo įstaigų vykdomų 
projektų. Suomijos akademija finansuoja fundamentinius tyrimus ir siekia diversifikuoti bei 
internacionalizuoti šalies mokslinių tyrimų sritį. Kiekvienais metais šios akademijos gautose paraiškose 
prašomos skirti paramos vertė apytiksliai yra 1,1 mlrd. eurų. Paskirstomų lėšų suma – apie 340 mln. eurų, 
t. y. apytiksliai 16 proc. visų vyriausybės lėšų, skirtų MTTP veikloms finansuoti. Paramos lėšos naudojamos 
tyrėjų mokymams organizuoti, skatinti praktinį tyrimų rezultatų pritaikomumą. 

 
Tam pačiam inovacijų sistemos lygmeniui priklauso ir SITRA (Suomijos MTTP ir inovacijų fondas). Ši 
institucija, nepaisant valstybinės įstaigos statuso, yra nepriklausoma nuo Vyriausybės kontrolės ir 
atskaitinga Suomijos Parlamentui. SITRA turi laisvę ir išteklių, leidžiančių imtis iniciatyvų skatinant naujas 
institucines arba organizacines inovacijų formas. Taip pat ji organizuoja mokymus sprendimų priėmėjams ir 
taip užtikrina jų tinklaveiką.  

2.3. TEKES 

TEKES (Suomijos technologinių inovacijų centras) – Suomijos technologijų ir inovacijų finansavimo agentūra 
prie Suomijos užimtumo ir ūkio ministerijos – šiuo metu svarbiausia šalyje viešoji agentūra, finansuojanti 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP). Agentūra įsteigta 1983 m., ji tiesiogiai atskaitinga 
ministerijos Inovacijų departamentui. 
 
TEKES dirba maždaug 400 žmonių (įskaitant užsienyje dirbančius asmenis), iš jų apie 90 darbuojasi 
šešiolikoje regioninių ekonominės plėtros, transporto ir aplinkosaugos centrų visoje Suomijoje. Maždaug 20 
programų koordinatorių, nepriklausančių TEKES organizacijai, teikia paramą jos vadovams. TEKES priklauso 
„FinNode“ inovacijų centrų tinklui, kuris atsakingas už tarptautinio verslo ir užsienio tyrėjų pritraukimą į 
Suomijos inovacijų ekosistemą. Iš viso TEKES turi keturis tarptautinius padalinius svarbiausiuose pasaulio 
ekonomikos centruose: 1) Kinijoje – Pekine ir Šanchajuje; 2) Europoje – Briuselyje; 3) Japonijoje – Tokijuje; 
4) JAV – Silicio slėnyje ir Vašingtone.   
 
 
 
3 pav. TEKES organizacinė struktūra. 
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Šaltinis: TEKES 2010 m. veiklos ataskaita. 

 
Svarbiausias TEKES valdymo organas – Taryba. Ją sudaro vyriausybės ketverių metų laikotarpiui paskirti 
ministerijų atstovai, Suomijos Parlamento nariai, verslo ir universitetų atstovai. Šiuo metu (t. y. 2011 m. 
rudenį) TEKES Tarybą sudaro du Suomijos Parlamento atstovai, trys asocijuotieji verslo atstovai, vienas 
Vyriausybės atstovas iš Užimtumo ir ūkio ministerijos ir vienas universitetų atstovas.      
 
TEKES Taryba sprendžia dėl bendrų organizacijos veiklos principų ir kitų svarbių klausimų, pavyzdžiui, naujų 
programų inicijavimo. Be to, ji turi patvirtinti sprendimus dėl atskirų projektų finansavimo, jeigu TEKES 
finansuojama projekto dalis viršija 3 mln. eurų. Pačios Tarybos sprendimu ji gali priimti sprendimus ir dėl 
mažesnės apimties projektų finansavimo. Tarybai pavaldūs šie organizacijos padaliniai: (1) Strategijos 
departamentas, (2) vykdantysis patarėjas veiklai, (3) padaliniai pagal kompetencijų sritis ir tarptautinis 
padalinių tinklas ir (4) Finansų bei administracijos departamentas.    
 
TEKES finansavimas 
 
Kiekvienais metais Suomijos valstybės biudžete numatomos lėšos TEKES agentūrai. Šias lėšas sudaro trys 
dalys:  
1) lėšos administracinėms išlaidoms (2011 m. buvo 47,7 mln. eurų);  
2) lėšos, skirtos MTTP veikloms (2011 m. buvo 486 mln. eurų);  
3) lėšos, skirtos paskoloms MTTP projektus vykdančioms įmonėms (2011 m. buvo 103 mln. eurų).  

 
Dėl metinio TEKES biudžeto dydžio Suomijos užimtumo ir ūkio ministerija kasmet derasi su Suomijos finansų 
ministerija. Tam, kad įsigaliotų biudžeto įstatymas, jį taip pat kasmet privalo patvirtinti Suomijos 
Parlamentas. Taip per vienus kalendorinius metus paprastai padaromos 3–4 TEKES biudžeto pataisos. 
 
   
TEKES veiklos stebėsena ir vertinimas  
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Suomijos užimtumo ir ūkio ministerija stebi TEKES dėl finansavimo priimamus sprendimus.  Organizacijos 
finansinę padėtį ministerija stebi ir vertina remdamasi pačios TEKES kiekvienų metų ketvirčio pabaigoje 
teikiama informacija. Šio laikotarpio pabaigoje TEKES elektroniniu būdu (naudodama elektroninę Suomijos 

valstybės iždo įsteigtą ataskaitų sistemą „Netra“) pateikia rodiklius, kokie yra Agentūros sutartyje su 
Ministerija63 numatytos veiklos rezultatai. Sutartyje tarp TEKES  ir Suomijos užimtumo ir ūkio ministerijos 
yra numatyti pagrindiniai tikslai, kuriuos turėtų įgyvendinti TEKES agentūra ir kurių įgyvendinimo 
efektyvumas reguliariai vertinamas pagal toliau išvardijamus rodiklius. 
 
1. Padėti jauniems žmonėms rasti darbą. 
2. Skatinti naujo, nuolat besiplečiančio ir tarptautinio verslo augimą šalyje. 

2.1. Įmonių, kurioms per penkerių metų laikotarpį buvo suteiktas finansavimas, skaičius. 
2.2. Jaunų (susikūrusių prieš šešerius metus ar vėliau) įmonių, priklausančių TEKES klientams, skaičius. 
2.3. Dalis finansavimo, skirto MVĮ, procentais. 
2.4. Potencialus įmonių – TEKES klienčių – skaičiaus augimas.      
2.5. Finansavimas MTTP projektams, inicijuotiems verslo įmonių, mln. eurų. 

3. Skatinti inovacijas ir sukurti pasaulinio lygio inovacijų klasterius. 
3.1. Viešųjų mokslinių tyrimų įstaigų finansavimas, mln. eurų. 
3.2. Įgyvendintų MTTP projektų skaičius. 

4. Darbo jėgos vystymas ir darbdavių poreikių tenkinimas. 
5. Viešųjų paslaugų efektyvumo ir darbo kokybės visuose veiklos sektoriuose didinimas.  

5.1. Finansavimas, skirtas sveikatos ir gerovės vystymo projektams, mln. eurų. 
5.2. Finansavimas, skirtas darbo kokybės projektams vystyti, mln. eurų. 
5.3. Finansavimas, skirtas projektams, susijusiems su IT ir komunikacijų plėtra, mln. eurų. 

6. Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vystymas. 
6.1. Finansavimas, skirtas atsinaujinančiųjų energijos šaltinių pritaikymui ir moksliniams tyrimams 
atsinaujinančiosios energijos srityje, mln. eurų. 
6.2. Finansavimas, skirtas energetikos ir aplinkosaugos sektoriams plėtoti, mln. eurų. 

 
Siekiant išmatuoti TEKES veiklos efektyvumą, minėtoje sutartyje taip pat numatyta daug kitų agentūros 
veiklos rodiklių, tokių kaip TEKES klientų pasitenkinimo apklausos (pagal 1–5 balų skalę), klientų skundų 
skaičius, vidutinis laikas, per kurį pateikiamas atsakymas į kliento užklausą, TEKES darbuotojų 
pasitenkinimas.  
 
Šiuos rodiklius analizuoja keli ministerijos atstovai ir TEKES vadovai. Rugpjūčio–rugsėjo mėn. TEKES 
Suomijos užimtumo ir ūkio ministerijai taip pat pateikia pusmečio ataskaitą apie iškilusius iššūkius ir išteklių 
panaudojimą per pastaruosius šešis mėnesius. Galiausiai iki kiekvienų metų kovo 15 d. TEKES privalo išsiųsti 
ministerijai išsamią (maždaug 70 puslapių) metinę ataskaitą. Joje pateikiama detali agentūros veiklos per 
praėjusius metus analizė ir šios veiklos poveikis Suomijos visuomenei. Remdamasi šia metine ataskaita 
Suomijos užimtumo ir ūkio ministerija atlieka galutinį formalų agentūros veiklos vertinimą ir siūlo 
priemones, kaip tobulinti jos veiklą. Kaip pažymi TEKES atstovai, agentūra ir ministerija yra sutarusios, jog 
svarbiausias metinės ataskaitos tikslas yra parodyti, kokį bendrą poveikį agentūros veikla turėjo Suomijos 
visuomenei ir šalies ekonominei bei mokslinei raidai. Taip agentūros veiklos poveikis Suomijos visuomenei, 
o ne individualūs finansiniai rodikliai, yra galutinis jos veiklos rezultatų vertinimo kriterijus. Juo remdamasi 
Suomijos Užimtumo ir darbo ministerija sprendžia, ar TEKES veikla buvo sėkminga ir pasiekė lauktų 
rezultatų.   
 
Šalia TEKES reguliariai teikiamų raštiškų ataskaitų apie savo veiklos rezultatus, Užimtumo ir darbo 
ministerijos Inovacijų departamentas TEKES agentūros veiklą kontroliuoja ir tiesioginės diskusijos būdu. 
Suomijos užimtumo ir ūkio ministerijos atstovai gali dalyvauti kiekviename TEKES Tarybos posėdyje ir jos 
nariams užduoti klausimus, remdamiesi raštiškomis ataskaitomis. Tokie tiesioginiai susitikimai vyksta 
maždaug 4–5 kartus per metus. Pažymėtina, kad per minėtus susitikimus ir Tarybos nariai gali užduoti 
klausimus ministerijos atstovams bei teikti siūlymus, kaip tobulinti Agentūros veiklą. 
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Inovacijų rezultatų vertinimas – vienas svarbiausių TEKES uždavinių. Vertinimo duomenys naudojami 
planuojant TEKES veiklą ir padeda įgyvendinti agentūros finansuojamas programas. TEKES yra apibrėžusi 
savo finansuojamų programų ir projektų vertinimo kriterijus ir nuolat atlieka jų galutinių rezultatų ir 
poveikio stebėseną. Siekdama šio tikslo agentūra renka informaciją apie kiekvieno projekto veiksmingumą 
jo vykdymo pradžioje, pabaigoje ir praėjus trejiems metams po projekto pabaigos. Be to, buvo atlikti keli 
nepriklausomi įvairių TEKES funkcijų ir pačios organizacijos vertinimai žvelgiant iš skirtingų perspektyvų. 
Vertinimo tikslas yra grįžtamasis ryšys arba, kitaip tariant, informacija apie tai, kaip buvo pasiekti programos 
tikslai, kiek efektyvi buvo pati programa, ko galima pasimokyti siekiant tobulinti kitų TEKES programų 
įgyvendinimą ir strategiją. TEKES taip pat analizuoja tarptautines lyginamąsias studijas ir ataskaitas (pvz., 
Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, ES ir kitų organizacijų parengtas 
lyginamojo pobūdžio ataskaitas), pati rengia analogiškas inovacijų veiklos įvairiose šalyse apžvalgas. 
 
Remiantis apibendrintais TEKES veiklos stebėsenos duomenimis, 2010 m. maždaug du trečdaliai visų TEKES 
finansuotų projektų pasiekė numatytus rezultatus. Įgyvendinus šiuos projektus 2010 m. sukurta apie 1100 
naujų produktų, paslaugų ir procesų, parengta apie 600 patentų paraiškų ir daugiau negu 600 akademinių 
straipsnių. Iš viso TEKES finansavo  apytiksliai 1600 projektų įgyvendinimą. 
 
TEKES biudžetas 
 
Iš viso 2010 m. TEKES finansavo 1896 projektus už 633 mln. eurų, iš kurių 382 mln. eurų (apytiksliai 60 proc. 
TEKES metinio biudžeto)  buvo skirti  investicijoms į įmonių projektus, 251 mln. eurų (apytiksliai 40 proc. 
viso TEKES metinio biudžeto) investuotas į universitetų, mokslinių tyrimų institutų ir politechnikumų 
projektus. Finansavimas viešojo sektoriaus organizacijoms, sudarantis 29 mln. eurų, buvo skirtas iš ES 
struktūrinės paramos fondų. Iš visų TEKES fondų, skirtų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai 
(MTTP) finansuoti, apie 61 proc. arba 233 mln. eurų buvo skirti mažų ir vidutinių įmonių projektams 
finansuoti. Mažoms įmonėms, veikiančioms ne ilgiau kaip šešerius metus, buvo skirti 104 mln. eurų 
(27 proc. visų MTTP lėšų). Įmonėms, kuriose dirba mažiau negu 500 darbuotojų, skirta apytiksliai 70 proc. 
visų TEKES MTTP fondo lėšų. 
 
TEKES  programinio finansavimo principai 
 
TEKES finansuoja rizikingus projektus, kurie sukuria naujas kompetencijas ir inovacijas. Finansuojami tik tie 
projektai, kurie be valstybės intervencijos nebūtų įgyvendinti. Svarstant finansavimo klausimą visuomet 
vertinamas projektų rezultatų reikšmingumas. 
 
TEKES veiklos tikslinės grupės – privačios įmonės ir viešosios mokslinių tyrimų organizacijos. Pirmenybė 
teikiama inovatyvioms ir augimo siekiančioms mažoms bei vidutinėms įmonėms. Mažos ir vidutinės įmonės 
gali gauti specialų finansavimą ekspertinėms paslaugoms, skirtoms paremti inovacijas, pirkti. Jaunos ir 
inovatyvios įmonės gali gauti finansavimą plėtrai ir tarptautiškumui. 
 
Visi projektai finansuojami vadovaujantis bendrais konkursinio finansavimo principais. TEKES finansavimui 
atrenka projektus, kurie ilguoju laikotarpiu visuomenei ir ekonomikai gali sukurti daugiausia naudos. Į kitas 
paraiškas ir projekto įtaką kitoms įmonėms ir visuomenei  atsižvelgiama vertinant paraišką.  
 
Atrankos kriterijai: 

• numatomas projekto komercinis ar kitas naudingumas; 
• technologijos, inovacijos ir kompetencijos, kurios bus išplėtotos;  
• reikalingi ištekliai;  
• bendradarbiavimas, kuris bus išplėtotas ar panaudotas; 
• visuomeninės ir aplinkos gerovės veiksniai, kurie bus paskatinti; 

• TEKES finansavimo ir ekspertinės pagalbos reikšmė projekto sėkmei64. 
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Projektus įgyvendinančios didelės įmonės privalo būti užmezgusios stiprius nacionalinius ir tarptautinius 
ryšius su mokslinių tyrimų bendruomenėmis, tiekėjais, partneriais ir pirkėjais, nes tokiems projektams 
keliamas reikalavimas, kad išoriniai projekto padariniai turėtų būti reikšmingi.  
 
TEKES programos  
 
TEKES prioritetinių MTTP krypčių programos, kitaip negu pavieniai finansuojami projektai, yra baigtiniai 
finansavimo ir ekspertinių žinių paketai, skirti svarbiausioms Suomijos verslo ir visuomenės sritims. Kaip 
nurodo TEKES, programos yra ne tik tinkamas būdas finansuoti mokslo ir studijų institucijų 
bendradarbiavimą su verslo atstovais mokslinių tyrimų bei inovacijų srityse; jos veikia ir kaip tam tikri 
forumai, kur keičiamasi informacija ir žiniomis, kuriami tinklai, jungiantys verslo bei mokslinių tyrimų 
bendruomenes. Programos rengiamos atsižvelgiant į TEKES klientų poreikius ir ilgalaikę agentūros 
strategiją. Įprastinė programų trukmė – 4–6 metai. Remiantis TEKES strategija, priimta 2011 m. kovo mėn., 
programų tikslas yra plėtoti ilgalaikę mokslinę ekspertizę, ypač daug dėmesio teikiant viešiesiems 
moksliniams tyrimams. Kiekvienos programos planas yra rengiamas per atvirus seminarus, 
bendradarbiaujant su verslo organizacijomis ir asociacijomis, įmonėmis, universitetais, mokslinių tyrimų 
institutais ir viešojo sektoriaus atstovais. Kaip minėta, sprendimą inicijuoti naują programą tvirtina Taryba. 
Remiantis 2010 m. TEKES metine apžvalga, 36 proc. viso TEKES metinio biudžeto lėšų (arba 228 mln. eurų) 
buvo skirta prioritetinėms TEKES programoms, 16 proc. SHOK (angl. Strategic Centres for Science, 
Technology and Innovation) programoms, o likę 48 proc. – projektams. 
 
Bendros TEKES, privačių įmonių ir tyrimų grupių investicijos į programas – 475 mln. eurų (pati TEKES 
finansuoja tik programų koordinavimo kaštus ir pusę programų projektų kaštų). 2010 m. buvo numatyta 
įgyvendinti 26 TEKES programas. 
 
2 lentelė. TEKES įgyvendinamos programos. 

TEKES programa 
Biudžetas, 
mln. eurų 

Tikslinės grupės 

„BioRefine“ – nauji biomasės produktai 2007–2012 m. Programa padės sukurti 
naujas žinias, pritaikomas apdorojant biomasę, taip pat jos bus pritaikomos 
kuriant naujus produktus ir tobulinant procesus bioapdirbimo fabrikuose. 
Suomijoje veikiančios įmonės paraiškas dalyvauti programoje gali teikti bet kuriuo 
metu.  

137 Įmonės, moksliniai centrai. 

„Laivų programa“ 2007–2011. Programa skatina įmones plėtoti produktus 
pritaikant naujausias ekspertines žinias šioje srityje. Rezultatas – geresni laivai ir 
paslaugos pirkėjams.  

25 Laivų pramonės atstovai, 
mokslinių tyrimų 

organizacijos. 

„Infrastruktūrinė aplinka“ (angl. Built Environment) 2009–2014. Programoje 
daugiausia dėmesio skiriama renovacijoms ir atnaujinimams, gerovės idėjų ir 
infrastruktūros kūrimui. 

75 Miestų infrastruktūros 
statybos pramonės atstovai 

ir mokslinių tyrimų 
organizacijos. 

„Operacijų idėjos“ (angl. Concepts of operations) 2007–2011. Svarbiausias 
programos tikslas yra nustatyti ir plėtoti Suomijos konkurencingas operacijų 
idėjas arba, kitaip tariant, nustatyti inovatyvius ir į verslo plėtrą orientuotus 
gamybos bei paslaugų teikimo būdus. Programa siekiama plėtoti Suomijos įmonių 
konkurencingumą ir jų gamybos strateginį planavimą ugdant šių įmonių ir jų 
klientų tarpusavio pažinimą, įmonių produktyvumą, lankstumą, gerinant įvaizdį. 
 

92 Įmonės ir mokslinių tyrimų 
organizacijos, priklausančios 
šioms sritims: miškų ūkis ir 
chemija; metalo pramonė; 

nekilnojamasis turtas ir 
statybos; energetika ir 

aplinka; 
IRT ir elektronika; 

biotechnologijų, farmacijos ir 
maisto pramonė;  farmacijos 
ir maisto produktų pramonė. 

„Skaitmeninių produktų vystymas / plėtra“ 2008–2012. Programa siekiama 
didinti konkurencingumą įmonių, gebančių inovatyviai panaudoti informacines 
technologijas produktų gamyboje. 

100 Mažos ir vidutinio dydžio 
informacinių technologijų 

įmonės. 

EVE – Elektrinių transporto priemonių sistemos 2011–2015. Programa skirta Programa Įmonės ir mokslinių tyrimų 
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TEKES programa 
Biudžetas, 
mln. eurų 

Tikslinės grupės 

sukurti elektros transporto priemonių ir pagalbinių sistemų gamintojų 
bendruomenę ir taip paskatinti naujų technologijų plėtrą, tobulinti kompetencijas 
versle ir paslaugų sektoriuje.  

pradėta 
įgyvendinti 
tik 2011 m. 
pradžioje 

organizacijos, kurios 
specializuojasi elektros 

transporto priemonių srityje. 

„Degalų kamera“ (angl. Fuel Cell) 2007–2013. prioritetinės šios programos sritys – 
stacionarių ir nešiojamųjų degalų kamerų taikymas ir specialių sunkvežimių su 
degalų kameromis modulių plėtojimas. 

144 Degalų kamerų vystymu 
užsiimančios įmonės ir 

mokslinių tyrimų 
organizacijos. 

„Funkcinės medžiagos“ (angl. Functional materials) 2007–2013. Programa 
siekiama plėtoti naujas kompetencijas ir didinti Suomijos pramonės konkurencinį 
pranašumą naudojant medžiagų technologiją. Pagrindinės programos tyrimų 
sritys apima medžiagų ir jų savybių geresnį pažinimą, medžiagų funkcionalumo, 
taip pat medžiagų valdymo, gamybos, pritaikymo pramonėje bei transportavimo 
būdų tobulinimą.  

205 Mokslinių tyrimų 
organizacijos, kurios 

specializuojasi funkcinių 
medžiagų srityje. 

„Žalioji“ plėtra“ (angl. Green Growth) – ekologinės plėtros link 2011–2015. 
Programos tikslas – skatinti naujos kartos inovacijas, kurias įdiegus būtų 
didinamas energetinis ir medžiagų pritaikymo efektyvumas, kartu plėtojant 
naujas ekologiško verslo sritis, pagrįstas efektyvesniu bei ekologišku natūralių 
išteklių panaudojimu.  

Programa 
pradėta 

įgyvendinti 
tik 2011 m. 
pradžioje 

Įmonės, siekiančios savo 
veikloje taikyti ekologišką 
energiją, mokslinių tyrimų 

organizacijos.  

„Vaga“ (angl. Groove) – plėtra iš atsinaujinančiųjų šaltinių 2010–2014. 
Svarbiausias programos tikslas yra paskatinti Suomijos mažų ir vidutinių įmonių 
darbą su atsinaujinančiąja energija pagerinant jų tarptautinį konkurencingumą ir 
plėtojant ryšius su finansų tinklais.  

95 Įmonės, siekiančios savo 
veikloje taikyti 

atsinaujinančiosios energijos 
technologijas, ir mokslinių 

tyrimų organizacijos. 

„Socialinės ir sveikatos apsaugos inovacijos“ 2008–2015. Programos tikslas – 
tobulinti ir atnaujinti procesus, kuriais teikiamos  socialinės ir sveikatos apsaugos 
paslaugos, taip pat pagerinti šių paslaugų prieinamumą, jų kokybę, efektyvumą, ir 
paskatinti naujas verslo galimybes šioje srityje. 

240 Viešosios organizacijos, NVO 
ir įmonės. 

„Mokymosi sprendimai“ 2011–2015. Programos tikslas yra pagerinti svarbius 
mokymosi sprendimus bendradarbiaujant su mokslo sektoriaus atstovais, plėtoti 
naujus veikimo būdus, naujus įgūdžius, produktus, paslaugas ir paketus 
tarptautinėms rinkoms. 

Programa 
pradėta 

įgyvendinti 
tik 2011 m. 
pradžioje 

Mokslinių tyrimų 
organizacijos ir įmonės, 

siekiančios plėtoti ir taikyti 
naujas mokymosi 

technologijas. 

„Pharma“ – konkurencinio pranašumo plėtra 2008–2011. Farmacinės raidos 
procesas gali būti paspartintas gerinant ryšius tarp tyrimų duomenų, klinikinės 
veiklos rezultatų ir farmacinių tyrimų bei plėtros. „Pharma“ programa skatina 
naujų jungtinių veikimo būdų kūrimą ir padeda pašalinti apribojimus farmacijos 
pramonės raidai. 

58 Suomijos farmacijos 
pramonės įmonės. 

„Saugumas ir apsauga“  2007–2013. Programa padės įmonėms ir tyrėjams plėtoti 
tarptautinį verslą ir kompetencijas saugumo ir apsaugos technologijų srityse. 

160 Įmonės ir mokslinių tyrimų 
organizacijos, kurios 

specializuojasi saugumo, 
apsaugos ir pan. srityse. 

„Sapuska“ – pridėtinė vertė tarptautinėms maisto rinkoms 2008–2012. TEKES 
„Sapuska“ programos tikslas yra pagerinti Suomijos maisto pramonės tarptautinį 
konkurencingumą. 

35 Įmonės, mokslinių tyrimų 
organizacijos ir universitetai, 

inicijuojantys projektus 
sveiko ir organiško maisto 

pramonės srityje. 

„Serve“ – paslaugų verslo pradininkai 2006–2013. Ši programa siekiama skatinti 
paslaugų spektro plėtrą Suomijos pramonėje ir paskatinti akademinius tyrimus su 
paslaugomis susijusiose srityse. 

224 Įmonės ir mokslinių tyrimų 
organizacijos, plėtojančios 
naujas paslaugų idėjas ir 

verslo modelius. 

„Erdvės ir vietos“ 2008–2012. Programa siekiama atsakyti į tokius klausimus kaip: 
kokios prielaidos užtikrina geriausius darbo rezultatus, kokia aplinka geriausiai 
tinkama darbui ir mokymuisi, kaip atrodytų parduotuvė, sujungianti virtualias, 
fizines ir socialines erdves?  

80 Paslaugų sektoriaus įmonės, 
informacinių ir komunikacijų 
sektorių įmonės, statybos ir 

nekilnojamojo turto 
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TEKES programa 
Biudžetas, 
mln. eurų 

Tikslinės grupės 

pramonė. 

„Ekologiška bendruomenė“ 2007–2012. Programa siekiama plėtoti ekologiškas ir 
energetine prasme efektyvias erdves ir pastatus. 

100 Mokslinių tyrimų 
organizacijos, universitetai ir 

įmonės 

„SymBio“ – pramoninė biotechnologija 2006–2011. Programa siekiama paskatinti 
atnaujinti pramonės procesus ir taip labiau tausoti aplinką naudojant 
biotechnologinius sprendimus. 

80 Įmonės ir mokslinių tyrimų 
organizacijos, priklausančios 
chemijos, farmacijos, miškų, 

maisto ir gėrimų, 
kalnakasybos, tekstilės ir 
aplinkosaugos pramonės 

sritims. 

„Turizmo ir laisvalaikio paslaugos“ 2006–2012. Programa skatina mokslinių 
tyrimų plėtrą įmonėse, teikiančiose  laisvalaikio paslaugas. Siekiama paskatinti 
šias įmones kurti naujas paslaugų idėjas, taikyti naujas erdvines idėjas, pavyzdžiui, 
panaudojant virtualias erdves. 

28 Mokslinių tyrimų 
organizacijos ir įmonės, 

siekiančios plėtoti ir taikyti 
naujas paslaugų 
technologijas. 

„Bandomoji terpė kognityviniam radijui ir tinklams“ 2011–2014. Programos 
tikslas – sukurti unikalią aplinką, kuri būtų palanki plėtoti kognityvinio radijo ryšio 
sistemas Suomijoje.  

Programa 
pradėta 

įgyvendinti 
tik 2011 m. 
pradžioje 

Mokslinių tyrimų 
organizacijos ir įmonės, 

kurios specializuojasi 
kognityvinio radijo ryšio 

sistemų srityje. 
„Tuli“ 2008–2013. Ši programa padeda tyrėjams ir tyrėjų bendruomenėms 
įvertinti tyrimais pagrįstų išradimų ir idėjų komercinį potencialą ir skatina jų 
komercinimą.  

50 Mokslinių tyrimų institutai, 
politechnikumai, 

universitetai. 

„Ubicom“ – montuojamos ICT 2007–2013. Terminas „ubicom“ nurodo į 
montuojamas sistemas ir procesorius, skirtus palengvinti kasdienį gyvenimą. 
Programos tikslas yra plėtoti ir išbandyti naujus montuojamų informacinių 
technologijų sprendimus, skatinti tyrimus skaičiavimų srityje ir padidinti išteklius, 
reikalingus naujų produktų gamybai šiame sektoriuje. 

300 Įmonės ir mokslinių tyrimų 
centrai, kurie specializuojasi 

montuojamų IT sistemų 
srityje. 

„Vanduo“ 2008–2012. Programos tikslas – prisidėti prie technologijų perdavimo, 
verslo kompetencijų ir bendro Suomijos vandens pramonės konkurencingumo 
tarptautinėje rinkoje plėtojimo. 

90 Įmonės ir mokslinių tyrimų 
centrai, kurie specializuojasi 
vandens pramonės srityje. 

Šaltinis: TEKES informacija: 
<http://www.Tekes.fi/en/community/Ongoing_programmes/554/Ongoing_programmes/1425>. 

 
2010 m.  gerokai išaugo lėšų, skirtų SHOK programoms, dalis, sudaranti apie 16 proc.  visų TEKES biudžeto 
lėšų (apytiksliai 99 mln. eurų). SHOK  yra viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai, veikiantys kaip 
ribotos atsakomybės bendrovės (Ltd). SHOK tikslas yra paspartinti inovacijų procesus ir plėtoti bei taikyti 
naujus pramonės bei mokslo sektorių bendradarbiavimo metodus.  Tarptautinis bendradarbiavimas taip pat 
yra vienas iš esminių strateginių centrų veikimo elementų.  SHOK  centruose įmonės ir mokslinių tyrimų 
įstaigos dirba glaudžiai bendradarbiaudamos ir vykdydamos bendrus mokslinius tyrimus, kartu apibrėžtus 
kiekvieno centro strateginėje mokslinių tyrimų darbotvarkėje. Šių mokslinių tyrimų tikslas yra patenkinti 
Suomijos pramonės ir visuomenės poreikius per ateinančių penkių–dešimties metų laikotarpį.  Lentelėje 
toliau yra pateikti svarbiausi SHOK ir paprastų TEKES programų skirtumai. 
 
3 lentelė. SHOK ir TEKES programų skirtumai. 

SHOK programos TEKES programos 
Dalyviai (įmonės ir mokslinių tyrimų įstaigos) rengia tyrimų 
planą. 

TEKES nustato programos rėmus. 

Glaudus bendradarbiavimas, pagrįstas veiklos paketais. 
Bendradarbiaujama įgyvendinant projektus. 
Programa apima seminarus ir kitas paslaugas. 

Į tyrimų programą įsitraukę dalyviai turi teises į tyrimų 
rezultatus. 

Įmonės gauna teises į savo projektų rezultatus.  
Nuosavybės ir naudojimosi teisės gali būti įsigytos 
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SHOK programos TEKES programos 
sutartomis sąlygomis. Programų dalyviai, 
finansuojantys projektus, gali įsigyti teisę į rezultatus 
pirmieji. 

Ilgalaikis programų finansavimas. 
Finansavimo sprendimai pagrįsti projektų 
finansavimu. 

Valstybinis finansavimas sudaro 55–75 proc. programos 
biudžeto. 

Projektų finansavimo intensyvumas – 25–50 proc. 
projekto išlaidų. 

Šaltinis: Lähteenmäki-Smith, Uusikylä, Haila, Eronen, Kettunen. Network governance and the Finnish Strategic centres 
for Science Technology and Innovation, TEKES Review 280/2011,   
<www.Tekes.fi/fi/document/48952/network_governance_pdf>.  

 
Remiantis ilgalaike TEKES strategija, 2012 m. TEKES skiriamas finansavimas TEKES programoms turėtų 
smukti iki 25 proc. dabartinio finansavimo lygio, o finansiniai ištekliai turėtų būti perskirstomi susitelkiant 
ties SHOK programomis. Šios reformos tikslas yra nuostata, jog SHOK programų koncepcijoms galutinai 
susiformavus, TEKES programos turėtų būti skirtos tik toms verslo grupėms, kurios yra mažiau įsitraukusios į 
SHOK (mažoms ir vidutinėms įmonėms).   
 
4 lentelė. SHOK programų sąrašas 

SHOK Programos pavadinimas 
Biudžetas, 
mln. eurų 

„Energetika ir Aplinkosauga“, CLEEN Ltd. Tai visiškai naujas būdas vykdyti energetikos ir aplinkos apsaugos 
tyrimus Suomijoje. Programa skirta paskatinti pramonės iniciatyvumą prisidedant prie mokslinių tyrimų šiose 
srityse: 

• energijos, kurią gaminant neišskiriama anglies dioksido, gamyba; 
• energijos paskirstymo sistemos; 

• efektyvus energijos panaudojimas; 
• energijos rinkos ir sumanieji elektros tinklai; 

• aplinkos apsaugos efektyvumo stebėsena ir vertinimas; 
• medžiagų pakartotinis panaudojimas ir atliekų tvarkymas; 
• išteklius taupančios gamybos technologijos ir paslaugos; 
• ekologiški degalai. 

10,7 

„Metalo produktai ir mechaninė inžinerija“, FIMECC Ltd. Programos tikslas – išplėsti ir pagilinti 
bendradarbiavimą tarp įmonių, universitetų ir mokslinių tyrimų įstaigų aukščiausios kokybės mokslinių metalo 
produktų ir mechaninės inžinerijos sektoriuje. FIMECC vadovauja moksliniams tyrimams penkiose strategiškai 
svarbiose srityse per programas, kurių tikslas yra specifinių problemų, įvardytų Strateginių mokslinių tyrimų 
darbotvarkėje, sprendimas. FIMECC – bendradarbiavimo partneris bet kuriai organizacijai, pasirengusiai kartu 
kurti naujas kompetencijas vadovaujantis strateginių mokslinių tyrimų rezultatais. 

27,9 
 

„Miško klasteris“ Ltd. Programos tikslas – padvigubinti miškininkystės pramonės produktų vertę iki 2030 m., 
palyginti su 2006 m. Siekiama užtikrinti, kad bent 50 proc. produkcijos vertės būtų sukuriama gaminant naujus 
ir inovatyvius pasaulinio lygio produktus ir teikiant paslaugas. 
Kaip vienos iš 6 Suomijos SHOK programų, „Miško“ klasterio strateginis tikslas yra plėtoti ekspertines žinias 
pramonėje, palengvinti ir suteikti daugiau galimybių užmegzti tarpusavio ryšius tarp įmonių ir mokslinių tyrimų 
organizacijų bei paskatinti intensyvesnes investicijas iš įvairių finansavimo šaltinių į taikomuosius mokslinius 
tyrimus. 

7,8 

„Statybų inovacijos“, RYM Ltd. Programa investuoja įmonių ir viešojo sektoriaus lėšas ir kompetencijas į 
mokslinių tyrimų sritis, kurios svarbiausios didinant šalies tarptautinį konkurencingumą. Naujausiais jungtiniais 
mokslo tyrimais prioritetinėse srityse siekiama sukurti ir tobulinti pasaulinio lygio ekspertines žinias, kurios 
pranoktų dabartines statybų technologijas.      
Programa nekilnojamojo turto ir statybų įmonėms, mokslinių tyrimų įstaigoms ir universitetams siūlo įsitraukti į 
glaudų, gerai suplanuotą ir keliantį iššūkius bendradarbiavimą siekiant plėtoti ir skatinti ekspertines žinias 
šiame sektoriuje. 

4,3 

„Sveikata ir gerovė“, SalWe Ltd. Programa siekiama paskatinti sveikatos apsaugos ir gerovės sektoriui 
priklausančių įmonių ir mokslinių tyrimų organizacijų bendradarbiavimą, siekiant plėtoti tarptautinį verslą ir 
ekspertines žinias šioje srityje. Mokslinių tyrimų programos sudaro „SalWe“ veiklos branduolį. Produktai, 
paslaugos ir metodai, kurie bus sukurti įgyvendinant mokslinių tyrimų programas, palaikys ir patobulins asmens 

13,0 
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SHOK Programos pavadinimas 
Biudžetas, 
mln. eurų 

funkcinius gebėjimus. Galutinis programos tikslas yra didžiausią įtaką ekonomikai ir visuomenės sveikatai 
turinčių ligų prevencija ir gydymas.  
„IRT pramonė ir paslaugos“, TIVIT Ltd. Programa siekiama vykdyti inovacijų politiką, derinti ir sisteminti 
mokslinius tyrimus informacinių ir komunikacijos technologijų srityje kartu užtikrinant, kad pasiekti rezultatai 
būtų panaudoti verslo pasaulyje greičiau negu tai buvo įmanoma praeityje.   
TIVIT siekia nutiesti kelią tarp mokslinių tyrimų sektoriaus ir verslo pasaulio numatydama ateities produktus ir 
paslaugas, taip pat padėdama įgyvendinti naujas idėjas ir technologijas. TIVIT veiklos aprėptį ir turinį nustato 47 
įmonės, universitetai ir viešosios organizacijos, kurioms ir priklauso TIVIT centras. 

35,3 

Iš viso 99 

Šaltinis: TEKES informacija: 
<http://www.Tekes.fi/en/community/Strategic_Centres_for_Science__Technology_and_Innovation_(SHOK)/360/Strategi
c_Centres_for_Science__Technology_and_Innovation_(SHOK)/1296 1>  
 

3. Inovacijų paramos infrastruktūra  
 
Remiantis TEKEL asociacijos duomenimis (2011 m.), Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkų sistemą šiuo 
metu apibūdina tokie rodikliai: 1,3 mln. kv. metrų plotas, 795 parkuose dirbantys darbuotojai, 2,2 tūkst. 
parkuose įsikūrusių kompanijų, 20 technologinių inkubatorių parkų viduje, 14 tūkst. verslo klientų.  
 
Suomijoje, kaip ir JAV, vyrauja dideli parkų kompleksai. Pavyzdžiui, Suomijos mokslo ir (ar) technologijų 
parkų operatorius „Technopolis Plc“ yra didžiausia Europoje tokio pobūdžio įmonė, veikianti šešiuose 
Suomijos miestuose, vienas jos valdomas mokslo ir (ar) technologijų parkas yra Sankt Peterburge, Rusijoje. 
„Technopolis Plc“ valdo apie 25–40 proc. viso Suomijos MTP ploto arba nuomininkų. Viena įmonė 
vidutiniškai užima daugiau kaip 400 kv. metrų parko patalpų ir įdarbina vidutiniškai šiek tiek daugiau negu 20 
darbuotojų.  
 
Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkai veikia šiose technologinėse srityse: 1) automatizavimo 
technologijos; 2) biotechnologijos ir farmacija; 3) chemijos pramonė; 4) skaitmeninė spauda ir skaitmeninio 
turinio kūrimas; 5) elektronika ir optoelektronika; 6) energetika; 7) aplinkosauga; 8) maisto technologijos; 9) 
miškų pramonė; 10) sveikatos apsauga; 11) informacinės technologijos; 12) lazerinės ir šviesos technologijos; 
13) logistika; 14) medžiagotyra; 15) metalo pramonė; 16) nanotechnologijos; 17) popieriaus pramonė. 
 
Parkų teikiamos paslaugos verslo įmonėms apima: 

• verslo plėtojimo ir tinklaveikos paslaugas; 

• vietos ir tarptautinių ryšių plėtojimą; 
• verslo inkubatorius pradedančiosioms įmonėms; 

• konsultavimą komercinimo klausimais; 
• mokymus; 
• aukštos kokybės, iki galo įrengtų patalpų nuomą inovatyvioms įmonėms; 
• nacionalinių programų įgyvendinimą. 

 
Iš mokslo ir (ar) technologijų parkų teikiamų paslaugų analizės galima apibendrinti toliau aprašomas 
gerąsias praktikas. 

1) Mokslo ir (ar) technologijų parkų vykdomas nacionalinių programų įgyvendinimas rodo Suomijos 
inovacijų politikos bruožą, kad mokslo ir (ar) technologijų parkų klientas yra ne tik verslo įmonės, bet 
valstybė, kuri pavesdama vykdyti nacionalines programas ir suteikdama joms finansavimą gali siekti ne 
tik ekonominių, bet ir socialinių tikslų. 

2) TEKEL asociacijos vykdomas nacionalinių programų įgyvendinimas: Suomijos mokslo ir (ar) technologijų 
parkų asociacija TEKEL, įkurta 1988 m., dabar vienija 24 mokslo ir (ar) technologijų parkus ir koordinuoja 
jų veiklą šalies mastu programiniu ir operaciniu lygmeniu: pagal ekspertų programą „CoE“ ir taikomųjų 
verslo tyrimų programą „Tuli“. Kitų šalių mokslo ir (ar) technologijų parkų asociacijos dažniausiai 
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rūpinasi informaciniais renginiais ar užsiima tarpininkavimu tarp asociacijos narių ir vyriausybės, o 
Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkų asociacija yra įgaliota administruoti nacionalines programas 
šalies mastu ir kartu vykdyti šalies inovacijų politiką įgyvendinančias priemones. 

3) Pagrindinis TEKEL asociacijos tikslas – plėtoti pasaulinio lygio tyrimų ir technologinės plėtros aplinką 
verslui, kad jis per mokslo ir (ar) technologijų parkus gautų finansavimą ir būtų užtikrintas jo augimas bei 
skvarba į tarptautinę rinką. Pastarasis uždavinys taip pat netradicinis, nes, sakykime, JAV ir Didžiosios 
Britanijos vietos rinkos yra plačios ir gali užtikrinti įmonių vystymosi galimybes, o Suomijos įmonės, 
norėdamos plėstis, neišvengiamai turi eksportuoti. Dėl to mokslo ir (ar) technologijų parkai ir jų 
asociacija organizuoja daug įvairių renginių, per kuriuos Suomijos žinių ekonomikos įmonės 
supažindinamos su kitų šalių verslo specifika ir plėtros galimybėmis. 

4) TEKEL asociacijos nuopelnas – bendrosios paslaugų teikimo koncepcijos (angl. common service concept) 
įvedimas. Viena vertus, ja kaip viena visuma apibūdinamos visos parkų teikiamos paslaugos, pateikiant 
tam tikrą kompetencijų „žemėlapį“. Kita vertus, taip leidžiama parkams specializuotis, tobulėti, išvengti 
veiklų dubliavimosi, aktyviau bendrauti ir geriau žinoti, ką daro visas tinklas.  

5) TEKEL bendradarbiavimas su savo nariais ir aiškus veiklų atskyrimas yra puikus gerosios praktikos 
pavyzdys, atitinkantis naujausias mokslo ir (ar) technologijų parkų plėtojimo tendencijas ir holistinį 
inovacijų sistemos modelį. Šis sprendimas įdomus ir tuo, kad nauji modelio elementai integruojami 
tinklaveikos organizacijos, apimančios visus Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkus Tai padeda 
išspręsti parko kaip regioninės politikos įrankio ir parko kaip globalaus konkurencingumo variklio 
problemą. Šis atskyrimas pavaizduotas toliau pateikiamoje lentelėje. 

 
5 lentelė. TEKEL veiklų atskyrimas. 

Paslaugos MTP prioritetas TEKEL prioritetas 

Specializuotos įmonių augimo paslaugos (technologijų perdavimas, 
ekspertinės paslaugos) 

Didelis Mažas 

Kūrybiška aplinka (4Helix, partnerystės, klasteriai, vidinės veiklos) Didelis Vidutinis 

Vystymo programos (ES projektai, nacionalinės programos ir projektai) Vidutinis Didelis 

„Ketvirtoji funkcija“ – inovacijų kultūra, lyderystė, bandymas, 
tarptautiškumo skatinimas, verslumo dvasia 

Mažas Didelis 

 
Apibendrinant galima teigti, kad Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkų sistema yra nuosekliai 
plėtojama. TEKEL asociacija veikia kaip vienas didelis mokslo ir (ar) technologijų parkas su savo „skėtinėmis“ 
funkcijomis, o kiti parkai yra kaip regioniniai padaliniai. Išimtį sudaro „Technopolis“ – jis valdomas kitaip 
negu kiti parkai, jo kitokia struktūra. „Technopolis“ išsiskiria nuomos plotais, didesne generalizacija, 
peržengiamos tiek regionų, tiek valstybių ribos. Tačiau Suomijos modelis rodo, kad net toks išsiskiriantis 
parkas kaip „Technopolis“ gali puikiai veikti bendroje sistemoje. Norint perimti Suomijos mokslo ir (ar) 
technologijų parkų modelį reikėtų galvoti apie viso inovacijų sistemos modelio perėmimą, prieš tai pritaikius 
jį Lietuvai, pasitelkiant tarptautinio lygio ekspertus.  
 
Keletas Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkų pavyzdžių 
 
Kai kuriems Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkams būdinga gana akivaizdi specializacija. Pavyzdžiui, 
Turku mokslo ir (ar) technologijų parkas valdo dvi dukterines įmones: „Turku Bio Valley Ltd“ ir „ICT Turku“. 
Viena iš jų specializuojasi biotechnologijų srityje, kita – informacinių, kompiuterinių ir telekomunikacijų 
technologijų srityje. „Turku Bio Valley Ltd“ buvo įsteigta 1999 m., ir dabar ją sudaro beveik 100 
organizacijų, iš kurių 90 yra vien biotechnologijų srities verslo įmonės. Maždaug pusė Suomijos farmacijos ir 
diagnostikos pramonės yra sutelkta būtent „Turku Bio Valley Ltd“. Taip pat čia yra trys universitetai, 
didžiausia Suomijoje politechnikos mokykla (joje yra apie 8000 studentų ir apie 1000 tyrėjų, kurių 
specializacija – biotechnologijos).   
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Šiuo metu įmonių tyrimams ir technologinei plėtrai Turku miesto plane yra skirta 26 ha, todėl čia galima 
įrengti iki 130 tūkst. kv. metrų specializuotų patalpų. Dabar naudojami trys pastatai, kuriuose yra apie 17 
tūkst. kv. metrų naudingo ploto. Taip pat „Turku Bio Valley Ltd“ koordinuoja regioninės plėtros verslo 
paramos programas, šalies mastu atsako už sveikatos apsaugos, susijusios su biotechnologijomis, klasterio 
plėtrą ir kaupia šalies informaciją „ScanBalt“ tinklui ir Europos biotechnologijų federacijai. Šis parkas galėtų 
būti puikus pavyzdys vystant Vilniaus Visorių slėnį ir Gyvybės mokslų centrą.  
 
„Agropolis“ – didžiausias Skandinavijos šalyse ir vienintelis Suomijoje mokslo ir (ar) technologijų parkas, 
kurio specializacija – žemės ūkio ir maisto bei aplinkosaugos sričių tyrimai ir technologinė plėtra. Šis parkas 
galėtų būti geras pavyzdys vystant Kaune žemės ūkio slėnį „Nemunas“.  
 
Didžiausias Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkas – „Technopolis“ orientuojasi į bendro pobūdžio 
verslo vystymo paslaugų teikimą, didelius infrastruktūrinius projektus. Šis parkas kotiruojamas akcijų 
biržoje, turi aiškiai išreikštus tarptautiškumo ir strateginės tinklaveikos elementus. Labai geras, tačiau gana 
unikalus ir sunkiai atkartojamas pavyzdys. Vis dėlto galvojant ne apie sėkmės atkartojimą, o apie 
„Technopolio“ padalinio steigimą tokioje šalyje kaip Lietuva, toks sprendimas turėtų savų privalumų – 
„Technopolis“ ne tik yra įkūręs padalinius įvairiose šalyse, bet turi jau patikrintus paslaugų paketus, puikų 
įvaizdį Europos mastu. Tai galėtų pagreitinti tarptautinę tokiame parke įsikūrusių įmonių tinklaveiką. 
Potenciali vieta Suomijos „Technopolio“ atėjimui – Kaune įsikūręs mokslo ir (ar) technologijų parkas 
„Technopolis“.  
 
Vienas įdomesnių pavyzdžių – „Culminatum Innovation“ – ši organizacija taip pat priskiriama prie mokslo ir 
(ar) technologijų parkų, nors tiesioginė jos funkcija – inovatyvumo plėtojimas Helsinkio regione, 
įgyvendinant įvairias regiono plėtros programas, kompetencijų klasterių kūrimą. Helsinkio regiono 
ekspertizės centras (suom. „Culminatum Innovation“ Oy Ltd.) buvo įkurtas 1995 m. kaip jos savininkų 
jungtinė regiono plėtros priemonė ir siekiant įgyvendinti Valstybinių ekspertizės centrų programą Helsinkio 
regione. Vykdant „Culminatum Innovation“ Oy Ltd programą stengiamasi pagerinti Helsinkio regiono 
tarptautinį konkurencingumą ir paskatinti regiono mokslinių tyrimų ir mokymosi išteklių komercinį 
panaudojimą. Programa skatina aukščiausių tarptautinių žinių ir ekspertizės standartų taikymą plečiant 
verslą, kuriant naujas darbo vietas ir vystant regioną.    
 
„Culminatum Innovation“ Oy Ltd teikia paslaugas privataus verslo atstovams per devynis klasterius, kurių 
kiekvienas specializuojasi ir yra pritaikytas teikti pagalbą tiems verslo sektoriams, kuriems tas klasteris 
atstovauja. „Culminatum Innovation“ Oy Ltd regiono vystymo paslaugos skirtos pirmiausia viešajam 
sektoriui – „Culminatum savininkams“ ir jos partneriams. 
 
Įmonės savininkai yra Uusimaa regiono taryba, Helsinkio, Espoo ir Vantaa miestų valdžia, taip pat 
universitetai, politechnikumai, mokslinių tyrimų įstaigos ir regiono verslo bendruomenė.    
 
Regiono plėtros projektų pasiūlymai kyla iš regiono partnerių tinklų poreikių (angl. regional partner 
networks) ir iš pačių programos narių iniciatyvų. „Culminatum Innovation“ Oy Ltd parengia projekto planą, 
kuris vėliau sudaro pagrindą siekiant projekto finansavimo. Finansavimas gali būti skiriamas iš bendrų ir 
atvirų finansavimo programų arba iš pačių projekto dalyvių finansinių išteklių.    
 
„Culminatum Innovation“ Oy Ltd vykdo tyrimus siekdama plėtoti įvairius sektorius ir su jais susijusias verslo 
operacijas Helsinkio regione. Norėdama sėkmingai įvykdyti šiuo tyrimus ir įgyvendindama vystymo 
projektus, įmonė stengiasi sujungti visus projekto dalyvius. Įsidėmėtini „Culminatum Innovation“ regiono 
vystymo projektų pavyzdžiai yra tarptautinio informacinių technologijų universiteto Helsinkio mieste 
steigimo galimybių studija, atlikta 2001 m., ir Uusimaa regiono žemės panaudojimo per ateinantį 
dešimtmetį strategijos tyrimas. 
 
Panašus pavyzdys – „Jyvaskyla Innovation“ – ekspertinė organizacija, kurios tikslas – inovacinės aplinkos 
gerinimas vidurio Suomijos. Šis pavyzdys rodo, kad siauras mokslo ir (ar) technologijų parkų suvokimas jau 
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atgyveno, tad reikėtų į jų vaidmenį žvelgti daug plačiau, o parkais institucijas vadinti pagal atliekamas 
funkcijas, o ne pagal formalų pavadinimą. Šie pavyzdžiai gimė ne atsitiktinai. Tai, kad tokios organizacijos 
atėjo į mokslo ir (ar) technologijų parkų sistemą – ekspertizės centrų programos rezultatas.  
 
Labai įdomus yra Lahti miesto mokslo ir (ar) technologijų parko pavyzdys. Jame plėtojamas pasaulinis 
„švaros technologijų“ (cleantech) centras, taip pat pramoninis dizainas. Tai puikus sumaniosios 
specializacijos pavyzdys, parodantis kaip mokslo ir (ar) technologijų parkas per kelerius metus gali 
sėkmingai įsitvirtinti globalioje rinkoje. 

 

4. Bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje skatinimo priemonės  
 
2011 m. birželio 22 d. paskelbtoje Suomijos vyriausybės programoje dėl MTTP ir inovacijų politikos 
teigiama, kad, atsižvelgiant į tarptautinius ir nacionalinius iššūkius, numatoma peržiūrėti ir mažinti subsidijų 
šioje srityje apimtis. Nors bendrai tyrimų plėtrai ir inovacijoms numatoma ir toliau skirti 4 proc. BVP, tačiau 
tam tikrose srityse neišvengiama perskirstyti ir mažinti lėšas. Numatoma daugiau dėmesio skirti mokestinių 
lengvatų priemonėms. Be to, planuojama tikslingiau nukreipti finansavimą į plėtrą orientuotoms MVĮ 
skatinti ir rizikos kapitalo prieinamumui didinti. Numatomi pokyčiai daro įtaką Suomijos universitetams, nes 
vyriausybės planuose numatyta mažinti jiems ir Suomijos akademijai skiriamą finansavimą ir užpildyti šią 
spragą taikant įvairius kompensacinius mechanizmus (pvz., parama naujoms verslo ir mokslo 
bendradarbiavimo formoms, mokesčių lengvatos gaunamai paramai ir pan.)65. Vyriausybės programoje 
numatoma, kad ilgainiui didės kūrybinio sektoriaus reikšmė, todėl bus intensyviau finansuojamos su šiuo 
sektoriumi susijusios iniciatyvos. 
 
Kitas didelis pokytis Suomijoje susijęs su strateginių mokslo, technologijų ir inovacijų centrų (SHOK) 
įsteigimu ir naujovėmis skirstant TEKES finansavimą. Šie centrai įsteigti viešosios ir privačios partnerystės 
pagrindu, o jų tikslas – pramoninių klasterių atsinaujinimas ir radikalių inovacijų skatinimas. Šiuo metu 
veikia šeši tokie centrai. Strateginiuose centruose glaudžiai bendradarbiaudamos darbuojasi įmonių ir tyrėjų 
komandos, atliekančios tyrimus, numatytus strateginėje kiekvieno centro darbotvarkėje. Didžiausias 
pokytis, įvykęs 2010 m., yra gerokai išaugęs šių centrų finansavimas ir sumažėjusi lėšų, skirtų TEKES 
programoms įgyvendinti, dalis. Pastarosioms finansuoti skirta 228 mln. eurų, o strateginių centrų 
programoms įgyvendinti numatyta 99 mln. eurų. Palyginimui: 2008–2009 m. strateginių centrų programų 
biudžetas buvo 76 mln. eurų66.  
 
Be minėtų pokyčių Suomijoje ir toliau vykdomos jau seniau pradėtos įgyvendinti bendradarbiavimą MTTP ir 
inovacijų srityje skatinančios priemonės, susijusios su klasterizacijos skatinimu, technologijų ir žinių 
perdavimu, bendradarbiavimo MTTP srityje stiprinimu ir technologijų perdavimu tarp įmonių ir 
organizacijų.  
 
Klasterių kūrimasis Suomijoje skatinamas įgyvendinant priemonę Ekspertizės centrų programa.  
 
Į Ekspertizės centrų programos įgyvendinimą įtrauktas 21 ekspertizės centras ir 13 nacionalinių klasterių. 
Tokia struktūra susiformavo reformavus programos operacinį modelį ir 2007–2013 m. laikotarpiui klasterius 
pasirinkus modelio pagrindu (OSKE, 2011 m.). Programa skatinamas aukščiausius tarptautinius standartus 
atitinkančių žinių ir ekspertinės patirties, kuri sukaupta atskiruose regionuose, platesnis pritaikymas. 
Siekdamas šio tikslo išplėtotas ekspertizės centrų tinklas bendradarbiauja tarpusavyje ir su regionuose 
MTTP veiklas vystančiais subjektais, ugdo jų kompetenciją, atlieka nacionalinių ir tarptautinių programos 
bei projektų stebėsenos funkcijas ir leidžia suinteresuotosioms šalims juose dalyvauti. Taip pat įgyvendinant 
programą siekiama skatinti inovacijas, naujų produktų, paslaugų, verslo sričių ir darbo vietų kūrimą, duoti 
impulsą regionams specializuotis ir pasidalyti funkcijas, tokiu būdu suformuojant tarptautiniu lygmeniu 
konkurencingus žinių centrus ir didinant regionų patrauklumą aukščiausios klasės profesionalams ir užsienio 
investicijoms. 2007–2011 m. laikotarpiu programai įgyvendinti vidutiniškai skiriama po 19,8 mln. eurų. 
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Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas išskiria šią priemonę kaip pavyzdinę ir 
rekomenduotiną kitiems ES šalių narių regionams67.  
  
Svarbiausi įrankiai Suomijoje skatinant intensyvesnį technologijų ir žinių perdavimą, taip pat stiprinant 
bendradarbiavimą MTTP srityje – fondo Suomijos išradimai (angl. Foundation for Finnish Invertions) 
siūlomos paslaugos įmonėms, 25 TEKES įgyvendinamos programos ir dar keletas sektorinių programų, skirtų 
inovatyvioms įmonėms ir tyrėjams. 
 
Fondas „Suomijos išradimai“ padeda privatiems asmenims ir naujoms įmonėms išplėtoti inovatyvias idėjas 
ir jas komercinti. Pradinėje idėjos vertinimo stadijoje fondas gali finansuoti papildomas studijas, skirtas 
įvertinti galimą naujo produkto ar paslaugos paklausą, naudingumą. Jei idėja turi potencialo ir perspektyvų 
tarptautinėje rinkoje, fondas gali finansuoti prototipo kūrimą, o vėlesnėje stadijoje skirti subsidiją patentui 
įsigyti, produktui vystyti ar komercinti. Fondo paslaugas regionuose teikia specialiuose centruose dirbantys 
inovacijų konsultantai ir universitetų inovacijų vadybininkai. Fondo paslaugos teikiamos nemokamai, jo 
veikla finansuojama iš Užimtumo ir ekonomikos ministerijos lėšų. 
 
Iš viso šiuo metu yra 25 TEKES įgyvendinamos programos (TEKES, 2011 m.). Nuo 2008 m. TEKES 
technologijų programos vadinamos TEKES programomis. Jos laikomos forumais, skirtais keistis informacija ir 
kurti verslo ir tyrėjų grupių tinklus. Programos įgyvendinamos srityse, kurias TEKES kartu su verslo ir mokslo 
atstovais apibrėžia kaip strategines. Dažniausiai programų trukmė yra 4–6 metai. TEKES padengia pusę 
projektų įgyvendinimo išlaidų, o likusią dalį privalo bendrai finansuoti dalyvaujančios įmonės ar tyrimų 
centrai. Šiuo metu įgyvendinamos programos apima tokias sektorines sritis kaip vanduo, biotechnologijos, 
laivyba, ryšių ir informacinės technologijos, saugumo ir apsaugos sistemos, kuro elementai, farmacija, 
skaitmeninė produkcija ir paslaugos. Iš užbaigtų įgyvendinti programų galima paminėti 2005–2010 m. 
vykdytą nanotechnologijų programą. Jos bendras biudžetas buvo apie 120 mln. eurų. Už jos administravimą 
buvo atsakingos dvi institucijos – TEKES ir Suomijos akademija. Priimant sprendimą dėl prioritetinių 
programos sričių daug įtakos turėjo privataus sektoriaus atstovų nuomonė. Ją galima buvo pareikšti šešiose 
programos darbo grupėse.   
 
Priemonių, kuriomis Suomijoje būtų tiesiogiai skatinamas tyrėjų pritraukimas, nėra. Paminėtina nebent 
priemonė „Tūkstantmečio technologijos apdovanojimas“. Šis apdovanojimas skiriamasis kas dvejus metus 
pavieniams tyrėjams arba tyrėjų komandai, prisidėjusiai prie inovacijos, leidusios smarkiai pagerinti 
visuomenės gyvenimo kokybę ir gerovę, sukūrimo. Kita vertus, šis apdovanojimas yra tarptautinis, jį gali 
gauti ne tik suomių mokslininkai ir tyrėjai, todėl jo poveikis pritraukiant tyrėjus gali būti nebent 
netiesioginis. 2010 m. apdovanojimo vertė buvo 1,1 mln. eurų. Piniginis prizas skiriamas iš bendrai Suomijos 
valstybės ir Suomijos Pramonės ministerijos įsteigto fondo. 
 
Siekiant skatinti sėkmingą ir aktyvų technologijų perdavimą tarp įmonių ir organizacijų, Suomijoje 
įgyvendinamos šios priemonės: programos „TRIOplus“, „Tykes“, viena iš TEKES programų – inovacijos 
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų srityje, iniciatyva „FinNode“.  
 
„TRIOplus“ programa yra 2004–2009 m. įgyvendintos programos „TRIO“ tęsinys. Pirmosios programos 
tikslas buvo paskatinti įmonių tinklų tam tikruose sektoriuose (surinkimas ir gamyba, inžinerija, viešieji 
pirkimai, logistika) kūrimąsi ir didinti jų pajėgumus, nes be intervencijos šiose srityse stigo privačių 
iniciatyvų, dėl to sektoriaus mastu kentėjo visa sistema. Rezultatams pasiekti skirta apytiksliai 100 mln. 
eurų. „TRIOplus“ programa yra atsakas į ekonominės recesijos padarinius. Įgyvendinant trejų metų trukmės 
programą numatyta suorganizuoti 600 vizitų perspektyviose, tačiau dėl krizės itin nukentėjusiose įmonėse, 
atlikti maždaug 300 įmonių veiklos analizių ir parengti apytiksliai 100 jų veiklos planų. Taip tikimasi pagerinti 
Suomijos MVĮ veikimą ir išvesti jas į tarptautinį lygmenį (Suomijos technologijų pramonės federacija, TEKEL, 
2011 m.). 
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Paskutiniai Darbo aplinkos gerinimo programos TYKES projektai baigti įgyvendinti 2011 m. birželio mėn. Iš 
75 mln. Eurų, skirtų programai įgyvendinti, apytiksliai 90 proc. skirta tyrimams ir pokyčiams, siekiant 
pagerinti Suomijos pramonės sektoriaus, įmonių ir savivaldos sektoriaus organizacijų darbo aplinką. 
Rengiant ir įgyvendinant programą vadovautasi vadinamąja kokybiškai tvaraus produktyvumo didėjimo 
nuostata, t. y. įsitikinimu, kad esama tiesioginio ryšio tarp darbo aplinkos kokybės didinimo ir 
produktyvumo. MVĮ TYKES programos projektuose buvo skatinamos dalyvauti su partneriais ir taip kurti 
naujus bendradarbiavimo tinklus. Apibendrinti programos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad toks 
skatinimas pasiteisino – beveik kas antrame projekte dalyvavo daugiau negu viena darbovietė (TEKES, 2011 
m.).  
 
Suomijos inovacijų centrai „FinNode“ veikia JAV, Kinijoje, Rusijoje, Japonijoje, Indijoje ir kitose šalyse. Nors 
šis inovacijų centrų tinklas atlieka ir tokias funkcijas kaip pagalba suomių įmonėms greitai ir paprastai 
patekti į minėtų šalių rinkas ar tyrėjų mobilumo skatinimas bei pagalba užmezgant tyrimo institutų, 
universitetų ryšius, svarbiausias inovacijų centrų uždavinys yra inovacijų stebėsena užsienio šalyse ir 
informacijos apie pokyčius perdavimas į Suomiją. Taigi Suomijos inovacijų centrų veiklos rezultatai yra 
dviejų krypčių – suomių kompanijos yra įtraukiamos į globalinį inovacijų tinklą, o investicijos iš užsienio 
tikslingai nukreipiamos į prioritetinius sektorius. Centrų įsteigimas – atskirų viešojo sektoriaus institucijų, 
tarp jų TEKES, Suomijos inovacijų fondo „Sitra“, Suomijos akademijos, bendrų pastangų ir investicijų 
rezultatas („FinNode“, 2011 m.).  
 
Inovacijų teikiant socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas programa – viena iš 25 TEKES įgyvendinamų 
programų. Tarp svarbiausių programos tikslų išskiriamas poreikis stiprinti sektoriuje veikiančių viešųjų, 
privačių ir trečiojo sektoriaus veikėjų bendradarbiavimą, gerinti gerųjų praktikų sklaidą ir pritaikymą, taip 
pat didinti orientaciją į klientą, geriau atsižvelgti į jo poreikius. Pareiškėjai (viešojo ir privataus sektoriaus 
įstaigos, NVO) aplikuoti gauti paramą vykdomiems projektams, kuriais siekiama atnaujinti socialinių ir 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesus, gerinti jų prieinamumą, kokybę ir rezultatyvumą, gali bet 
kada. Be to, kiekvienais metais skelbiamas naujas teminis kvietimas (juose gali dalyvauti ir tyrimais 
užsiimančios institucijos). Principiniai programos projektams keliami reikalavimai – orientacija į klientą, 
bendradarbiavimas, veiklos modelių atnaujinimas ir gerosios praktikos pritaikymas. Programa įgyvendinama 
2008–2015 m. laikotarpiu, jos biudžetas siekia apie 240 mln. eurų (TEKES, 2011 m.)68. 

Ekonomikos stimuliavimo paketas 

Suomijos reagavo į ekonominę ir finansų krizę skirdama papildomus finansinius išteklius TEKES 
įgyvendinamoms programoms, išplėstomis galimybėmis gauti anticiklinę paskolą. TEKES programų 
finansavimas padidintas atsižvelgiant į kelis aspektus. Pirma, atsižvelgta į išaugusį paramos, padedančios 
įmonėms išgyventi, poreikį ir išplėstą finansuojamų veiklų spektrą. Sudarytos sąlygos paramą gauti ne tik 
technologinei, bet ir netechnologinei plėtrai, pavyzdžiui, naujų paslaugų, paslaugų modelių, verslo idėjų 
kūrimui ir pan. Antra, atsižvelgta į TEKES darbo metodų pokyčius – įmonėms laikinai sumažinti MTTP 
veiklos bendrafinansavimo reikalavimai. 
 
Kita atsako į ekonominę ir finansų krizę priemonė – galimybė su laikinais finansiniais sunkumais 
susidūrusioms suomių įmonėms gauti anticiklinę paskolą ir garantiją iš „Finvera“. Tokia paskola suteikiama 
trejų metų laikotarpiui su sąlyga, kad įmonė atitinka įmonės, kuri gali būti pelninga krizei pasibaigus, 
kriterijus. Šis įrankis gali veikti kaip vekselis gaunant įprastą paskolą, kaip paskola iš pensijų draudimo 
bendrovės, kaip sąskaita su galimybe pereikvoti sąskaitos lėšas arba individuali banko garantija. Anticiklinė 
paskola skirta užtikrinti paskolą gavusios įmonės apyvartinio kapitalo didėjimą, padidinti įmonės likvidumą 
arba finansuoti investicijas. Tačiau paskola negali būti panaudota apmokėti kitus įmonės įsiskolinimus. 
Anticiklinę paskolą gali gauti įmonės, kuriose dirba ne daugiau kaip 1 tūkst. darbuotojų. Paskolos vienai 
įmonei dydis negali viršyti 10 tūkst. eurų.    
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4A PRIEDAS. TEKES 2011 M. VEIKLOS SUTARTIS 
 
 

Užimtumo ir ūkio ministerija 
 

TEKES veiklos rezultatų sutartis 
 
 

                                                                                                     2010-10-22                                            TEM/2598/00.03.01.02/2010 
 
 

  
Užimtumo ir ūkio ministerijos ir TEKES –  technologijų ir inovacijų raidos centro – sutartis dėl veiklos rezultatų 2011 m.  
 
1. Bendroji dalis 
 
TEKES strategija yra suderinta su Užimtumo ir ūkio ministerijos strategija, kurioje atsižvelgiama į Vyriausybės programą ir 
šios veiklos srities reikalavimus dėl užimtumo ir ūkio politikos. Ministerijos strategijos gairėse apibrėžiamos tos veiklos 
sritys, kurios ypač svarbios užimtumo ir ūkio politikos tikslams pasiekti. Šios sritys yra prioritetinės.  
 
TEKES tiesiogiai atsakinga už 2 gairės „Skatinti naujo, nuolat besiplečiančio ir tarptautinio verslo augimą šalyje“ ir 3 gairės 
„Skatinti inovacijas ir sukurti pasaulinio lygio inovacijų klasterius“ įgyvendinimą. Taip pat ji atlieka svarbų vaidmenį 
įgyvendinant 5 gairę „Viešųjų paslaugų efektyvumo ir darbo kokybės visuose veiklos sektoriuose didinimas“ ir 6 gairę 
„Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vystymas“. Jos vaidmuo įgyvendinant su užimtumu susijusias 1 ir 4 gaires yra 
netiesioginis.  
 
TEKES tiksluose atsižvelgiama į inovacijos politikos gaires 2012–2015 metams ir į 2011 metų dokumento prioritetus. Šiuose 
dokumentuose yra išvardyta Vyriausybės pagrindinės inovacijos politikos gairės ir tikslai. TEKES taip pat dalyvauja 
įgyvendinant valstybės ilgalaikę klimato ir energetikos strategiją, skatinant energijos ir aplinkosaugos technologijų plėtrą. 
 
2. Socialinis poveikis 
 
Užimtumo ir ūkio ministerija 2011 metams yra iškėlusi su sektoriaus strategija derančius socialinio poveikio tikslus69. Šiomis 
gairėmis siekiama skatinti visų sričių konkurencingumą ir vystymą. Inovacijų politikai ir verslo tarptautiškumui ministerija 
yra nustačiusi su biudžeto rengimu susijusias strategijos gaires ir socialinio poveikio tikslus, sudarytus atsižvelgiant į kitas 
šios srities strategijas, 2011 metams.  
 
TEKES Užimtumo ir ūkio ministerija yra iškėlusi tris su 2011 metų biudžetu susijusius tikslus. Tai ilgalaikiai tikslai, kuriuos 
įgyvendindami pirmiausia siekiame visapusiškų jų poveikio įvertinimų. Kasmet įgyvendinimas matuojamas pagal apytikslius 
rodiklius. TEKES tikslai iškelti remiantis inovacijų politika ir verslo internacionalizavimo tikslais: 

 
Ekonomikos produktyvumas ir naujinimas 

 
Antrojo tikslo – skatinti naujo, nuolat besiplečiančio ir tarptautinio verslo augimą šalyje – pagrindinis įgyvendintojas yra 
TEKES. Prie šio tikslo įgyvendinimo netiesiogiai taip pat prisideda pirmojo ir ketvirtojo tikslų įgyvendinimas, nes verslo 
skatinimas sukuria naujas darbo vietas ir didina užimtumą.  
 
Remiantis antruoju tikslu ir kitomis šios srities strategijomis yra iškelti tokie inovacijų politikos tikslai:  

• augančiose ir besivystančiose zonose steigti naują verslą (gairė Nr. 2); 
• besiplečiančio verslo veiklos sąlygų gerinimas; 
• MVĮ tarptautiškumas; 
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• vis didesnio įmonių skaičiaus įtraukimas į mokslinius tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, savo veiklos 
atnaujinimą diegiant inovacijas ir pradedant dirbti pagal naujus veiklos modelius; 

• kūrybiniuose, slaugos ir miškininkystės sektoriuose steigti naujas ir tarptautines įmones. 
 
Be išvardytų tikslų TEKES yra keliamas šis tikslas: 
 
Siekti, kad dėl inovacijų šalies ekonomikai ir visuomenei svarbiausiose srityse bei klasteriuose esančios įmonės atitiktų 
aukščiausius tarptautinius standartus ir būtų pajėgios konkuruoti pasauliniu mastu. Skatinti naujo ir atsinaujinančio 
verslo kūrimąsi visose potencialiose srityse bei kūrybiniuose, slaugos ir miškininkystės sektoriuose. 
 
Atsižvelgiant į Užimtumo ir ūkio ministerijos inovacijų politikos tikslus 2011 metams ir darbo grupės Nr. 1 iškeltus bendrus 
tikslus institucijoms, TEKES veiklos prioritetai 2011 metais yra: 
 

• TEKES aktyviai dirba, kad inovacijos būtų geriau negu dabar pritaikomos suomiškose organizacijose. Negana to, 
TEKES aktyviai dalyvauja siekiant Užimtumo ir ūkio ministerijai pavaldžių ELY centrų (Ekonomikos vystymo, 
transporto ir aplinkos centras) inovacijų ir verslo tarptautiškumo veiklos tikslų. 

• TEKES teikia informaciją apie inovatyvios veiklos tarptautinę plėtrą suomių įmonėms, pavyzdžiui, visoje šalyje 
dalyvaudama įgyvendinant signalines sesijas. 

• TEKES aktyviai dirba siekdama padidinti inovatyvių augančių įmonių skaičių. 

• TEKES per savo regioninį tinklą ir bendradarbiaudama su partneriais dalyvauja „Augimo koridoriaus“ 2 paslaugos 
kūrime ir įgyvendinime. 

• TEKES prisideda prie inovatyvių Suomijos įmonių uždavinio pritraukti daugiau investicijų įgyvendinimo 
dalyvaudama investicinio renginio „Enterprise Finland“ organizavimo veikloje. 

 
Į ekonomikos produktyvumą ir atnaujinimą nukreiptų tikslų įgyvendinimo efektyvumas kitą kartą bus vertinamas išorinio 
vertintojo 2012 metais. Atliekant vertinimą bus remiamasi tais rodikliais, kurie leidžia įvertinti keltų tikslų įgyvendinimo lygį. 
 

Užimtumo produktyvumas ir atnaujinimas 
Rodiklis 

2009 m. 
įgyvendinimas 

2010 m. įvertis 2011 m. tikslas 

Finansuotų įmonių skaičius per penkerių metų laikotarpį, vnt.70  
(2.3 gairė) 

4902 5100 3800–4300 

Naujų (mažų, įkurtų ne vėliau kaip prieš šešerius metus) įmonių 
klienčių skaičius, vnt. (2.3 gairė) 

680 600 300–400 

MVĮ dalis tarp finansuotų įmonių, proc. (2.3 gairė) 61 58 50–60 

Potencialių augti įmonių klienčių skaičius, vnt. (2.3 gairė) 508 440 500–600 

 
Inovatyvi veikla  

 
Trečioje gairėje minimos sąlygos inovacijoms gerinti ir aukščiausios klasės inovacinių centrų kūrimas yra vienos svarbiausių 
TEKES veiklos sričių. Remiantis šia gaire ir kitomis šios srities strategijomis yra parengti tokie biudžeto inovacijų politikos 
socialiniai efektyvumo tikslai: 
 

• orientacijos į poreikį ir vartotojus stiprinimas diegiant inovacijas (gairė 3); 
• valstybinių bei regioninių žinių ir inovacijų centrų jungimas į tinklus, geresnis jų koordinavimas ir 

internacionalizavimas (gairė 3); 

• įmonės ir tyrimų centrai kuo daugiau naudojasi tarptautiniais tyrimų tinklais ir partneriais; 

• sričių stiprybių plėtojimas ir žinių centrų tarpusavio bendradarbiavimo didinimas. 
 
Remdamasi anksčiau išvardytais tikslais Užimtumo ir ūkio ministerija 2011 metams kelia tokį tikslą: 
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Geras žinių pagrindas, MTTP veikla, tarptautiškumas ir tinklai yra plačios ir į paklausą bei vartotojų poreikius nukreiptos 
inovacijų veiklos, galinčios užtikrinti sėkmę svarbiausiuose Suomijos sektoriuose ir klasteriuose. Inovacijų orientacijos į 
paklausą ir vartotojų poreikius stiprinimas yra vienas iš prioritetų. 
 
Atsižvelgiant į Užimtumo ir ūkio ministerijos inovacijų politikos tikslus 2011 metams, TEKES veikloje išskiriami tokie 
prioritetai: 
 

• TEKES stiprina SHOK pozicijas ilgalaikėmis strateginių tyrimų platformomis, kurios sudaro pagrindą veiklos 
naujinimui ir konkurencingumo stiprinimui.  

• TEKES dalyvauja koordinuojant Užimtumo ir ūkio ministerijos vadovaujamą nacionalinių finansavimo ir programų 
kūrimo įrankių, skirtų inovaciniams centrams ir inovaciniams tinklams stiprinti, panaudojimo įgyvendinimą.  

• TEKES palaiko Suomijos įmonių jungimąsi į tarptautinius inovacinės veiklos tinklus. Taip pat skatina Suomijos 
inovacijų sistemos vietos organizacijų bendradarbiavimą internacionalizuojantis, aktyviai dalyvaujant „FinNode“ 
tinklo veikloje. 

• TEKES stiprina inovacijų orientaciją į paklausą ir vartotojų poreikius, kaip tai apibrėžiama Užimtumo ir ūkio 
ministerijos veiksmų programoje. Joje prioritetais laikomi dizaino vaidmens stiprinimas inovacinėje veikloje, į 
paklausą nukreiptų veiklos modelių stiprinimas TEKES veikloje, inovacijų skatinimas viešuosiuose pirkimuose ir į 
vartotojus nukreiptos vystymo aplinkos veiklos skatinimas. 

 
Inovatyvios veiklos tikslų įgyvendinimas bus išoriškai vertinamas 2011 metais. Tikslų įgyvendinimas bus matuojamas pagal 
tokius rekomenduojamus rodiklius: 
 

Inovatyvi veikla 
Rodiklis 

2009 m. 
įgyvendinamas 

2010 m. 
įvertis 

2011 m. 
tikslas 

Finansuotų mokslinių tyrimų, vystymo ir inovacijų apimtis 
įmonėse, mln. eurų (2.3 gairė) 

748 780 >780 

Kiek vidutiniškai keliantys iššūkį ir sudėtingi finansuojami 
projektai, indeksas (0–100) 

75 75 >75 

Projektuose įgyvendinamas viešųjų tyrimo organizacijų 
finansavimas,  mln. eurų (3.2 gairė) 

114 120 >75 

Projektuose užmegztų ryšių skaičius, vnt. (3.2 gairė) 11 923 11 000 >11 500 

 
Klestinti visuomenė ir aplinka 
 
Skatinant penktojoje gairėje – „Viešųjų paslaugų efektyvumo didinimas“ – ir šeštojoje gairėje – „Atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių naudojimas“ – numatytas veiklas TEKES atlieka svarbų vaidmenį. Iš penktosios gairės išplaukia tokie inovacijų 
politikos tikslai: 

 

• didinti viešųjų paslaugų efektyvumą ir kurti tas paslaugas teikiančių įmonių veiklos koncepcijas; 
• pradėti inovatyvius projektus, skirtus viešųjų paslaugų teikimo būdams atnaujinti. 

 
Remdamasi anksčiau išvardytais tikslais ministerija TEKES yra iškėlusi tokį tikslą: 
 
Ekonomikos augimas skatina žmonių ir aplinkos gerovę. Inovacijos ir bendra plėtra formuoja pamatus visuomenės ir 
aplinkos gerovės tikslams įgyvendinti. Produktyvumo augimas ir darbinio gyvenimo gerinimas būtinas visose srityse, 
įskaitant ir viešąjį sektorių. Atsinaujinančiosios energijos konkurencingumo stiprinimas – vienas iš svarbiausių prioritetų. 

 
Atsižvelgiant į Užimtumo ir ūkio ministerijos inovacijų politikos tikslus 2011 metams, TEKES veikloje išskiriami tokie 
prioritetai: 
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• TEKES daug dėmesio skiria produktyvumo ir darbinio gyvenimo gerinimui siekdama įgyvendinti jai iškeltą tikslą. 
Taip pat TEKES skatina įmones ir organizacijas kuriant inovacijas naudoti jų pačių darbuotojų iškeltas idėjas. Be to, 
TEKES kreipia dėmesį į darbinio gyvenimo finansavimo skaidrumą vykstant bendravimui.  

• Siekdama įgyvendinti į paklausą ir vartotojo poreikius nukreiptą inovacijų politiką, TEKES dalyvauja Užimtumo ir 
ūkio ministerijos vykdomame projekte „Inovatyvūs pirmaujantys miestai“. 

• Aplinką tausojančių technologijų ir atsinaujinančiosios energijos vystymo veiklą finansuojanti TEKES skatina veiklos 
modelius, kurie kuria sąveiką tarp įvairių technologijų ir industrijų. 

 
Gerovės tikslo efektyvumas bus vertinamas 2010 metais. Ar tikslas įgyvendintas, bus matuojama pagal tokius 
rekomenduojamus rodiklius: 
 

Klestinti visuomenė ir aplinka 
Rodiklis 

2009 m. 
įgyvendinamas 

2010 m. 
įvertis 

2011 m. 
tikslas 

Darbinio gyvenimo vystymo projektų finansavimas, mln. eurų  
(5.2 gairė)  

14 8 >12 

Atsinaujinančiosios energijos tyrimų ir taikymo finansavimas,  
mln. eurų (6.1 gairė) 

41 45 45 

Energijos ir aplinkos temų finansavimas, mln. eurų (6.1 gairė) 238 280 250 

Sveikatos ir gerovės temų finansavimas, mln. eurų (5.2 gairė)  53 80 75–95 

Informacijos ir komunikacijos temų finansavimas, mln. eurų 212 230 210–250 

 
3. Veiklos pelningumas 
 

Efektyvumas 
Rodiklis 

2009 m. 
įgyvendinamas 

2010 m. 
įvertis 

2011 m. 
tikslas 

Finansavimo veiklos bendros išlaidos / suteiktas finansavimas, 
proc. 

3,1 <5 <5 

Veiklos išlaidų bei projekto ir programos išlaidų naudojimas pagal 
svarbiausius procesus, pasiskirstymas, proc. 
   kontrolė 
   klientai 
   programos 
   finansavimas 

 
 

9 
21 
36 
35 

 
 

>15 
>20 
>25 
>20 

 
 

>15 
>20 
>25 
>20 

Pradinė projekto vertė, mln. eurų / per žmogaus darbo metus 
(indėlis, skirtas finansavimo veiklai) 

5,9 >6 >6 

 

• TEKES dalyvauja kuriant Užimtumo ir ūkio ministerijos verslo klientų vystymo programą per metus įnešdama 
maždaug trejų žmogaus darbo metų indėlį. 

 
Produktyvumas: 

• TEKES plečia interneto sandorius („sandorių sąskaita“) tikėdamasi pasiūlyti finansuojamiems klientams plačias 
elektronines paslaugas. Finansavimo veikloje numatoma per metus atlikti visus paslaugų elektronizavimo darbus. 

• TEKES kreipia įgyvendinimo gerinimo užduotis ta linkme, kad jos nekenktų klientų gaunamų paslaugų kokybei. 
 
Kokybės valdymas 
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Rodiklis 2009 m. 
įgyvendinamas 

2010 m. 
įvertis 

2011 m. 
tikslas 

Klientų pasitenkinimas    

• TEKES paslaugų naudingumas verslo klientams (1–5)   >3,7 

• TEKES paslaugų kokybė verslo klientams (1–5)   >3,7 

• Klientų grįžtamasis ryšys apie TEKES veiklą, bendras 
vertinimas, indeksas (1–5) 

3,6 >3,7 >3,7 

Pataisymų reikalavimai / sprendimai atsižvelgti į pataisymų 
reikalavimus, proc. 

0,5 0,5 <0,7 

Naujos finansavimo paraiškos apdorojimas įmonėms, dienomis 86 75 <75 

Mokėjimo prašymo ir raporto apdorojimo laikas MVĮ, dienomis 24 29 <25 

 

• TEKES toliau naudoja EFQM modelį užtikrindama ir plėtodama savo veiklos kokybę ir atlieka bendrą veiklos patikrą 
remdamasi šiuo modeliu bent kas antrus metus.  

• TEKES 2011 metais atlieka apklausą ir jos rezultatus panaudoja darbo strategijai. 
 
Žmogiškųjų išteklių valdymas 
 

Rodiklis 2009 m. 
įgyvendinamas 

2010 m. 
įvertis 

2011 m. 
tikslas 

Žmogaus darbo metų vystymas 293 293 290 

Darbuotojų gerovės gerinimas    

• Nebuvimo darbe dėl ligos dienos/žmogui per metus 8,5 <8 <8 

• Trumpalaikiai (1–3 d.) darbo praleidimai dėl ligos 78,1 80 <80 

• Darbuotojų pasitenkinimas (1–5) 3,7 >3,7 >3,7 

Organizacijos žinių augimas    

• Mokymų dienos/žmogui per metus 9,6 10 10 

• Bent magistro laipsnį turintys darbuotojai, proc. tarp visų 
darbuotojų  

69 69–75 69–75 

• Investicijos į kvalifikacijos kėlimą (eurai/žmogui per metus) 1999 1500 >1800 

Organizacijos kaip darbdavio patrauklumas.     

• Išėjusiųjų iš darbo procentas. 5,8 5–10 5–10 

• Aplikuojančių į laisvą darbo vietą žmonių skaičius  81,4 >30 >30 

 
Specifiniai klausimai 
 

• Paraiškų apdorojimo laiko trumpinimas pirmiausia sisteminant procesus ir keliant įverčių slenkstį; tai leis 
mažiausius projektus svarstyti supaprastintai. 

• TEKES, bendradarbiaudama su Užimtumo ir ūkio ministerija, įgyvendina regiono inovacijų strategijos 
sinchronizavimo procesą – išsiaiškina, kiek inovacijų veiklos prioritetai įvairiuose Suomijos regionuose sutampa su 
Užimtumo ir ūkio ministerijos pabrėžiamais prioritetais. 

• Su inovacijų politika susiję moksliniai tyrimai vykdomi pagal TEKES ir Užimtumo ir ūkio ministerijos bendrą 
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nutarimą. 

• TEKES palaiko Užimtumo ir ūkio ministeriją ES koordinavimo procesuose. 
 

Specialios temos 
 

• Užimtumo ir ūkio ministerija TEKES strategijos vertinimą pradeda 2011 metais.  
• TEKES parengia veiksmų planą informacijos saugumui užtikrinti iki 2011 metų birželio.   
• TEKES 2011 metais dalyvauja rengiant ir įgyvendinant eTEKES 2.0 elektroninių sandorių veiksmų planą.  

• TEKES atsižvelgia į Vyriausybės sprendimą įpareigoti ją parengti energijos efektyvumo planą. Planas turi būti 
parengtas per 2012 metus. 

• TEKES ieško galimybių sustiprinti savo įtaką Vyriausybei priimant sprendimus dėl jos veiklos išlaidų. 

• TEKES tęsia veiksmus diegdama lygybės principus.   
 
4. Ištekliai 
 
TEKES darbuotojų skaičius 2011 metais yra 290. Tai yra trimis darbuotojais mažiau negu 2010 metais.  
 
Tikslams įgyvendinti iš valstybės 2011 metų biudžeto TEKES yra skiriamos tokios lėšos: 
 

 Poskyrio pavadinimas Skirtos lėšos, tūkst. 
eurų 

Galimos skirti lėšos, 
tūkst. eurų 

32.20.06 TEKES – technologijų ir inovacijų vystymo centras 47 686  

32.20.40 Parama mokslinių tyrimų, vystymo ir inovacinei 
veikloms 

430 650 486 040 

32.20.83 Paskolos moksliniams tyrimams ir inovacijoms 102 900 102 823 

 
TEKES uždaviniais rūpinasi jos darbuotojai ir Ekonomikos, Transporto ir Aplinkos centruose už inovacijas ir 
internacionalizaciją atsakingi TEKES uždavinių įgyvendinimą prižiūrintys darbuotojai (iš viso 87 žmogaus darbo metai), kurių 
ištekliai yra priskiriami pagal skyrių 32.01.02 prie Ekonomikos, Transporto ir Aplinkos centro veiklos išlaidų. 2011 metais 
poskyrio lėšos rūpinimuisi TEKES uždaviniais yra 7,2 mln. eurų; iš jų 736 tūkst. eurų tenka su TEKES uždavinių rūpinimusi 
susijusioms kelionėms apmokėti ir 900 tūkst. eurų skirta specialiai TEKES pristatyti. 
 
Jei dėl Parlamento sprendimų atsiras didelių pokyčių, susijusių su skiriamomis lėšomis, svarbiausiais šios sutarties 
klausimais bus deramasi po valstybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo.  
 
 
5. Kita 
 
 
6. Ataskaitos 
 
TEKES teikia ataskaitas Užimtumo ir ūkio ministerijai pagal sutartyje išvardytus tikslų siekimo efektyvumo kriterijus kas 
ketvirtį. Papildomai TEKES iki 2011 metų rugpjūčio 30 d. pateikia ataskaitą apie tikslų įgyvendinimo efektyvumą pagal 
nurodytus kriterijus už laikotarpį nuo 2011 metų sausio 1 d. iki birželio 30 d. Už visus 2011 metus ataskaita pateikiama iki 
2012 m. kovo 15 d. 
 
 
 
Helsinkis, 2010 m. spalio 22 d. 
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5 PRIEDAS. NYDERLANDŲ ATVEJO STUDIJA 
 
 

1. Įvadas   
 
Nyderlandai pagal Inovacijų sąjungos švieslentės 2010 rodiklių reikšmes, palyginti su ES-27 vidurkiu, 
priskiriami pažangių inovatorių, kurių rezultatai yra geresni negu vidutiniai, grupei. Tai atsispindi ir toliau 
pateikiamoje lentelėje, kurioje apibendrinti keli selektyviai atrinkti švieslentės rodikliai.  
 
1 lentelė. Nyderlandų inovacijų ir MTTP rodikliai bei kaitos tendencijos palyginti su ES-27 vidurkiu. 

Rodiklio reikšmė Pažanga 
Inovacijų sąjungos švieslentės 2010 rodiklis 

ES-27 Nyderlandai ES-27 Nyderlandai 

Nauji daktaro laipsnį įgiję asmenys 1,4 1,6 0 % 7,5 % 

Tarptautinės bendros mokslinės publikacijos 256 1059 6,7 % 7,2 % 
Valstybės išlaidos MTTP 0,75 0,96 3,2 % 1,6 % 

Verslo išlaidos MTTP 1,25 0,88 2,1 % –3,4 % 
Viešos ir privačios bendros mokslinės publikacijos 36,2 90 2,2 % 4,5 % 

Patentų paraiškos pagal PKS 4 6,44 0,4 % –2,1 % 
Inovacinius produktus ar procesus diegiančios MVĮ 34,18 31,58 –2,3 % –0,1 % 
Užimtumas daug žinių reikalaujančiuose sektoriuose 13,03 14,82 0,4 % –1,6 % 

Šaltinis: Innovation Union Scoreboard (IUS) 2010: The Innovation union's performance scoreboard for Research and 
Innovation. PRO INNO Paper No. 18. European Union, 2011.  

 
Vertinant santykinį Nyderlandų pranašumą prieš kitas ES nares, pažymima, kad jo pagrindą sudaro šalies 
mokslinių tyrimų sistemos atvirumas ir patrauklumas, prieinamos inovacijų ir MTTP finansavimo ir rėmimo 
galimybės bei sukuriamos intelektinės nuosavybės apimtys. Kita vertus, Nyderlandų galimybes prisijungti 
prie inovacijų lyderių grupės šalių riboja gerokai mažesnės (palyginti su ES-27 vidurkiu) įmonių investicijos 
inovacijų srityje ir prastoki inovacijų kūrėjų – MVĮ – inovacijų diegimo rodikliai. Šios tendencijos atsispindi ir 
anksčiau pateiktoje lentelėje – Nyderlandų verslo išlaidos MTTP sudaro 0,88 proc. BVP, o ES-27 vidurkis 
pagal šį rodiklį yra 1,25 proc. BVP. Inovacinius produktus / procesus diegiančios MVĮ Nyderlanduose sudaro 
kiek daugiau negu 31 proc. visų šalies MVĮ, nors (palyginimui) ES-27 šalyse šio rodiklio vidurkis yra kiek 
daugiau negu 34 proc. Be to, neatrodo, kad artimiausiu metu Nyderlandai galėtų pagerinti rodiklius 
minėtose srityse, nes bendra pažangos tendencija jose yra neigiama: nors kitose šalyse verslo išlaidos MTTP 
didėjo, Nyderlanduose jos gerokai sumažėjo. Smunkant verslo investicijoms, mažėjo ir inovacinius 
produktus / procesus diegiančių MVĮ; tiesa, ne taip drastiškai, kaip ES-27 vidurkio rodiklis. 
 
Šiame kontekste galima išskirti tris toliau aptariamas esmines Nyderlandų inovacijų sistemos silpnybes ir su 
tuo susijusius artimiausio laikotarpio iššūkius. 

• Nors rizikos kapitalo prieinamumas Nyderlanduose nesiskiria nuo ES-27 vidurkio, o valstybės išlaidos 
MTTP yra gerokai didesnės, verslo investicijos į inovacijas ne tik nesiekia ES-27 vidurkio, bet ir mažėja. 
Pagrindinis iššūkis – skatinti inovatyvių MVĮ skaičiaus plėtrą ne tik aukštųjų technologijų pramonės 
srityje, bet ir paslaugų sektoriuje. 

• Nyderlandų MVĮ yra nepakankamai inovatyvios ir neišnaudoja visų rinkos bei naujai sukurtų žinių 
potencialo. Pagrindinis iššūkis – didinti patrauklumą šalyje investuoti intensyviai MTTP veiklas 
vykdančioms užsienio kompanijoms, kad būtų sukurta pusiausvyra tarp olandų įmonių investicijų 
užsienyje MTTP srityse ir užsienio įmonių investicijų Nyderlanduose. 

• Dėl „protų nutekėjimo“ ir neišnaudojamų „protų pritraukimo“ galimybių šalyje trūksta socialinių ir 
humanitarinių, inžinerinių mokslų specialistų, baigusių doktorantūros studijas. Pagrindinis iššūkis – 
sukurti palankią tyrimų ir studijų aplinką, skatinančią absolventų skaičiaus augimą bei didėjančias verslo 
investicijas į MTTP. 
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2. Inovacijų ir MTTP politikos formavimo ir įgyvendinimo institucinė 
sąranga  

2.1. Nyderlandų inovacijų politikos kryptis 

Nyderlandų inovacijų politika grindžiama Nyderlandų mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos stiprybių, 
silpnybių ir sisteminių trūkumų analize, todėl inovacijų politikos tikslai yra spręsti inovacijų sistemos trūkumų 
problemas.   
 
Pirmasis Nyderlandų inovacijų politikos uždavinys yra didinti inovacinių SVĮ skaičių ne tik pramonės, bet ir 
paslaugų srityje, stimuliuojant novatorišką verslumą skatinančią aplinką (pvz., mažinant kliūtis ir gerinant 
prieigą prie kapitalo). Antrasis iššūkis yra pagerinti Nyderlandų, kaip žinioms imlios veiklos ir inovacijų šalies, 
patrauklumą, t. y. šalis turi tapti patrauklesnė užsienio aukštųjų technologijų įmonėms. Didinant 
patrauklumą svarbūs stiprūs ir tarptautiniu mastu pirmaujantys inovaciniai klasteriai arba „inovacijų 
ekosistemos“. Trečiasis iššūkis yra sukurti puikų klimatą tiek mokymuisi, tiek moksliniams tyrimams, 
užtikrinant, kad būtų pakankamai doktorantūros studijų absolventų. Šiuo metu Nyderlandai yra viena iš 
nedaugelio gerai išsivysčiusių valstybių, kuri neturi teigiamo „proto prieaugio“, o gerai apmokyti žinių 
darbuotojai yra esminis vietos ir užsienio žinioms imlioms įmonėms patrauklumo elementas.  
 
Iki 1990 m. Nyderlanduose vyravusią individualių įmonių palaikymo politiką pakeitė klasterių politika. Vienas 
iš jos uždavinių buvo nelygybės tarp Nyderlandų regionų mažinimas. 
 
Nuo 2004 m. nuo regioninės lygybės idėjos pereita prie nacionalinio augimo skatinimo. 2004 m. priimtos 
nacionalinės ekonomikos programos („Pieken de Delta“) tikslas – skatinti inovacijas ir stiprinti perspektyvius 
klasterius. Padėti pasiekti šiuo tikslus turėjo nepriklausomos žinių institucijos, inovacinės bendrovės, 
iniciatyvios valdžios institucijos ir sėkmingi aljansai („smailės“). Jie turėjo užtikrinti regioninį ir nacionalinį 
konkurencingumą. Ši programa taip pat apėmė ir regioninę politiką. Ji nustatė šešių atskirų Nyderlandų 
regionų vizijas bei sektorius ir vietas, kurios yra regionų konkurencinis pranašumas.  
 
Po metų buvo susitelkta į strategines sritis (angl. Key Areas), orientuotasi į sektorius, tinklus ir technologijas, 
kurios suteikė didžiausias galimybes sustiprinti tarptautinį konkurencingumą. „Strateginių sričių“ požiūriui 
įtakos turėjo organizacija „Inovacijų platforma“. Jos tikslas – valdžios institucijų, įmonių, švietimo ir mokslinių 
tyrimų institucijų bendradarbiavimo skatinimas.  
 
Palaikant Nyderlandų inovacijų strategijos plėtros kryptis, 2003 m. įsteigta nacionalinė Inovacijų platforma. 
Jos tikslas buvo stiprinti inovacinį Nyderlandų pajėgumą kuriant planus ir plėtojant viziją bei pateikiant 
Ministrų kabinetui konkrečius inovacijų politikos pagrindų formulavimo siūlymus. Platforma dirbo kaip 
ekspertinė patariamoji organizacija. Ji kūrė aplinką Švietimo, kultūros ir mokslo bei Ekonomikos reikalų 
ministerijų bendradarbiavimui, nes abu ministrai buvo platformos nariai. Kartu su ministrais platformą 
sudarė 18 narių – vyriausybės, pramonės ir mokslo institucijų atstovų, o jai vadovavo ministras pirmininkas. 
Inovacijų platforma pasiekė, kad inovacijų skatinimas būtų įvardytas kaip didžiausios svarbos klausimas 
Nyderlanduose. Ji sukūrė esmines vizijas, susijusias su žinių ekonomikos plėtra, būtinomis investicijomis ir 
pakeitimais, kurių reikės, kad Nyderlandai per ateinančiuosius dešimt metų vėl būtų tarp pirmaujančių 
Europos valstybių. Ji taip pat sugebėjo sukurti sprendimų priėmimo procesą svarbiausiais politikos 
įgyvendinimo klausimais. 2010 m. Inovacijų platformai iširus jos nariai susibūrė į naują koaliciją „Investicijų į 
žinias programa“ (angl. Knowledge Investment Agenda (KIA). 
 
Nacionalinėje Nyderlandų reformų programoje 2008–2010 m. vienas svarbiausių uždavinių yra padidinti 
Nyderlandų kaip žinioms imlios veiklos aplinkos žinomumą, sukuriant stiprius ir tarptautinėje erdvėje 
pirmaujančius klasterius strateginėse srityse.  
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2.2. Nyderlandų inovacijų politikos įgyvendinimo institucinė sąranga 

Aukščiausią Nyderlandų inovacijų ir MTTP sistemos lygmenį sudaro tokios institucijos kaip Parlamentas, 
Vyriausybė ir Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija ir Ekonomikos, ūkio reikalų ir inovacijų ministerija. 
Šiame lygmenyje politikos koordinavimas vyksta tarybų ir komitetų formatais: 

• Vyriausybės viešąją politiką MTTP srityje formuoja Ekonomikos, žinių ir inovacijų taryba (REKI), kurioje 
daugiausia įtakos turi atsakingų ministerijų vadovai; 

• šią tarybą ministerijų lygmeniu papildo Ekonomikos, žinių ir inovacijų komitetas (CEKI). Šis organas 
atlieka parengiamąjį darbą, užtikrinantį sklandų ir efektyvų viešosios politikos formavimą, kurį vykdo 
REKI. 

 
Ministerijų lygmeniu svarbiausias vaidmuo tenka dviems institucijoms – Švietimo, kultūros ir mokslo 
ministerijai (OCW) ir Ekonomikos, ūkio reikalų ir inovacijų ministerijai (EL&I). Pažymėtina, kad pastaroji 
įsteigta tik 2010 m., sujungus Ekonomikos reikalų ministeriją ir Žemės ūkio, gamtos ir maisto kokybės 
ministeriją. Pagrindinis pertvarkos siekis – stiprinti tarpsektorinį naujosios ministerijos vaidmenį inovacijų 

srityje, sutelkiant dėmesį į devynis didelę ekonominę ir socialinę reikšmę turinčius sektorius.71 
 
1 pav. Nyderlandų MTTP ir inovacijų sistemos institucinė struktūra. 

 

Šaltinis: parengta pagal Jasper Deuten ir Bastian Mostert, Erawatch Country Repors 2010: The Netherlands. ERAWATCH 
Network – Technopolis Group, 2011. 

 
Pažymėtina, kad istoriškai Nyderlanduose yra susiformavusi gana gili takoskyra tarp mokslo ir tyrimų (už 
šias sritis atsakinga OCW) bei technologijų ir inovacijų (už šias sritis atsakinga EL&I) sričių. Dėl šios 
priežasties inovacijų ir MTTP sistemoje iki šiol koegzistuoja dvi skirtingos valdymo kultūros, todėl sudėtinga 
siekti gero institucinio koordinavimo galimybių. EL&I laikosi proaktyvios pozicijos tiek politikos formavimo, 
tiek programų rengimo ir administravimo klausimais, o OCW į šias veiklas įsitraukia santūriai, didelę 
atsakomybės dalį perleidžia Nyderlandų mokslų tarybai (NWO).  
 
Iki minėto ministerijų sujungimo ir EL&I įsteigimo tarpinstitucinio koordinavimo ministerijų lygmeniu 
vaidmenį atliko tarpministerinis Žinių ir inovacijų programos departamentas. 2010 m. sudarytos naujos 
Nyderlandų vyriausybės sprendimu šios institucijos veikla buvo nutraukta. Ar pasiteisins ministerijų 



 
 

 

 
236 

reorganizacija ir minėtos institucijos atsisakymas, kol kas sudėtinga atsakyti. Akivaizdu tik tai, kad 
tarpministerinio koordinavimo problema Nyderlanduose suvokiama kaip itin aktuali – tai atskleidžia 
apžvelgtas naujų koordinavimo formų paieškos procesas.  
 
Patariamųjų institucijų grandį Nyderlanduose sudaro dvi pagrindinės institucijos – Patariamoji mokslo ir 
technologijų politikos taryba (AWT) ir Nyderlandų karališkoji menų ir mokslo akademija (KNAW). 2010 m. 
įvykdyta institucinės struktūros pertvarka kliudė ir patariamuosius organus – panaikinta Inovacijų platforma 
iki tol atlikusi aukšto lygmens viešosios politikos koordinatoriaus ir strateginių tikslų formuotojo funkcijas.  
 
Už inovacijų ir MTTP politikos įgyvendinimą Nyderlanduose atsakomybė tenka trims agentūroms, iš kurių 
pagal svarbą išskirtinos dvi – tai Nyderlandų mokslinių tyrimų tarnyba (NWO) ir Nyderlandų agentūra (NL 
agentūra). NWO yra administraciškai ir funkciniu atžvilgiu nepriklausoma OCW ministerijos agentūra, 
atsakinga už mokslinių tyrimų visose srityse kokybės ir inovatyvumo stimuliavimą bei subsidijų skyrimą 
Nyderlandų universitetų tyrėjams. NL agentūra yra iš reorganizuotos Ekonomikos reikalų ministerijos EL&I 
ministerijai perduota agentūra (iki 2010 m. vadinta „SenterNovem“, bet vėliau sujungta su Nyderlandų 
patentų biuru ir pervadinta), daugiausia užsiimanti EL&I ministerijos inovacijų ir MTTP politikos schemų 
įgyvendinimu. Trečioji agentūra – Technologijų fondas (STW) – yra nepriklausomas NWO padalinys, 
skirstantis lėšas mokslinių ir technologinių tyrimų projektams ir skatinantis trečiųjų šalių įsitraukimą 
panaudojant įgyvendintų projektų rezultatus. 
 

2.3. Nyderlandų agentūra  

Nyderlandų agentūra (angl. NL Agency) prie Nyderlandų ūkio, žemės ūkio reikalų ir inovacijų ministerijos 
buvo įkurta 2010 m. sujungus tris Ūkio, žemės ūkio ir inovacijų ministerijai pavaldžias agentūras: 
Nyderlandų ekologijos ir inovacijų agentūrą, Tarptautinio verslo ir bendradarbiavimo agentūrą (EDW) ir 
Nyderlandų patentų žinybą72. Nyderlandų agentūrą sudaro penki skyriai, atsakingi už energetiką ir klimato 
pokyčius, tarptautinę prekybą, inovacijas, aplinką ir patentus. Agentūroje darbuojasi maždaug 2,6 tūkst. 
specialistų; metinis pagrindinės Nyderlandų inovacijas finansuojančios agentūros biudžetas – apytiksliai 
2,5 mlrd. eurų. Toliau pateikiama Nyderlandų agentūros organizacinė schema. 
 
Nyderlandų agentūros Tarybą skiria Nyderlandų ūkio, žemės ūkio reikalų ir inovacijų ministras. Tarybą 
sudaro generalinis direktorius ir penki teminių padalinių (Energetikos ir klimato pokyčių, Tarptautinės 
prekybos, Inovacijų, Aplinkos ir Patentų) direktoriai. Taryba sprendžia dėl programų finansavimo.  
 
Agentūros struktūra lanksti tuo atžvilgiu, kad joje laikomasi principo – „visos durys tinkamos“, t. y. joje 
dirbantys konsultantai konsultuoja ir tuos klientus, kurie kreipėsi ne į tą skyrių (įgyvendinamas „vieno 
langelio“ principas). Dėl to klientams pakanka informaciją pateikti vieną kartą. Nuo 2010 m. agentūra 
atsakinga už programų, reglamentų ir įsakymų, kuriuos priima 11 departamentų ir 17 kitų organizacijų, 
nepriklausančių Nyderlandų vyriausybės aparatui (pvz., regionų ar ES institucijos), įgyvendinimą. Įskaitant 
būstinę Hagoje, agentūra turi penkis regioninius padalinius. Be to, agentūrai priklauso organizacija 
„Atsakymai verslui“, teikianti Nyderlandų įmonėms informaciją apie šalyje galiojančius įstatymus, teikiamas 
subsidijas ir Nyderlandų agentūros administruojamas programas bei schemas. Agentūra glaudžiai 
bendradarbiauja su „Syntens“ tinklu, turinčiu daugiau kaip 20 padalinių visoje šalyje. Jie veikia ir kaip 
Nyderlandų agentūros atstovybės, kuriose dirba agentūros konsultantai. 
 
2 pav. Nyderlandų agentūros organizacinė struktūra. 
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Šaltinis: EUROTRANS-Bio interneto puslapio informacija: 
<http://www.eurotransbio.eu/lw_resource/datapool/__pages/pdp_64/AgencyNLupdatefeb2010_moreon.pdf> 
 

NL agentūros veikla apima keturias sritis. Kiekvienai iš jų priklauso tam tikros programos, pristatomos toliau 
lentelėje. 
 
2 lentelė. Nyderlandų agentūros programos. 

Programa Biudžetas Tikslinės grupės 

Energetika ir klimato kaita 

„Indonezijos – Nyderlandų abipusis energetinis bendradarbiavimas 
(BECIN)“. Programa prisideda prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių 
sektoriaus plėtros Indonezijoje. 
Energetikos programą sudaro dvi dalys: 
1) kompetencijų kūrimas (bendradarbiavimas ir parama Indonezijos 

mokslo ir studijų įstaigomis, energetikos patarėjų siuntimas į centrinės 
Indonezijos vyriausybės institucijas, parama moksliniams tyrimams) 

2) projektų plėtojimas ir taikymas, subsektorių vystymas (geotermika 
(kartu su Pasaulio banku ir Pertamina Geothermal Energy), 
mini / mikrohidroenergija (kartu su Pasaulio banku), organinis kuras, 
vėjo energija). 

N. d. Mokslo įstaigos, viešosios įstaigos, 
įmonės, mokslinių tyrimų įstaigos. 

„Daey Ouwens“ fondas. Fondo tikslas – suteikti žmonėms iš 
besivystančių valstybių prieigą prie energijos skatinant mažos apimties 
projektus atsinaujinančiosios energijos srityje. 
Apie 30 projektų įvairiose šalyse, gaunančiose subsidijas iš šio fondo. 

Padengiama ne 
daugiau kaip 
50 proc. projekto 
kaštų neviršijant 
1,5 mln. eurų 
sumos. 

Olandų įmonės, mokslinių tyrimų 
organizacijos. NVO ar viešosios 
įstaigos, siekiančios 
bendradarbiauti su vietiniu 
partneriu besivystančioje šalyje. 

GAVE – klimatui nekenkiančių degalų pritaikymas Nyderlandų transporto 
sistemoje. Pagrindinis programos tikslas – perkelti Europos 
Atsinaujinančios energijos direktyvą į Nyderlandų nacionalinius teisės 
aktus, kuriais reguliuojamas biokuro technologijos panaudojimas. 

18 mln. eurų 10 
metų trukmės 
programai. 

 

Tarptautiniai santykiai ir tarptautinis verslas 

„Pagalba Azijai – Kinija“. Programos tikslas yra sustiprinti abipusius 
Nyderlandų ir Kinijos santykius remiant žmogiškųjų išteklių plėtrą 
įvairiose srityse per mokslinį ir techninį bendradarbiavimą, žinių 
perdavimą, mokymus ir darbo paskyrimus. 
 

2,1 mln. eurų per 
metus biudžetas ir 
ne daugiau kaip 
454 tūkst. eurų 
vienam projektui. 

Programa remia mokslines 
organizacijas, privačias įmones ir 
NVO, vykdančias projektus šiose 
srityse: žemės ūkis; sveikatos 
apsauga; aplinkosauga ir 
energetika; vandens tvarkymas; 
kokybiškas valdymas; privataus 
sektoriaus vystymas. 

„Pagalba Indonezijai“ – Nyderlandų vyriausybės priemonė, kuria 
siekiama skatinti Indonezijos infrastruktūros ir visuomenės planavimo 

Padengiama 
80 proc. projekto 

Paramos objektai yra Nyderlandų 
moksliniai institutai, NVO ir 
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Programa Biudžetas Tikslinės grupės 

vystymąsi ugdant kritinę masę profesionalų, kurie specializuojasi 
inžinerijos, geografijos ir ekonomikos srityse. Projektą vykdo tarptautinis 
konsorciumas. 

išlaidų, neviršijant 
600 tūkst. eurų 
sumos 

įmonės. Projekto konsorciumas 
privalo įtraukti vieną mokslinį 
institutą Nyderlanduose ir vieną 
Indonezijoje. Dalyvaujančios 
įmonės turi įrodyti, kad 
konsorciumo veikloje nėra 
privataus pelno motyvo. 

„Verslo bendradarbiavimo palengvinimas“. Besivystančių šalių įmonės 
dažnai ieško patikimų verslo partnerių užsienyje. Programos tikslas – 
suteikti joms Nyderlandų įmonių kontaktus ir paskatinti bendrus verslo 
santykius (investicijos, prekyba, žinių perdavimas), kurie sustiprintų 
besivystančių šalių privatų sektorių. 

Čekis iki 5 tūkst. 
eurų vienai įmonei. 

Mažoms ir vidutinio dydžio 
įmonėms Nyderlandų ambasada 
dengia išlaidas verslo 
konsultavimo paslaugoms. 

„ORIO: pagalba infrastruktūros plėtrai“. Programa, finansuojama 
Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos, siekiama paskatinti 
infrastruktūros plėtrą besivystančiose šalyse. ORIO prisideda prie 
viešosios infrastruktūros šiose šalyse vystymo, pritaikymo (statybos ir 
plėtros), vykdymo ir išlaikymo. 

Projektai, kurių 
išlaidos svyruoja 
tarp 2 ir 60 mln. 
eurų. 

Besivystančių valstybių viešosios 
įstaigos, kurios siekia inicijuoti 
stambius infrastruktūros plėtros 
projektus bendradarbiaujant su 
verslo atstovais. Olandų įmonės, 
užsienio įmonės ir įmonių 
konsorciumai, siekiantys vystyti 
infrastruktūros projektus 
besivystančiose šalyse kartu su šių 
valstybių centrinėmis 
vyriausybėmis ar valstybinėmis 
įmonėmis. 

„Paketas vystymuisi“. Programa skirta paskatinti Kinijos ir Indijos 
privataus sektoriaus raidą, taip pat šių valstybių abipusius ryšius su 
Nyderlandais. Tai yra Nyderlandų vyriausybės iniciatyva, kurią iki 
2010 m. sudarė trys subsidijų schemos, skirtos paremti olandų įmones 
Kinijos ir Indijos rinkose. 

5 mln. eurų metinis 
programos 
biudžetas ir ne 
daugiau kaip 
1,5 mln. eurų 
parama vienai 
įmonei. 

Šiuo metu subsidijos teikiamos 
olandų įmonėms, kurioms reikia 
specifinės konsultacinės paramos. 

Programa „Augančių rinkų bendradarbiavimas“. Programos tikslas – 
paskatinti investicijas ir komercinį olandų įmonių ir įmonių, priklausančių 
besivystančioms rinkoms, bendradarbiavimą. 
Programa skatina olandų įmonių, kurios jungiasi su besivystančių rinkų 
vietos įmonėmis, bandomąsias investicijas. 

48 mln. eurų per 
metus, ne daugiau 
kaip 1,5 mln. eurų 
vienkartinės 
paramos. 

Programa siūlo finansinę pagalbą 
įmonėms, planuojančioms 
investuoti į kylančias rinkas Rytų 
Europoje, Afrikoje, Azijoje ir 
Lotynų Amerikoje. 

Privataus sektoriaus investavimo programa. PSIP yra Nyderlandų 
užsienio reikalų ministerijos ir Vystymosi kooperacijos subsidijų 
programa, remianti inovatyvius investicinius projektus kylančiose 
rinkose. Šią subsidiją sudaro finansinis įnašas, padengiantis investicijos 
kaštus. PSPI projektas yra investicinis projektas, vykdomas olandų (ar 
užsienio) įmonės kartu su vietos įmone vienoje iš programoje numatytų 
besivystančių šalių. 

Padengiama 
50 proc. projekto 
išlaidų, neviršijant 
750 tūkst. eurų 
sumos. 

Olandų įmonės, norinčios 
inicijuoti investicinį projektą 
kylančiose besivystančių šalių 
rinkose kartu su vietos įmone. 
 

„Pagalba Vietnamui“. Šios programos tikslas – sustiprinti Nyderlandų ir 
Vietnamo ryšius per žinių perdavimą ir mainus, kompetencijų kūrimą 
Vietname ir mainų bei mokymų programų stiprinimą. Programa 
susitelkia ties žmogiškųjų išteklių vystymu. 

Subsidija padengia 
ne daugiau kaip 
80 proc. projekto 
išlaidų neviršijant 
362 500 eurų 
sumos. 
 

Parama teikiama iniciatyvoms 
Nyderlanduose ir Vietname, 
kurios įtraukia mokymosi ir 
socialinio / ekonominio vystymosi 
komponentą. Potencialūs naudos 
gavėjai: edukaciniai, mokymo ir 
žinių institutai; privačios įmonės; 
pusiau valstybiniai institutai; NVO. 

Aplinkos apsauga 

„Elektrinis mobilumas“. Nyderlandų valstybės administracija investuoja į 
ekologišką transportą siekdama sumažinti CO2 išskyrimą į atmosferą, 
padaryti orą švaresnį, apsaugoti aplinką ir sumažinti pasenusio tipo 
degalų paklausą. Dalis strategijos yra suteikti olandų įmonėms ir 

65 mln. eurų. Mokslinių tyrimų organizacijos, 
pavieniai asmenys, įmonės. 



 
 

 

 
239 

Programa Biudžetas Tikslinės grupės 

licencijuotiems vairuotojams priėjimą prie nebrangaus ir patikimo 
elektra varomo transporto per ateinančiuosius metus. Finansinės 
priemonės apima: mokestines nuolaidas įmonėms, perkančioms elektros 
transporto priemones, atleidimą nuo kelių mokesčio, nacionalines 
subsidijas inovatyviems bandymams šioje srityje, vietos municipalitetų 
teikiamas subsidijas elektros transporto priemonėms pirkti, Noord-
Brabant provincijos dotacijas inovatyviems tyrimams elektros transporto 
srityje. 
„Žemė+“. Žemės politika Nyderlanduose susitelkia ties ekologišku ir 
sąmoningu žemės naudojimu. Tai apima žmonių sveikatos, augalų ir 
gyvūnijos apsaugą, kartu išnaudojant žemę ekonominiam vystymuisi 
skatinti. 
„Žemės+“ klientai yra įvairios valdžios įstaigos, susijusios su žemės ir 
gruntinio vandens tvarkymu. Programa susitelkia ties aplinkos apsaugos 
įstatymų kūrimu ir tobulinimu bei konsultacijomis, teikiamomis valstybės 
įstaigoms įvairiais su aplinkos apsauga susijusiais klausimais. 

7 mln. eurų metinis 
biudžetas. 

Viešosios įstaigos. 

„Ekologiški viešieji pirkimai“. Programa sukurta paskatinti valstybės 
įstaigas atkreipti dėmesį į socialinius ir aplinkos apsaugos aspektus 
vykdant produktų ir paslaugų pirkimus. Infrastruktūros ir aplinkosaugos 
ministerija, kartu su kitomis viešosiomis įstaigomis, sukūrė kriterijus 
įvairioms produktų grupėms, įsigyjamoms viešųjų įstaigų: šios grupės 
labai įvairios – nuo biuro baldų ir elektros iki maitinimo bei biuro 
pastatų. 

N. d. Viešosios įstaigos. 

Atliekų tvarkymo departamentas taiko programas, subsidijų schemas ir 
nacionalines bei tarptautines taisykles, susijusias su atliekomis. 
Departamentas taip pat patarinėja dėl su atliekomis susijusios viešosios 
politikos rengimo ir vertinimo. 

N. d. Įmonės, importuojančios ar 
eksportuojančios atliekas į / iš ar 
per Nyderlandus, gali kreiptis į 
agentūros Atliekų tvarkymo 
departamentą. 

Inovacijos 

WBSO – mokesčių kreditas moksliniams tyrimams ir vystymui. Pagal 
programą numatoma fiskalinė nuolaida įmonėms, mokslinių tyrimų 
organizacijoms ir nepriklausomiems asmenims, plėtojantiems MTTP. 
Šiame kontekste MTTP apibrėžiama kaip technologiniai-moksliniai 
tyrimai, technologiškai naujų fizinių produktų ar fizinės produkcijos 
procesų ir technologiškai naujos programinės įrangos vystymas. 

450 mln. eurų 
metinis biudžetas. 

Įmonės, mokslinius tyrimus 
atliekančios organizacijos, ir 
pavieniai asmenys. 

Šaltinis: Nyderlandų agentūros informacija <http://www.agentschapnl.nl/en/node/109973>.   

2.4. „Syntens“ 

„Syntens“ yra inovacijų paramos paslaugas teikianti institucija, įsteigta 1998 m. sausio 1 d. Nyderlandų ūkio, 
žemės ūkio ir inovacijų ministerijos. Institucijos tikslas – stiprinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
inovatyvumą, skatinti sėkmingas inovacijas ir prisidėti prie ekologiško šalies vystymosi. „Syntens“ veikla 
apima informacijos ir patarimų, skirtų MVĮ inovacijoms, teikimą. „Syntens“ veiklos tikslinės grupės yra 
Nyderlandų MVĮ, turinčios galimybių ir siekių vykdyti inovacijas. Organizacija siūlo savo pagalbą visoms MVĮ, 
besispecializuojančioms bet kuriame iš šių sektorių: pramonė, sveikatos apsauga, statyba, kūrybinės 
industrijos, didmeninė prekyba ir logistika, žemės ūkis ir maistas.  
 
„Syntens“ teikiamos paslaugos ir produktai skirstomi į toliau apibūdinamas pagrindines grupes. 

1. Asmeninės konsultacijos. „Syntens“ inovacijų konsultantai gali padėti įmonėms dėl bet kokių su 
inovacijomis susijusių užklausų ir pasiūlytų idėjų. Įmonių užklausos dažniausiai būna susijusios su 
pritaikyti inovacijas kliudančiomis organizacinėmis ir technologinėmis problemomis bei neaiškumais. 
Vienas tokios konsultacinės pagalbos pavyzdžių – „Syntens“ suteikta informacija olandų verslininkui 
Willem Hajee. Jis turėjo verslo idėją statyti išorinės energijos išteklių nereikalaujančius vasarnamius 
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Vokietijoje, tačiau nežinojo, kokią technologiją reikėtų taikyti. „Syntens“ verslininkui suteikė kontaktus 
Nyderlandų mokslinių tyrimų centrų ir universitetų, kurie plėtoja naujas technologijas būtent šioje 
srityje. Apskritai dažniausiai konsultuojama telefonu, nors kartais konsultantai gali atvykti tiesioginei 
diskusijai apie tam tikras verslo galimybes73. Tokių diskusijų rezultatas gali būti specifiniai su 
inovacijomis susiję patarimai, apimantys ir ilgalaikį įmonių konsultavimą.    

2. Idėjas įkvepiantys posėdžiai (angl. Inspiration Sessions) – nacionalinio ir vietos lygmens verslo 
susitikimai, per kuriuos teikiama informacija apie MVĮ verslo galimybes. Posėdžiuose įmonės gali teikti 
užklausas, susijusias su ekologija, nanotechnologijomis, saugumu, informacinėmis ir komunikacijų 
technologijomis, sveikatos apsauga. „Syntens“ taip pat rengia seminarus ir daugeliu kitų temų. 

3. Inovacijų grupės – vienas svarbiausių „Syntens“ tikslų yra žinias paversti rinkos galimybėmis olandų 
MVĮ. Inovacijų grupėmis siekiama peržengti ribą tarp mokslo ir verslo pasaulių suburiant ekspertus, 
mokslininkus ir įmonių savininkus. Inovacijų grupė organizuoja bendrą diskusiją tarp įmonių, 
priklausančių tam tikrai verslo sričiai (pvz., statybų) ir siekiančių tam tikro visoms įmonėms bendro 
tikslo: naujų procesų ar technologijų sukūrimo (pvz., mažiau energijos išteklių reikalaujančios namų 
statybos technologijos). Šioje diskusijoje dažniausiai dalyvauja vienas ar keli „Syntens“ konsultantai ir 
(ar) specialistai, taip pat nepriklausomi mokslinių tyrimų įstaigų atstovai. Vienas žinomiausių tokios 
inovacijų grupės pavyzdžių yra „Sensor Universe“ projektas, skirtas plėtoti ir pritaikyti versle sensorines 
technologijas. Inovacijų grupė įtraukia olandų sensorinės technologijos mokslininkus ir verslo atstovus, 
kurie galėtų sėkmingai pritaikyti šią besivystančią technologiją kuriant verslo inovacijas. Tarp 
žinomiausių grupės narių yra „Shell“, LOFAR, TNO-ICT, INCAS3, Grioningeno universitetas ir Hanzehoge 
technologinis institutas. Kaip pabrėžia pati „Syntens“, svarbiausia – tiesioginiai visų dalyvaujančių šalių 
ryšiai, todėl inovacijų grupėse ne tik dalijamasi kontaktais, bet ir organizuojamos konferencijos ir vieši 
renginiai. 

 
„Syntens“ dirba maždaug 400 darbuotojų, organizacija turi centrinį padalinį Nieuwegein, šalia Utrechto, ir 
15 regioninių padalinių. Dėl glaudaus regioninių padalinių tinklo „Syntens“ turi galimybę gerai pažinti savo 
klientus kiekviename regione, o organizacijos konsultantai yra lengvai pasiekiami visoms įmonėms. Per 
metus „Syntens“ suteikia konsultacinę pagalbą maždaug 20 tūkst. mažo ir vidutinio dydžio įmonių ir 
organizuoja apie 1 tūkst. seminarų. „Syntens“ metinis biudžetas 2009 m. buvo 40 mln. eurų. Pagrindinis 
„Syntens“ finansavimo šaltinis yra viešųjų institucijų teikiamas finansavimas. Organizacija yra 
nepriklausoma nuo komercinių interesų ir gali teikti pagalbą nemokamai. „Syntens“ finansavimo šaltiniai: 

• Nyderlandų ūkio, žemės ūkio ir inovacijų  ministerija (pagrindinis finansavimo šaltinis); 

• nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos; 
• Europos Sąjunga. 
 
Svarbiausi „Syntens“ organizacinės struktūros organai – Vykdomoji taryba ir Prižiūrinčioji taryba. 
Pastarosios atstovus skiria Nyderlandų ūkio, žemės ūkio ir inovacijų ministerija. Vykdomąją tarybą skiria 
Prižiūrinčioji taryba. Vykdomajai tarybai vadovauja generalinis direktorius. Kita Vykdomosios tarybos dalis 
yra regioninė valdyba, suskirstyta į tris regionus: Pietų, Vakarų ir Šiaurės rytų. Kiekvienas iš šių trijų regionų 
turi savo direktorių (žr. 3 pav.)  
 
„Syntens“ atsiskaito ir yra prižiūrima Nyderlandų ūkio, žemės ūkio ir inovacijų ministerijos, kuri reguliariai 
atlieka „Syntens“ veiklos vertinamuosius tyrimus. Vienas iš tokių tyrimų, pavyzdžiui, buvo atliktas 2007 m. 
„Syntens“ agentūra Nyderlandų ūkio, žemės ūkio ir inovacijų ministerijai kiekvieno mėnesio pabaigoje taip 
pat privalo teikti ataskaitas apie atliktą veiklą, įskaitant tai, kaip buvo panaudotas konsultavimui skirtas 
laikas ir ministerijos agentūrai paskirtos lėšos. Šiose ataskaitose pateikiamas detalus sąrašas „Syntens“ 
klientų su jų užklausomis, agentūros atsakymai į užduotus klausimus ir laikas, išnaudotas konsultuojant 
kiekvieną klientą.  
         
3 pav. „Syntens“ organizacinė struktūra. 
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 Šaltinis: Patrick van der Duin, Qualitative futures research for innovation, Eburon Uitgeverij B.V., 2006, p. 80. 

 
3. Inovacijų paramos infrastruktūra  
 
Wainnova (2009 m.) duomenimis, Nyderlanduose veikia tik trys mokslo ir (ar) technologijų parkai: Aukštųjų 
technologijų miestelis (angl. High Tech Campus) Eindhovene, Leideno biotechnologijų parkas (angl. Leiden 
Bio Science Park), Zernike mokslo parkas (angl. Zernike Science Park) Groningene. SPICA (2011 m.) 
duomenimis dar galima pridėti Amsterdamo mokslo ir (ar) technologijų parką (Amsterdam Science Park), 
Business and Science Park Enschede, Universal Technology Services (Groningenas) ir Technopolis Innovation 
Park (Delftas). Interneto paieška padėjo papildomai surasti Vageningeno mokslo parką (angl. Wageningen 
Science Park). Išnagrinėjus šių institucijų pavyzdžius pastebėta, kad aplink jas ir telkiasi pagrindinė regioninio 
lygmens inovacijų paramos infrastruktūra. Be to, Nyderlanduose veikia 21 verslo inkubatorius. Visi šie 
inkubatoriai yra susivieniję į Nyderlandų inkubatorių asociaciją, tačiau inkubatorių vaidmuo yra palyginti 
mažas.  
 
Kitaip negu tvarkingai funkcionuojančią Suomijos mokslo ir (ar) technologijų parkų sistemą, Nyderlandų 
sistemą apibrėžti sunku. Atliekant analizę prieita išvados, kad galima aiškiai išskirti keturis stiprius 
tarptautinio lygio centrus: Amsterdame (Amsterdamo mokslo ir (ar) technologijų parkas), Leidene (Leideno 
biotechnologijų parkas), Groningene (Zernike mokslo parkas) ir Eindhovene (Aukštųjų technologijų 
miestelis). Į šiuos centrus ir sutelksime dėmesį ieškodami gerosios praktikos pavyzdžių.  
 
Leideno biotechnologijų parko specializacija – biomedicinos sritis. Jis laikomas vienu iš penkių geriausių 
mokslo parkų Europoje. Parke inkubuojama daugiausia naujų biotechnologijų srities įmonių Europoje 
(Leiden, 2008). Šis parkas įkurtas 1982 metais. Pagrindiniai parko savininkai yra Leideno miesto savivaldybė, 
keletas aukštųjų mokyklų, Pramonės prekybos rūmai ir parke įsikūrusios įmonės. Leideno miesto 
administracija parkui skyrė 110 ha teritoriją. Maždaug trečdalis jos gali būti naudojamas tolesnei plėtrai.  
 
Parko teritorijoje yra Leideno universiteto Medicinos centras, užimantis apie 100 tūkst. kv. metrų. Jame 
dirba maždaug 9 tūkst žmonių. Taip pat parke šiuo metu yra įsikūrusios 50 biomedicinos srities įmonių, iš 
kurių žinomiausios – „Centocor“ ir „Crucell“ – parko teritorijoje yra pastačiusios naujas gamyklas ir yra parko 
bendrasavininkės. Parko įmonėse dirba apie 2300 darbuotojų, todėl galima sakyti, kad šis parkas yra ir 
pramoninio pobūdžio. Be to, parko teritorijoje veikia 7 įvairūs žinių centrai, kuriuose įdarbinta apie 2900 
žmonių.  
 
Taip pat minėtina Leideno universiteto tyrimų ir inovacinių paslaugų agentūra, kitos technologijų perdavimo 
tarnybos, padedančios komercinti mokslo laimėjimus. 
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Du parko inkubatoriai – Akademinis verslo centras ir „Biopartner“ Leideno centras – globoja 18 įmonių. 
Gamtos muziejus, taip pat įsikūręs Leideno biotechnologijų parko teritorijoje, yra plačiai žinomas ir sulaukia 
apie 250 tūkst. lankytojų per metus. 
 
Parko nuoma rūpinasi parko operatorius – nepriklausoma įmonė „Vereniging van Ondernemingen en 
Instellingen BioScience Park“ (VOIBSP). 
 
Nyderlandų vyriausybė paramą Leideno parko plėtrai daugiausia skiria finansuodama įrangos įsigijimą. 
2004 m. šalies valdžia supaprastino biomedicinos įmonių steigimo ir jų veiklos plėtojimo tvarką. Parko 
administracijos teigimu, esamos juridinės sąlygos šioje srityje yra vienos palankiausių Europoje.  
 
Leideno patirtis įdomi trimis aspektais: 

• aiški orientacija į konkretų sektorių – biotechnologijų ir biomedicinos; 
• sprendimas dėl sektorinės specializacijos – sąlygų tam tikro tipo verslui sutvarkymas palengvinant 

įmonių steigimąsi; 

• tinklaveikos struktūra; tai reiškia, kad pačioje parko administracijoje žmonės neužsiima infrastruktūros 
plėtojimo klausimais, o rūpinasi tik tinklaveika tarp parko dalyvių.  

 
Tokia patirtis galėtų būti aktuali Vilniuje plėtojant Visorių slėnį.  
 
Amsterdamo mokslo ir (ar) technologijų parkas yra verslo vieta, kurioje įsikūrusios šios organizacijos: 

• Amsterdamo universiteto Mokslo fakultetas; 

• keletas svarbių nacionalinių tyrimų institutų, tarp jų: Nacionalinis branduolinės fizikos ir energetikos 
institutas (NIKHEF), Atominės ir molekulinės fizikos institutas (AMOLF), Nacionalinis matematikos ir 
kompiuterijos mokslinių tyrimų institutas (CWI); 

• apie 80 aukštųjų technologijų įmonių.  
 
Amsterdamo mokslo ir (ar) technologijų parkas pasižymi puikia informacinių technologijų infrastruktūra – 
būtent čia yra Amsterdamo interneto serveris (AMS-IX), vienas pasauliniu mastu svarbių interneto mazgų, 
didžiausias pagal vartotojų skaičių ir aktyvumą. 
 
Amsterdamo mokslo ir (ar) technologijų parkas unikalus savo plėtros užmojais. Užsibrėžta, kad per penkerių 
metų laikotarpį (2005–2010 m.) parko plotas turėtų pasiekti 500 tūkst. kv. metrų. Jame būtų ne tik biurai, 
laboratorijos ar mokymo įstaigos, bet ir konferencijų infrastruktūra, viešbutis, sporto centras, darbuotojų 
apgyvendinimo patalpos, vaikų priežiūros infrastruktūra, taip pat traukinių stotis. Nors kol kas ne visi šie 
užmojai įgyvendinti, tačiau statybos mastai didžiuliai. Neseniai atsidarė geležinkelio stotis, kuri yra tarpinė 
stotelė tarp oro uosto ir Amsterdamo miesto. Tai sudaro geras sąlygas ateityje didinti parko tarptautiškumą.  
 
Pagrindiniai Amsterdamo parko savininkai yra Amsterdamo savivaldybė, Amsterdamo universitetas, 
Nyderlandų mokslinių tyrimų organizacija, komercinis bankas „Rabobank“. Už parko plėtrą ir nuomą yra 
atsakinga Verslo plėtros agentūra. 
 
Amsterdamo mokslo ir (ar) technologijų parko patirtis įdomi savo infrastruktūros užmojais. Jo koncepcija 
yra labai panaši į Lietuvos slėnių koncepciją. Parkui vadovauja vienas iš aukštesniosios grandies Amsterdamo 
universiteto vadovų. Tiesa, studijos autorių nuomone, daug geresnis pavyzdys patirčiai perimti – 
Amsterdamo parko vystymas 1996–2003 metais, kai šio parko operatoriumi buvo Zernike įmonių grupė. Nuo 
2003 m. universiteto vadovybės ir Zernike grupės nuomonės verslo vystymo klausimais išsiskyrė. 
Universitetui perėmus vadovavimą, parko veikla pakrypo mokslo infrastruktūros plėtojimo, studentų 
auditorijų ir bendrabučių statybos ir pan. veiklų kryptimi. Tai akivaizdi „atgalinė“ transformacija – nuo 
susiformavusio interaktyvaus inovacijų sistemos modelio grįžtama prie linijinio modelio. Nors neaišku, kaip 
parko veikla vystysis toliau, tačiau ligšiolinę praktiką reikėtų įvardyti kaip blogąją.  
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Nyderlandų aukštųjų technologijų miestelio patirtis įdomi orientacija į holistinį inovacijų modelį. Tai 
pažangiausias modelis, pagrįstas atvirųjų inovacijų ir darnos koncepcijomis. Nors parko infrastruktūros plotas 
1 tūkst. kv. metrų, parkas save pirmiausia pristato pabrėždamas atvirų inovacijų, darniojo vystymosi, 
partnerystės ir tinklaveikos aspektus. Nors studijos autoriai labai palaiko tokią orientaciją, tačiau mano, jog 
Lietuvos institucinė struktūra dar nėra pribrendusi plėtoti tokio tipo projektą, jis Lietuvos kontekste 
neprigytų. Tam iš pradžių reikėtų sukurti tinkamą aplinką – į inovacijas, atvirumą, kūrybiškumą nukreiptą 
kultūrą.  
 
Nyderlanduose taip pat yra ir specializuotos vadybos įmonės „Zernike“ būstinė. Ši privati organizacija 
užsiima mokslo parkų steigimu, statyba ir vadyba ne tik Nyderlanduose, bet ir dvylikoje pasaulio šalių, tarp jų 
Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Kinijoje, Rumunijoje. Įmonė siūlo ne tik patalpas, 
bet ir administravimo paslaugas, ryšius su aukštosiomis mokyklomis, tyrimų institutais, padeda aukštųjų 
technologijų įmonėms augti, parūpindama joms savo administruojamus rizikos kapitalo finansinius išteklius 
(Nyderlanduose ji administravo 150 mln. eurų dydžio rizikos kapitalą).  
 
„Zernike“ buvo Amsterdamo mokslo ir (ar) technologijų parko operatorius nuo 1996 iki 2003 metų, įkūrė 
vieną iš „Biopartner“ inkubacinių centrų (Amsterdamo mieste), 1988 m. įkūrė ir išplėtė „Twinning“ centrą, 
kurio uždavinys buvo skatinti informacinių ir komunikacijos technologijų įmonių plėtrą teikiant biuro, 
vadybos ir rizikos finansavimo paslaugas. Šiuo metu Zernike valdo Zernike mokslo ir (ar) technologijų parką, 
kurio patirtis įdomi dėl privataus tarptautinio operatoriaus pritraukimo galimybių. Lietuvai priėmus 
sprendimą dėl operatoriaus pritraukimo, Suomijoje tokiu operatoriumi galėtų būti „Technopolis“, o 
Nyderlanduose – Zernike grupė.  
 
Atlikus Suomijos ir Nyderlandų mokslo ir (ar) technologijų parkų bendrą analizę išryškėjo dar ir tokie 
skirtumai – tarp Suomijos parkų Suomijos „Technopolis“ yra labiausiai nukreiptas į infrastruktūrą ir bendrų 
paslaugų teikimą, o tarp Nyderlandų parkų Zernike grupės iniciatyvos labiausiai orientuotos į verslą. Lietuvai 
reikėtų apsvarstyti galimybę steigti skirtingas zonas, valdomas skirtingų operatorių, ir taip sustiprinti 
operatorių tarpusavio konkurenciją. Tiesa, reikia įvertinti riziką, kad užsienio operatorių atėjimas, viena 
vertus, atneša labai reikalingas Lietuvai paslaugų teikimo žinias, o antra vertus, gali paskatinti dar greitesnį 
žmogiškojo kapitalo nutekėjimą į kitus šių operatorių valdomus parkus.  
 

4. Bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje skatinimo priemonės  
 
Remiantis Europos Komisijos naudojamu Europos MTTP ir inovacijų politikos priemonių aprašu74, 
Nyderlandų MTTP ir inovacijų skatinimo priemones skirstyti į penkias kategorijas: 

• priemonės, prisidedančios prie valdymo ir horizontaliųjų MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo; 
• tyrimų ir technologijų plėtros skatinimo priemonės; 

• žmogiškųjų išteklių ugdymo priemonės; 
• inovatyvių įmonių kūrimo ir palaikymo priemonės; 
• inovacinės kultūros ugdymo priemonės.  

 
Sprendžiant pagal tai, kokio tipo priemonės vyrauja, Nyderlanduose daugiausia dėmesio skiriama skatinti 
tyrimų ir technologijų plėtrą (19 unikalių priemonių), kurti naujas bei palaikyti esamas inovatyvias įmones (8 
unikalios priemonės) ir ugdyti žmogiškuosius išteklius (7 unikalios priemonės). Likusioms kategorijoms 
priemonių įvairovės atžvilgiu skiriama mažiau dėmesio (po 3 unikalias priemones). Kita vertus, ne visos šios 
priemonės susijusios su verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimu, todėl toliau pateikiamas aprašymas tik 
tų priemonių, kurios tiesiogiai prisideda prie klasterių kūrimo, technologijų ir žinių perdavimo 
supaprastinimo, bendradarbiavimo MTTP srityje skatinimo, tyrėjų pritraukimo ir paramos technologijų 
perdavimui stiprinimo. Pažymėtina, kad 2010 m. pasikeitus Nyderlandų vyriausybei bendra tendencija 
inovacijų ir MTTP politikos srityje buvo subsidijoms numatytų lėšų „karpymas“ (pvz., sumažintas inovacinėms 
programos įgyvendinti numatytas biudžetas) arba priemonių, pagal kurias dalijamos subsidijos, atsisakymas 
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(pvz., atsisakyta inovacinių čekių priemonės) bei perėjimas prie priemonių, pagal kurias inovatyvioms 
įmonėms taikomos mokesčių lengvatos ir taip skatinamos privačios investicijos į inovacijas ir MTTP.  
 
Klasterių kūrimasis Nyderlanduose skatinamas įgyvendinant dvi priemones – Inovacinės veiklos sutartis 
(angl. Innovation Performance Contracts) ir Inovacijų programas (angl. Innovation Programmes).  
 
Inovacinės veiklos sutartys (IPC) – tai subsidijų schema, pagal kurią 10–20 mažų ir vidutinių įmonių 
konsorciumas gali pretenduoti į subsidiją inovacijoms. Maksimalus bendradarbiavimo laikotarpis – dveji 
metai. Pagal šią schemą subsidijuojama 50 proc. projekto išlaidų, o maksimalus subsidijos dydis – 30 tūkst. 
eurų. Tam, kad būtų užtikrinta glaudi projekto dalyvių partnerystė, kiekvienas partneris yra įpareigojamas 
išleisti mažiausiai 20 proc. subsidijuojamų išlaidų grupinėms veikloms. Konsorciumo lyderis, kurio patiriamos 
administravimo išlaidos kompensuojamos atskirai, turi būti pelno nesiekianti organizacija, vienijanti 
verslininkus. 2010–2011 m. laikotarpiu suplanuoti du kvietimai, kurių bendra paramos lėšų suma – 30 mln. 
eurų (Nyderlandų agentūra, 2010 m.).  
 
Inovacijų programos – tai dar viena subsidijų schema, skirta skatinti naujų produktų ir procesų kūrimą, 
kuriame kolektyviai dalyvautų žinias kuriančios švietimo ir mokslo įstaigos bei įmonės. Pagal „iš apačios į 
viršų“ principą75 rengiamų inovacinių programų tikslas – įžvelgti naujas galimybes ekonominei pažangai, 
stiprinti verslo sektoriaus ir tyrimų institutų dialogą bei nustatyti Nyderlandų inovacinių ekosistemų 
silpnybes. Šiuo metu šalyje įgyvendinama 10 inovacinių programų chemijos, maisto ir mitybos, gyvosios 
gamtos mokslų ir sveikatos, aukštųjų autosistemų technologijų, logistikos, laivybos, polimerų, kūrybinės 
industrijos, vandens technologijų ir informacinių technologijų bei paslaugų srityse. Vidutiniškai šioms 
programoms įgyvendinti kiekvienais metais skiriama apie 110 mln. eurų. Atskirų programų atveju aplikavimo 
procedūros skiriasi (Nyderlandų agentūra, 2011 m.). 
 
Pokyčiai technologijų ir žinių perdavimo, taip pat bendradarbiavimo MTTP srityse skatinami įgyvendinant jau 
minėtas inovacijų programas, Atvirąją technologijų programą (angl. Open Technology Programme – STW), 
ASPECT programą (angl. Advanced Sustainable Processes by Engaging Catalytic Technologies), Tvaraus 
vandenilio programą (angl. Sustainable Hydrogen Programme), IBOS programą (angl. Integration of 
Biosynthesis and Organic Synthesis), RAAK schemą (angl. Regional Attention and Action for Knowledge 
Innovation) ir programą „Akiratis“ (angl. Horizon Programme). 
 
Atviroji technologijų programa – svarbiausia Nyderlandų technologijų fondo (STW) vykdoma programa, 
skirta skatinti ir finansuoti technologinius mokslinius tyrimus. Paraiškos paramai gauti gali būti teikiamos bet 
kuriuo metu, iš bet kurios tyrimų srities, įskaitant chemijos, biotechnologijų, medicinos technologijų, 
mikroelektronikos ir kitas sritis. Svarbiausias programos tikslas – aukščiausios kokybės fundamentinių tyrimų 
inspiravimas ir žinių perdavimas visuomenei bei verslo įmonėms. Be to, programa siekiama išlaikyti ir 
pritraukti į Nyderlandus perspektyvius tyrėjus. Pagrindiniai pateiktų paraiškų vertinimo kriterijai – mokslinė 
planuojamo tyrimo kokybė ir pritaikomumas (valorizacijos perspektyvos). Vidutiniškai programos 
įgyvendinimui skiriama apie 45 mln. eurų kasmet. 
 
ASPECT programa nukreipta į buityje naudojamos chemijos produktų tvarumo didinimą. Finansuojamos 
trumpos ir vidutinės trukmės veiklos, skirtos gerinti gamybai naudojamų žaliavų panaudojimo procesus, 
tobulinti komponentų atranką ir didinti išeigą. Ilgos trukmės veiklų tikslas – perėjimas prie atsinaujinančiųjų 
ir tvarių pramoninių žaliavų naudojimo, esamos infrastruktūros pritaikymo tokiam perėjimui. Keliantys iššūkį 
ilgalaikiai tikslai reikalauja jungtinių pramonės sektoriaus, akademikų ir tyrimų institutų bendradarbiavimo. 
Aplikuoti gauti subsidiją gali universitetų, NWO ir KNAW tyrimų institutų tyrėjai, kurių komandoje būtų 
daktaro laipsnį arba inžinerinį išsilavinimą turintis asmuo. Bendra 2004–2012 m. laikotarpiu įgyvendinamos 
programos vertė – 12,5 mln. eurų. 
 
Tvaraus vandenilio programa – tai palyginti nedidelės apimties (finansiniu atžvilgiu) programa. Jos 
įgyvendinimo laikotarpiu (2011–2013 m.) siekiama komercinti ir pritaikyti pramoninei gamybai atliekant 
fundamentinius tyrimus padarytus atradimus dėl vandenilio pritaikymo ieškant naujų švariojo kuro šaltinių. 
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Siekiantys gauti paramą tyrėjai privalo teikti paraišką kartu su partneriu iš pramonės sektoriaus, tačiau 
pastarasis negali pretenduoti į paramos lėšas. Maksimali skiriamos dotacijos suma – 275 tūkst. eurų. Bendras 
2010 m. kvietimo biudžetas – 850 tūkst. eurų.  
 
IBOS programa yra atsakas į didėjantį visuomenės reiklumą ir griežtėjančius pramoninės gamybos 
reikalavimus sintetinės chemijos srityje. Molekulinės biologijos ir biotechnologijų pritaikymas chemijos 
pramonėje patenkina šiuolaikinės medicinos ir kitų sektorių poreikius. Svarbiausios programos kryptys – 
molekulinė biologija ir biosintezė, biotransformacijos ir pagal gyvosios gamtos pavyzdį sukurtos organinės 
medžiagos. Programa įgyvendinama 2003–2012 m. laikotarpiu, jos biudžetas – 13,6 mln. eurų. Įskaičiuojant 
pramonės sektoriaus ir tyrimų institutų vidines investicijas vykdant tyrimus, IBOS programos tyrimams 
skirtos lėšos turėtų būti apytiksliai 30 mln. eurų. Paraiškas paramai gauti teikia etatiniai Nyderlandų 
universitetų tyrėjai ir mokslo institutai. 
 
RAAK schemą sudaro keturios paprogramės. Skiriasi jų maksimali paramos suma, paramos intensyvumas ir 
kiti reikalavimai: 

• RAAK-mkb, skirta finansuoti inovacijų projektams, kuriuos įgyvendinant bendradarbiauja kolegijos ir 
MVĮ; 

• RAAK-publiek, skirta finansuoti inovacijų projektams, kuriuos įgyvendinant bendradarbiauja kolegijos ir 
viešojo sektoriaus profesionalai; 

• RAAK-PRO, skirta finansuoti ketverių metų trukmės projektus, kuriuos įgyvendinant stiprinamas 
švietimo ir mokslo įstaigų, dalyvaujančių projekte, bendradarbiavimas; 

• RAAK-international, skirta finansuoti tyrimams, kuriuos atlieka universitetų tinklai su partneriais 
užsienyje. 

 
Pagal šią schemą parama skiriama regioninėms inovacijų programoms, nukreiptoms į keitimąsi žiniomis. Jos 
yra įgyvendinamos konsorciumo, kurį sudaro viena ar daugiau švietimo ir mokslo institucijų ir viena ar 
daugiau verslo įmonė. Regioninės inovacijų programos turi orientuotis į regione veikiančių MVĮ poreikius. 
 
Programos „Akiratis“ įgyvendinimo laikotarpis – 2011–2012 m. Programa siekiama paskatinti inovacijas 
humanitarinių mokslų srityje, nustatant naujas tendencijas, tyrimų nišas ir pateikiant gaires tolesniems 
tyrinėjimams. Aplikuoti gauti paramą gali ne mažiau kaip trijų tyrėjų, turinčių daktaro laipsnį ir dirbančių 
universitetuose arba NWO, KNAW tyrimų institutuose, grupė. Maksimali paraiškose galima nurodyti 
paramos lėšų suma – 2 mln. eurų.  
 
Pagrindinės priemonės, skirtos skatinti sėkmingą ir aktyvų technologijų perdavimą, Nyderlanduose yra 
subsidijų schema, inovacinės veiklos sutartys ir „Syntens“ tinklas. 
 

„Syntens“ inovacijų tinklas yra pelno nesiekianti organizacija, teikianti informaciją ir konsultuojanti mažas ir 
vidutines Nyderlandų įmones, siekiančias ir galinčias imtis inovacijų. Be asmeninių konsultacijų „Syntens“ taip 
pat organizuoja nacionalinio ir regioninio lygmens „kūrybines dirbtuves“, buria „inovacijų grupes“. Taip 
sudaromos sąlygos glaudžiau bendradarbiauti mokslo ir verslo atstovams.  

Ekonomikos stimuliavimo paketas 

Nyderlandų ekonomikos stimuliavimo priemonių paketo pagrindas – trumpalaikio užimtumo galimybių 
skatinimas. 2009–2010 m. laikotarpiu apytiksliai 6 mlrd. eurų investuota į darbo rinkos atkūrimą (ypač daug 
dėmesio skiriant jaunimo nedarbo problemai spręsti), švietimą ir ugdymą, ekonomikos tvarumą, 
infrastruktūros plėtrą (įskaitant būstų statybą) ir kreditų verslui prieinamumą. Iš priemonių, kuriomis teikta 
parama inovacijų ir MTTP srityje, išskirtinos dvi užimtumo schemos, kuriomis siekta kiek įmanoma užtikrinti 
tyrėjų užimtumą privačiame sektoriuje. Priemonėms įgyvendinti 2009–2010 m. laikotarpiu skirta 280 mln. 
eurų parama.  
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Pagal priemonę Mokslo darbuotojai (angl. Knowledge workers) įmonės turi galimybę 1,5 metų laikotarpiui 
antraeilėms pareigoms viešuosiuose tyrimų institutuose įdarbinti savo tyrėjus. Taip tyrėjai lieka įdarbinti 
įmonėje, nepraranda kvalifikacijos, o dalis jų darbo užmokesčio padengiama valstybės (apmokama 75 proc. 
darbo užmokesčio išlaidų – 80 proc. įmonei ir 20 proc. institutui). Jie gali atlikti fundamentinius arba 
pramoninius tyrimus srityse, kurias valstybė įvardija kaip socialiai ir ekonomiškai prioritetines. Taigi verslui ne 
tik nereikia atsisakyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, jis turi galimybę per krizę sustiprėti ir įgauti didesnį 
potencialą. Priemonės biudžetas – 180 mln. eurų. 
 
Pagal priemonę Aukštųjų technologijų projektai (angl. High-Tech Top Projects) papildoma parama skiriama 
MTTP programoms aukštųjų technologijų srityse (nanoelektrika, integruotosios sistemos, mechatronika ir 
pan.). Įmonės iš aukštųjų technologijų sektorių gali gauti 8–25 mln. eurų subsidiją, taip sudarant galimybę 
tęsti strateginius MTTP projektus (bendra projekto vertė – nuo 20 iki 200 mln. eurų). Taip siekiama išlaikyti 
inovacijų ekosistemų gebėjimus. Šios priemonės biudžetas – 100 mln. eurų. 
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6A PRIEDAS. KIEKYBINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO PROGNOZöS 
 
 
Skaičiavimai neapima tų projektų, kurių dabartinis statusas yra kitoks nei "Baigtas" arba "Įgyvendinama 
sutartis". 

 
Id÷ja LT 
 

Rodiklio tipas / 

rodiklis 

Matavimo 

vnt. 

Planuojama 

rodiklio reikšmė 

laikotarpio 

pabaigoje             

(2015 m.) 

Planuojama 

rodiklio reikšmė 

(sutartis) 

Pasiekta rodiklio 

reikšmė 

(ataskaitinio 

laikotarpio 

duomenys) 

Vidutinis 

rodiklio 

pasiekimo lygis 

jau užbaigtuose 

projektuose (%) 

Prognozuojama 

rodiklio reikšmė 

užbaigus šiuo 

metu 

įgyvendinamus 

projektus 

Rezultatas/produ

ktas, sukuriamas 

su 1 mln. Lt 

parama 

Prognozuojama 

rodiklio reikšmė 

įsisavinus visas 

priemonei 

numatytas lėšas 

Rezultato         

pritraukta 

privačių 

investicijų 

mln. litų 21,22 13,3 8,6 112,7 15 1,05 37,14 

atlikta 

„patentinės 

švaros“ ar 

„patentabilumo“ 

patikrinimų 

procentai 20 100 23,1  23,1  23,1 

techninių 

galimybių 

studijų, virtusių 

MTTP studija ne 

vėliau kaip dveji 

metai po 

projekto 

įgyvendinimo 

procentai 15 99,4 21,2  21,2  21,2 

Produkto         

MTTP projektai skaičius 200 195 103 100 195 14 482 

 
Intelektas LT 
 

Rodiklio tipas / 

rodiklis 

Matavimo 

vnt. 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

laikotarpio 

pabaigoje 

(2015 m.) 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

(sutartis) 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

(ataskaitinio 

laikotarpio 

duomenys) 

Vidutinis 

rodiklio 

pasiekimo 

lygis jau 

užbaigtuose 

projektuose 

(%) 

Prognozuojama 

rodiklio 

reikšmė 

užbaigus šiuo 

metu 

įgyvendinamus 

projektus 

Rezultatas/pr

oduktas, 

sukuriamas 

su 1 mln. Lt 

parama 

Prognozuojama 

rodiklio 

reikšmė 

įsisavinus visas 

priemonei 

numatytas 

lėšas 

Rezultato         

pritraukta 

privačių 

investicijų 

skaičius 144,8 166,87 53,61 105,9 176,72 1,39 285 

sukurti gaminių, 

paslaugų ar 

procesų 

skaičius 20 384 50 100 384 3,02 619 
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Rodiklio tipas / 

rodiklis 

Matavimo 

vnt. 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

laikotarpio 

pabaigoje 

(2015 m.) 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

(sutartis) 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

(ataskaitinio 

laikotarpio 

duomenys) 

Vidutinis 

rodiklio 

pasiekimo 

lygis jau 

užbaigtuose 

projektuose 

(%) 

Prognozuojama 

rodiklio 

reikšmė 

užbaigus šiuo 

metu 

įgyvendinamus 

projektus 

Rezultatas/pr

oduktas, 

sukuriamas 

su 1 mln. Lt 

parama 

Prognozuojama 

rodiklio 

reikšmė 

įsisavinus visas 

priemonei 

numatytas 

lėšas 

prototipai 

pateiktos 

patentinės 

paraiškos 

skaičius 5 17 2 100 17* 0,13 27 

pateiktos 

dizaino 

registravimo 

paraiškos 

skaičius 10 14 0     

sukurta 

ilgalaikių tyrėjų 

ir pagalbinio 

personalo 

skaičius 60 767 97 25,1 192-755** 1,51-5,93** 309-1216** 

pateikti į rinką 

nauji gaminiai 

skaičius 30 408 12 7,6 31-491** 0,24-3,86** 50-1894** 

Produkto         

MTTP projektai skaičius 60 217 31,07 100 217 1,71 349 

mokslo tyrimų 

įstaigose ir (ar) 

aukštosiose 

mokyklose 

užsakyti MTTP 

darbai 

mln. litų 30 17,17 7,46 100 17,17 0,13 28 

tyrėjai ir 

pagalbinis 

personalas 

skaičius 200 2344 1511 101,1 2370 18,62 3817 

* Tarp užbaigtų projektų nustatytas tik vienas atvejis, kuomet buvo pateikta patentinė paraiška ir tokiu būdu 100 
procentų pasiektas planuotas kiekybinis tikslas. Dėl šios priežasties prognozės patikimumas labai menkas. 
** Prognozė remiasi projektų, kurie jau užbaigti analize, tačiau paraiškoje suplanuota analizuojamo rodiklio reikšmė turi 
būti pasiekta per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo, dėl to vidutinis rodiklio pasiekimo lygis po kurio laiko dar gali 
pagerėti, o dėl to teigiama linkme keistųsi ir prognozuojamos rodiklio reikšmės laikotarpio pabaigoje. 

 

Intelektas LT+ 
 

Rodiklio tipas / 

rodiklis 

Matavimo 

vnt. 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

laikotarpio 

pabaigoje 

(2015 m.) 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

(sutartis) 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

(ataskaitinio 

laikotarpio 

duomenys) 

Vidutinis 

rodiklio 

pasiekimo 

lygis jau 

užbaigtuose 

projektuose 

(%) 

Prognozuojama 

rodiklio 

reikšmė 

užbaigus šiuo 

metu 

įgyvendinamus 

projektus 

Rezultatas/pr

oduktas, 

sukuriamas 

su 1 mln. Lt 

parama 

Prognozuojama 

rodiklio 

reikšmė 

įsisavinus visas 

priemonei 

numatytas 

lėšas 

Rezultato         

pritraukta 

privačių 

investicijų 

mln. litų 265,7 107,9 15,46 104,4 112,6 1,05 340 

įmonės MTTP procentai 50 150,1 47,5     
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Rodiklio tipas / 

rodiklis 

Matavimo 

vnt. 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

laikotarpio 

pabaigoje 

(2015 m.) 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

(sutartis) 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

(ataskaitinio 

laikotarpio 

duomenys) 

Vidutinis 

rodiklio 

pasiekimo 

lygis jau 

užbaigtuose 

projektuose 

(%) 

Prognozuojama 

rodiklio 

reikšmė 

užbaigus šiuo 

metu 

įgyvendinamus 

projektus 

Rezultatas/pr

oduktas, 

sukuriamas 

su 1 mln. Lt 

parama 

Prognozuojama 

rodiklio 

reikšmė 

įsisavinus visas 

priemonei 

numatytas 

lėšas 

veiklos išlaidų 

didėjimas per 

3 metus po 

projekto 

įgyvendinimo 

sukurtos ilgalaikių 

tyrėjų ir 

pagalbinio 

personalo darbo 

vietos per 3 

metus po 

projekto 

įgyvendinimo 

skaičius 50 202 25 60,3 122-202** 1,13-188** 368-610** 

Produkto         

MTTP projektai skaičius 50 41 11 100 41 0,38 124 

sukurtos tyrėjų ir 

pagalbinio 

personalo darbo 

vietos 

skaičius 100 78 4 87,5 68-78*** 0,63-

0,73*** 

205-236*** 

** Prognozė remiasi projektų, kurie jau užbaigti analize, tačiau paraiškoje suplanuota analizuojamo rodiklio reikšmė turi 
būti pasiekta per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo, dėl to vidutinis rodiklio pasiekimo lygis po kurio laiko dar gali 
pagerėti, o dėl to teigiama linkme keistųsi ir prognozuojamos rodiklio reikšmės laikotarpio pabaigoje. 
*** Prognozė remiasi šiuo metu įgyvendinamų projektų, kuriuose pasiektas rezultatas, ekstrapoliacija, dėl galimi labai 
dideli rodiklio reikšmės laikotarpio pabaigoje svyravimai. 

 
Inogeb LT-1 
 

Rodiklio tipas / 

rodiklis 

Matavimo 

vnt. 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

laikotarpio 

pabaigoje 

(2015 m.) 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

(sutartis) 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

(ataskaitinio 

laikotarpio 

duomenys) 

Vidutinis 

rodiklio 

pasiekimo 

lygis jau 

užbaigtuose 

projektuose 

(%) 

Prognozuojam

a rodiklio 

reikšmė 

užbaigus šiuo 

metu 

įgyvendinamus 

projektus 

Rezultatas/p

roduktas, 

sukuriamas 

su 1 mln. Lt 

parama 

Prognozuoja

ma rodiklio 

reikšmė 

įsisavinus 

visas 

priemonei 

numatytas 

lėšas 

Rezultato               

sukurtos naujos 

technologinės 

įmonės 

skaičius 15 53 1 100 53* 2,39* 53* 

įmonės, 

pasinaudojusios 

inovacijų 

paramos 

paslaugomis 

skaičius 1000 2141 887 65,5 1402-

2141*** 

63,15-

96,44*** 

1402-

2141*** 

teikiamų procentai 15 29,56 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Rodiklio tipas / 

rodiklis 

Matavimo 

vnt. 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

laikotarpio 

pabaigoje 

(2015 m.) 

Planuojama 

rodiklio 

reikšmė 

(sutartis) 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

(ataskaitinio 

laikotarpio 

duomenys) 

Vidutinis 

rodiklio 

pasiekimo 

lygis jau 

užbaigtuose 

projektuose 

(%) 

Prognozuojam

a rodiklio 

reikšmė 

užbaigus šiuo 

metu 

įgyvendinamus 

projektus 

Rezultatas/p

roduktas, 

sukuriamas 

su 1 mln. Lt 

parama 

Prognozuoja

ma rodiklio 

reikšmė 

įsisavinus 

visas 

priemonei 

numatytas 

lėšas 

inovacijų 

paramos 

paslaugų 

paklausos 

padidėjimas  

smulkiojo ir 

vidutinio verslo 

subjektai, 

panaudoję savo 

versle 

konsultacijų metu 

gautas 

rekomendacijas  

procentai 30 48,63 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Produkto               

MTTP ir inovacijų 

aplinkos gerinimo 

projektai 

skaičius 16 14 0 n.d. n.d.   

įgyvendintos 

šiuolaikiškų 

technologijų ir 

inovacijų sklaidos 

priemonės 

skaičius 20 56 18 61,5 34-56*** 1,53-

2,52*** 

34-56*** 

sukurti viešo 

pobūdžio 

informacijos 

portalai ar 

duomenų bazės 

skaičius 5 22 12 94,4 21-22*** 0,95-

0,99*** 

21-22*** 

* Tarp užbaigtų projektų nustatytas tik vienas atvejis, kuomet dar įgyvendinamame projekte buvo sukurta nauja 
technologinė įmonė ir tokiu būdu 100 procentų pasiektas planuotas kiekybinis tikslas. Dėl šios priežasties prognozės 
patikimumas labai menkas. 
*** Prognozė remiasi šiuo metu įgyvendinamų projektų, kuriuose pasiektas rezultatas, ekstrapoliacija, dėl to galimi ir 
labai dideli rodiklio reikšmės laikotarpio pabaigoje svyravimai. 
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6B PRIEDAS. KIEKYBINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO PROGNOZAVIMO 

METODIKA 
 
 

Prognozuojamos rodiklio reikšmės įsisavinus visas priemonei numatytas lėšas (atvejai, kai rodiklio reikšmė yra absoliuti, o 
matavimo vienetas – tam tikras skaičius)  apskaičiuotos tokiu būdu: 
 

, 

kur Rgalutinė – prognozuojama galutinė rodiklio reikšmė įsisavinus visas priemonei numatytas lėšas (skaičius), Lplanuotos – 
numatytos priemonės įgyvendinimui skirti lėšos (skaičius), Rprognozuojama – prognozuojama rodiklio reikšmė užbaigus 
įgyvendinti šiuo metu įgyvendinamus projektus (skaičius), Lįsisavintos – prognozuojama lėšų, kurios bus įsisavintos užbaigus 
įgyvendinti šiuo metu vykdomus projektus, suma (skaičius). 
 
 
Minėtiems skaičiavimams atlikti buvo apskaičiuota prognozuojama lėšų, kurios bus įsisavintos užbaigus įgyvendinti šiuo 
metu vykdomus projektus, suma: 
 

, 

kur Lįsisavintos - prognozuojama lėšų, kurios bus įsisavintos užbaigus įgyvendinti šiuo metu vykdomus projektus, suma 
(skaičius), Lskirtos – šiuo metu įgyvendinamų projektų įgyvendinimui skirtas finansavimas, Mlėšų įsisavinimo – paramos lėšų 
įsisavinimo vidurkis jau įgyvendintuose projektuose (procentas). 

 
Taip pat minėtiems skaičiavimams atlikti buvo apskaičiuota prognozuojama rodiklio reikšmė užbaigus įgyvendinti šiuo metu 
įgyvendinamus projektus: 
 

, 

kur Rprognozuojama - prognozuojama rodiklio reikšmė užbaigus įgyvendinti šiuo metu įgyvendinamus projektus (skaičius), 
Rplanuota – planuota pasiekti rodiklio reikšmė sudėjus šiuo metu įgyvendinamų projektų sutartyse numatytas pasiekti rodiklio 
reikšmes (skaičius), Mrodiklio pasiekimo – vidutinė rodiklio pasiekimo reikšmė jau baigtuose įgyvendinti projektuose (procentas). 
 
Tais atvejais, kai prognozuojamo rodiklio reikšmė yra santykinė, o matavimo vienetas – tam tikras procentas, buvo daroma 
prielaida, jog įsisavinus visas paramos lėšas rodiklis bus pasiektas tokiu pat mastu kaip ir jau baigtuose įgyvendinti 
projektuose. 
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7 PRIEDAS. INOVACIJŲ ŠVIESLENTöS RODIKLIŲ 

PALYGINAMOJI ANALIZö 
 
 

2008 2009 2010 
Rodiklio 

aktualumas 
Rodiklis ES-27 

valstybių 
Lietuvos 

ES-27 
valstybių 

Lietuvos 
ES-27 

valstybių 
Lietuvos 

++ SUMINIS INOVACIJŲ INDEKSAS (SII) 0,475 0,294 0,478 0,313 0,516* 0,227* 
 Sąnaudos:  
 Žmogiškieji ištekliai:  

+ 
� Socialinių, inžinerijos ir humanitarinių mokslų 
absolventai, įgiję aukštąjį išsilavinimą (skaičius 
tūkstančiui 20–29 metų gyventojų) 

40,3 60,3 40,5 59,8   

++ 
� Socialinių, inžinerijos ir humanitarinių mokslų 
daktarai (skaičius tūkstančiui 25–34 metų 
gyventojų) 

1,11 0,61 1,03 0,68 1,4* 0,8* 

++ 
� Gyventojai, įgiję aukštąjį išsilavinimą (skaičius 
šimtui 25–64 metų gyventojų) 

23,5 28,91 23,5 30,4 32,3* 40,6* 

+ 
� Visą gyvenimą trunkančio mokymo veiklos 
dalyviai (skaičius šimtui 25–64 metų gyventojų) 

9,7 5,3 9,5 4,9   

++ 
� Jaunimo išsilavinimo lygis (20–24 metų 
gyventojų, įgijusių vidurinį išsilavinimą, 
procentais) 

78,1 89 78,1 89,1 78,6 86,9 

 Atviros, itin geros ir patrauklios mokslinių tyrimų 
sistemos: 

 

+++ � Tarptautinės bendros mokslinės publikacijos     266 199 

+++ 
� Mokslinės publikacijos tarp 10 % dažniausiai 
pasaulyje cituojamų mokslinių publikacijų 

    0,11 0,04 

+++ � Ne ES doktorantai     19,45 0,03 
 Finansai ir parama:  

++ 

� Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai 
(toliau – MTTP) (bendrojo vidaus produkto 
procentais) 

0,65 0,58 0,64 0,62 0,75 0,64 

++ � Rizikos kapitalas (BVP procentais) 0,107 – 0,107 - 0,110 - 
+ � Privatūs kreditai (santykis su BVP) 0,131 0,61 1,22 0,63   

+ 
� Įmonių prieiga prie plačiajuosčio interneto 
(visų įmonių procentais) 

77 53 77,0 56,0   

 Įmonių veikla:  
 Įmonių investicijos:  

++ � Verslo išlaidos MTTP (BVP procentais) 1,17 0,23 1,19 0,19 1,25 0,20 

+ 
� Išlaidos informacinėms technologijoms (BVP 
procentais) 

2,7 1,8 2,7 1,8   

++ 
� Įmonių išlaidos inovacijoms (ne tyrimams, 
apyvartos procentais) 

1,03 0,64 1,03 0,64 0,71 0,76 

 Ryšiai ir verslumas:   

++ 
� Inovatyvios mažos ir vidutinės įmonės (toliau – 
MVĮ), veikiančios šalyje (MVĮ procentais) 

30 17,7 30,0 17,7 30,31 19,39 

++ 
� Įnovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su 
kitomis įmonėmis (MVĮ procentais) 

9,5 10,3 9,5 10,3 11,16 8,03 

+ 
� Įmonių kaita (įsteigtų ir veiklą nutraukusių 
įmonių (visų MVĮ procentais) 

5,1 9 4,9 9,0   

++ 
� Bendros viešojo ir privataus sektorių 
publikacijos milijonui gyventojų  

31,4 0,0 36,1 1,0 36,2 3,0 
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2008 2009 2010 
Rodiklio 

aktualumas 
Rodiklis ES-27 

valstybių 
Lietuvos 

ES-27 
valstybių 

Lietuvos 
ES-27 

valstybių 
Lietuvos 

 Veiklos našumas:  

+ 
� Europos patentų organizacijos patentai 
(milijonui gyventojų) 

105,7 1,3 114,9 3,2   

+++ � PCT patentinės paraiškos     4,00 0,35 

+++ 
� PCT patentinės paraiškos socialiniams 
iššūkiams spręsti (klimato kaitos padarinių 
sušvelninimas; sveikatos apsauga) 

    0,64 0,02 

++ � Bendrijos prekės ženklai (milijonui gyventojų) 124,6 20,4 124,5 33,1 5,41* 2,74* 
++ � Bendrijos dizainas (milijonui gyventojų) 121,8 2,6 121,2 12,8 4,75* 0,48* 

+ 
� Technologijų mokėjimo balanso srautai (BVP 
procentais) 

1,07 0,08 1,00 0,06   

 Rezultatai:  
 Inovatoriai:  

++ 
� MVĮ, diegiančios produktų ar procesų naujoves 
(MVĮ procentais) 

33,7 19,7 33,7 19,7 34,18 21,93 

++ 
� MVĮ, diegiančios rinkodaros ar organizavimo 
naujoves  
(MVĮ procentais) 

40 28,5 40,0 28,5 39,09 21,39 

 � Inovatyvių įmonių efektyvumo šaltiniai:       

+ 
o Sumažintos darbo jėgos sąnaudos (inovacinių 
įmonių procentais) 

18 10,7 18,0 10,7   

+ 
o Sumažintos medžiagų ir energijos sąnaudos 
(inovacinių įmonių procentais) 

9,6 8,5 9,6 8,5   

 Ekonominis poveikis:  

+ 
� Užimtumas vidutiniškai pažangių ir pažangiųjų 
technologijų gamybos įmonėse (visų darbuotojų 
procentais) 

6,69 2,44 6,69 3,02   

+ 
� Užimtumas žinioms imliame paslaugų 
sektoriuje (visų darbuotojų procentais) 

14,51 8,19 14,53 9,28   

+++ 
� Užimtumas žinioms imlioje veikloje 
(apdirbamoji pramonė ir paslaugos) (visų 
darbuotojų procentais) 

    13,03 7,93 

++ 
� Vidutiniškai pažangių ir pažangiųjų 
technologijų gamybos produktų eksportas (viso 
eksporto procentais) 

48,1 33,1 48,2 34,4 47,36 31,90 

++ 
� Žinioms imlių paslaugų eksportas (viso 
eksporto procentais) 

48,7 13,8 48,8 12,8 49,43 12,68 

++ 
� Rinkos naujokų pardavimo mastas (apyvartos 
procentais) 

8,6 6,04 8,60 6,04 

+ 
� Naujų įmonės produktų pardavimo mastas 
(apyvartos procentais) 

6,28 6,39 6,28 6,39 
13,26* 9,59* 

+++ 
� Su licencijomis ir patentais susijusios pajamos 
iš užsienio 

    0,21 0,00 

Šaltinis: European Innovation Scoreboard 2008: Comparative analysis of innovation performance; European Innovation 
Scoreboard (EIS) 2009; Innovation Union Scoreboard 2010: The Innovation Union‘s performance scoreboard for Research 
and Innovation. 
Pastabos: lentelės dalyje „Rodiklio aktualumas“ parodoma, kurie rodikliai išliko aktualūs arba prarado aktualumą Europos 
inovacijų švieslentę pervadinus į Inovacijų Sąjungos švieslentę ir pakeitus dalies rodiklių skaičiavimo metodiką 2010 m. 
Rodikliai, kurie neteko aktualumo nuo 2010 m. žymimi „+“ ženklu, rodikliai, kurių aktualumas nesikeitė – „++“, nauji rodikliai 
– „+++“.  
Žvaigždute (*) pažymėti rodikliai, kurių skaičiavimo metodika 2010 m. keitėsi.  
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8 PRIEDAS. PAGRINDINIAI EUROPOS INOVACIJŲ POLITIKOS DOKUMENTAI – 

1995 - 2010 M. 
 

Komunikatas Teisinė aplinka Pagrindinis tikslas Uždaviniai Siūlomi veiksmai 

1996 m. inovacijų 
veiksmų planas  

- 1995 m. Žalioji inovacijų 
knyga. 
- Florencijos Europos Taryba 
pareikalavo veiksmų plano 
dėl priemonių, kurių reikia 
imtis inovacijų srityje, siekiant 
„kovoti už darbą kaip 
pagrindinį prioritetą 
Sąjungoje“ 

Pasiūlyti nurodytą prioritetinių 
iniciatyvų, kurios yra esminės  
inovacijų procesui, 
įgyvendinamų Bendrijos 
lygmeniu, kiekį. 
 

- Skatinti tikrą inovacijų kultūrą. 
- Sukurti teisines, reglamentavimo ir 
finansines gaires, skirtas inovacijoms.  
- Tiek nacionaliniu, tiek Bendrijos lygmeniu 
stengtis paversti mokslą varomąja inovacijų 
jėga.  
 

- Žaliojoje knygoje nurodoma 11 veiksmų – nuo 
technologijų įžvalgumo, mokslininkų mobilumo, 
fiskalinės sistemos, intelektinės nuosavybės 
teisių iki viešojo sektoriaus inovacijų.    
- Inovacijų veiksmų plano priede pateikiamas 
naujų ir jau egzistuojančių veiksmų, skirtų 
visiems pagrindiniams tikslams, sąrašas.   

 
2000 m. 
Inovacijos žinių 
ekonomikoje  
 

- 2000 m. Lisabonoje Europos 
Taryba pateikia išvadas, o 
taip pat ir pateikia specialų 
pageidavimą sukurti Europos 
inovacijų diegimo rezultatų 
suvestinę   
 

- Nustatyti plačias politikos 
gaires inovacijų skatinimui ES.  
-  Apžvelgti progresą, siekiant 
paskatinti inovacijas įmonėse, 
nustatyti naujus prioritetus ir 
nustatyti plačias politikos gaires 
4 metams 

- Inovacijų politikos suderinamumas 
- Reglamentavimo gairės, skirtos inovacijoms  
- Paskatinti inovatyvių įmonių kūrimą ir 
vystymą  
- Patobulinti pagrindines sąsajas inovacijų 
sistemoje   
- Visuomenė atvira inovacijoms  

Ilgas sąrašas pasiūlytų veiksmų, įskaitant:  
- priimti taisykles dėl valstybės finansuojamų 
mokslinių tyrimų rezultatų platinimo  
- Įvykdyti mokesčių reformas, siekiant skatinti 
privataus kapitalo investicijas  
- Nustatyti ir skatinti gerąją reguliavimo praktiką  
- Sukurti teisinę mokestinę ir finansinę aplinką 
palankią įmonių steigimui, kūrimui ir plėtrai  
- Švietimas ir mokymas, susijęs su verslu ir 
inovacijomis  

2003 m. Inovacijų 
politika, 
papildanti 
Sąjungos požiūrį 
Lisabonos 
strategijos 
kontekste  
 

- Lisabonos strategija (2000 
m.) ir Barselonos susitikimo 
(2002 m.) išvados 
- indėlis į pavasario Europos 
Tarybą 2003 m.  
 

- Sukurti gaires įmonių 
politikos, kuri skatintų 
konkurencingumą, kūrimui:  
- apibūdinti įvairius kelius link 
inovacijų  
- išanalizuoti problemas 
būdingas ES 
- Pasiūlyti naują kryptį ES 
inovacijų politikai  
 

- Pakartojami penki 2000 metų komunikato 
prioritetai. 
- Akcentuojamas suderintų inovacijų politikos 
gairių nustatymo poreikis, ypatingai 
vertikalaus koordinavimo. 
Naujos kryptys:  
- Sąsajos su kitomis politikos sritimis, siekiant 
pagerinti aplinką inovatyvioms įmonėms. 
- Skatinti didesnę rinkos dinamiką ir 
panaudoti eksperimentines rinkas  
- Skatinti viešojo sektoriaus inovacijas. 
- Sustiprinti inovacijų politikos regioninį 
lygmenį  

Buvo pasiūlyta veiksmų serija, tačiau šie veiksmai 
iš esmės buvo nukreipti į inovacijų politikos 
valdymą ir keitimąsi patirtimi. 
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Komunikatas Teisinė aplinka Pagrindinis tikslas Uždaviniai Siūlomi veiksmai 

2005 m. Daugiau 
investicijų į 
tyrimus ir 
inovacijas, 
bendras požiūris 
(2005-2007 m.)  
 

- Atnaujinta Lisabonos 
strategija. 
-  2006 m. Aho ataskaita: 
Inovatyvios Europos kūrimas  
- 2006 m. Plataus spektro 
inovacijų strategija  

Pateikti pagrindines gaires, kaip 
skatinti inovacijas, apjungiant 
skirtingų sričių, turinčių įtakos 
inovacijoms, politiką 
 

- Mokslas yra sąlyga. 
- Išnaudoti bendros rinkos potencialą 
- Sustiprinti reguliacinę aplinką ir užtikrinti 
efektyvių intelektinės nuosavybės saugojimo 
teisinių pagrindų kūrimą  
- Skatinti tarpininkų bendradarbiavimą 
- Finansinė parama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms  
- Rodyti pavyzdį: vyriausybių vaidmuo 
- Palengvinti eksperimentinių inovacinių 
rinkų atsiradimą  

- Sukurti inovacijoms palankias švietimo sistemas 
- Kurti bendrą ir patrauklią darbo rinką 
mokslininkams 
- Sustiprinti mokslinių tyrimų ir pramonės saitus  
- Skatinti regionines inovacijas per naujas 
sanglaudos politikos programas  
- Pakeisti mokslinių tyrimų ir plėtros (R&D) ir 
valstybės paramos inovacijoms taisykles, ir 
suteikti išsamesnes konsultacijas dėl mokslinių 
tyrimų ir plėtros mokesčių lengvatų  
- Sustiprinti intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugą (IPR)  
- Skaitmeniniai produktai ir paslaugos – iniciatyva 
dėl autorinių teisių mokesčių  
- Sukurti strategiją inovacijoms palankioms 
„eksperimentinėms rinkoms“  
- Skatinti inovacijas per viešuosius pirkimus   
 

2009 m. Inovacijų 
politikos peržiūra 
besikeičiančioje 
aplinkoje 
 

- Atnaujinta Lisabonos 
strategija  
- Europos inovacijų politikos 
įgyvendinimo inventorizacija 
ciklo pabaigoje kaip 
pasirengimas Europos  
inovacijų aktui 2010 metais  
 

Nustatyti likusias spragas (ES 
politikoje) ir pasiūlyti, kaip jas 
užpildyti  
 

- Pašalinti silpnąsias vietas pagrindinėse 
sąlygose verslininkams  
- ES inovacijų sistemos valdymo stiprinimas  
 

Nepasiūlyta jokių konkrečių veiksmų, tačiau 
nustatyta, kad progresas nepakankamas šiose 
srityse: intelektinės nuosavybės apsauga, rizikos 
kapitalo rinkos, standartizacija, paslaugų 
inovacijos, švietimo sistemų įtaka inovacijoms, 
nepastovūs finansavimo šaltiniai ir t.t. 
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Komunikatas Teisinė aplinka Pagrindinis tikslas Uždaviniai Siūlomi veiksmai 

2010 m. Inovacijų 
Sąjunga 

- Strategija „Europa 2020“ 
- Pavyzdinė iniciatyva pagal 
pažangiojo augimo prioritetą  

- Pagerinti sąlygas ir prieigą prie 
finansavimo moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, 
užtikrinti, kad inovatyvios 
idėjos virstų produktais ir 
paslaugomis, kurios prisideda 
prie plėtros ir darbo vietų 
kūrimo 
- Spręsti problemas ir priimti 
galimybes, su kuriomis 
susiduria Europa pagrindinėse 
srityse, kurios reikalauja 
savalaikių ir nuolatinių 
pastangų  
- Aiškiai apibrėžti pagrindines 
Europos, nacionalines ir 
regionines iniciatyvas, kurių 
reikia inovacijų sąjungos (IU) 
sukūrimui  

- Stiprinti žinių bazę ir mažinti fragmentaciją 
- Pateikti rinkai geras idėjas  
- Didinti socialinę ir teritorinę sanglaudą  
- Kaupti jėgas, kad įvyktų prasilaužimas: 
Europos inovacijos  
- Įtakoti mūsų politiką išoriškai  
 

- Kompetencijos skatinimas moksle ir įgūdžių 
lavinime  

- Europos mokslinių tyrimų srities pristatymas. 
- Nukreipti ES finansavimo instrumentus į 

Inovacijų Sąjungos prioritetus . 
- Europos inovacijų ir technologijos instituto 

kūrimas  
- padidinti prieigą prie finansavimo, skiriamo 

inovatyvioms įmonėms.  
- Sukurti bendrą inovacijų rinką 

(reglamentavimas, ikiprekybiniai viešieji 
pirkimai ir t.t.). 

- Skatinti atvirumą ir paversti kapitalu Europos 
kūrybinį potencialą (dizainas, atvira prieiga 
prie rezultatų ir t.t.) 

- Padidinti ir pagerinti struktūrinių fondų 
naudojimą. moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, siekiant išvengti „inovacijų 
pasidalijimo“.  

- Socialinių inovacijų bandomoji programa ir 
mokslinių tyrimų programa, susijusi su viešojo 
ir socialinio sektoriaus inovacijomis.  

- Pateikti inovacijų partnerystės sampratą.  
- Stiprinti veiksmus, kuriais būtų galima išsaugoti 

ir pritraukti itin gabius žmones.  
- Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.  

Šaltinis: parengta autorių pagal Erawatch Network duomenis ir ES strateginius dokumentus ir teisės aktus 
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9 PRIEDAS. LIETUVOS MTTP IR INOVACIJŲ POLITIKĄ 

ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS ANALIZö 

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 

MITA 2010 m. buvo įsteigta 2010 m. gegužės 4 d. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų 
agentūros (toliau – TPA, 2002 - 2010 m.) pagrindu, kuri veiklą pradėjo kaip Lietuvos nacionalinis 
informacijos centras „Eureka" (1999 m.)76. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-305/V-546 „Dėl Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 48-2362), Tarptautinių mokslo 
ir technologijų plėtros programų agentūros pavadinimas buvo pakeistas į Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra. Naujasis pavadinimas įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 4 d., įregistravus Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agentūrą Juridinių asmenų registre.77 
 

Pav. 1. MITA organizacinė struktūra 

 
Šaltinis: www.mita.lt 
 

MITA įkurta siekiant skatinti inovacijų kūrimą, verslo ir mokslo partnerystę, verslui palankios terpės 
plėtrą Lietuvoje, kaip numatyta Vyriausybės patvirtintoje Lietuvos inovacijų strategijoje 2010-2020 m.78 
Remiantis MITA nuostatais, kitais teisės aktais ir viešai skelbiama informacija MITA siekia tapti pagrindine 
valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūroje 2011 m. dirbo 21 darbuotojas (žr. Pav. 1). 
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1 lentelė. MITA funkcijos 

Funkcija 
Perkelta iš TPA 
/ nauja funkcija 

Priskirta funkcija
79

 Faktinė veikla 
Veiklos finansavimo 

šaltinis 2010/2011 m. 

Administruoja Aukštųjų technologijų plėtros programą, 4 sritys: informacinių 
technologijų (6); nanotechnologijų (4); lazerių (4); mechatronikos (1). 

Valstybės biudžeto 
asignavimai, skirti MITA 
veiklai, ATPP projektams 

Administruoja Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011-2013 metų 
programą. 

Biudžeto asignavimai 

Numatoma sukurti valstybės institucijų MTTP paslaugų pirkimų duomenų bazę. N.D. 

 
Naujai priskirta 

10.1 administruoti ir finansuoti taikomųjų mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų 
programas 

Administruojama ekspertų duomenų bazė. N.D. 

Perkelta iš TPA 
Administruoja 7 Bendrosios programos (7BP) įgyvendinimą; 2011 m. numatyta 
teikti finansinę paramą programoje 7BP 

Biudžeto asignavimai,             
ES SF lėšos 

Perkelta iš TPA 

Administruoja programos „Eureka“ įgyvendinimą.  
2011 m. veiklos plane numatyta: suteikti 50 konsultacijų verslo subjektams, 
įvertinti 30 paraiškų/ataskaitų; taip pat numatyta finansuoti 15 projektų pagal 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-06-V priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ 

SF lėšos ir biudžeto 
asignavimai 

Perkelta iš TPA 
Administruoja programos „Eurostars“ įgyvendinimą; 2011 m. numatyta teikti 
finansinę paramą programoje „Eurostars“. 

Biudžeto asignavimai,   
ES SF lėšos 

Naujai priskirta 

10.2 administruoti ir finansuoti tarptautinių taikomųjų 
mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir 
bendradarbiavimo programas 

Administruoja Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (CIP) 
įgyvendinimą. 

Biudžeto asignavimai 
MITA veiklai 

Naujai priskirta 
10.4 koordinuoti ŪM ir ŠMM programų ir priemonių mokslo 
ir verslo bendradarbiavimui įgyvendinimą. 

Įgyvendina LR Ūkio ministerijos priemonę „Inovaciniai čekiai“. Biudžeto asignavimai 

 
 
 

Finansavimas / 
programų ir 
priemonių 

administravimas 

Naujai priskirta 

10.5 įgyvendinti programas ir priemones, skatinančias 
integruotų mokslo, verslo ir studijų centrų (slėnių), mokslo 
ir/ar technologijų parkų, technologinių inkubatorių ir 
inovacijų centrų veiklą 

Šiuo metu tokios veiklos nevykdo. Tačiau numatoma įgyvendinti projektą 
„Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“ pagal Inogeb LT-3 priemonę, 
kartu su 5 partneriais. Projekte numatomas koordinuojantis-organizacinis   
MITA vaidmuo (t.y. pati MITA nenumato teikti technologijų perdavimo, 
mokymų ar konsultacinių paslaugų), bei įvairios specifinės veiklos, kurias MITA 
numato vykdyti pasitelkdama ekspertų duomenų bazę (pvz. elektroninė  
sistema  inovatyvių idėjų patikrinimui. 

 

Naujai priskirta 
10.6 skatinti mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir 
intelektinės nuosavybės apsaugą 

Kol kas sistemingai tokios veiklos nevykdo. Numato skirti paramą fiziniams ir 
juridiniams asmenims (siekiantiems gauti Europos patentą bei patentą pagal 
Patentinės kooperacijos sutartį) pagal priemonę, skirtą Intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugai: numatyta finansuoti 40 projektų 

(jei skirs finansavimą LR 
ūkio ministerija) 

Konsultavimas, 
mokymas, 

technologijų 
perdavimas ir kt. 

paslaugos 
tikslinėms 
grupėms 

Naujai priskirta 
10. 6 skatinti technologijų perdavimą, teikiant informacinę, 
finansinę ir partnerių paieškos pagalbą įmonėms ir mokslo 
institucijoms 

Kol kas sistemingai tokios veiklos nevykdo. Daugiau padeda Lietuvos verslo ir 
mokslo institucijoms surasti užsienio partnerius tarptautiniams mokslinių 
tyrimų, technologiniams ir inovaciniams projektams. 
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Funkcija 
Perkelta iš TPA 
/ nauja funkcija 

Priskirta funkcija
79

 Faktinė veikla 
Veiklos finansavimo 

šaltinis 2010/2011 m. 

 

Naujai priskirta 
10.12 teikti su inovacijų vadyba susijusias paslaugas, 
organizuoti verslo ir mokslo gebėjimų inovacijų vadybos 
srityje ugdymą 

Kol kas sistemingai tokios veiklos nevykdo. Rengia ir įgyvendina priemonės 
„Inogeb LT-3“ valstybės projektą: 2011 m. veiklos plane numatyta: parengti 
valstybės projektą (1) suteikti konsultacijas verslo subjektams MTTP ir inovacijų 
klausimais (200) 

Biudžeto asignavimai ir 
SF priemonės Inogeb-3 
lėšos 

Informacinė 
sklaida / 

viešinimas 
Perkelta iš TPA 

10.8 organizuoti informacijos apie Lietuvos pasiekimus 
eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų srityje, 
apie inovacijų plėtrai reikalingų taikomųjų mokslinių tyrimų 
įgyvendinimą ir Agentūros veiklos sklaidą 

Kol kas sistemingai tokios veiklos nevykdo. 2011 m. veiklos plane numatyta 
naujienlaiškių siuntimas bei informacinių dienų organizavimas 

Biudžeto asignavimai 
MITA veiklai 

Administruoja Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimo pramoninių mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje sutartį 

Biudžeto asignavimai 
MITA veiklai 

2011 m. veiklos plane numatyta sudaryti dvišalę bendradarbiavimo sutartį su 
Lenkija 

Biudžeto asignavimai 
MITA veiklai 

Dalyvauja įgyvendinant programą BSR STARS (vykdomas projektas „StarDust“) 
INTERREG programa / 
valstybės biudžeto lėšos 

Dalyvauja įgyvendinant projektą SCIENCE LINK 
Biudžeto asignavimai 
MITA veiklai 

10.7 dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir tarptautinių 
organizacijų tinkluose 

2011 m. veiklos plane numatyta parengti sudaryti sutartį dėl prisijungimo prie 
TAFTIE iki 2011-12-31 

Biudžeto asignavimai 
MITA veiklai 

Perkelta iš TPA 

10.9 dalyvauti tarptautinėse institucijose ir darbo grupėse Dalyvauja įvairiose BP7 ir kt. tarptautinių programų darbo grupėse. 
Biudžeto asignavimai 
MITA veiklai 

Tarptautinis 
bendradarbiavimas 

Naujai priskirta 
10.3 koordinuoti Lietuvos įsijungimo į Europos kosmoso 
agentūrą veiklą; įgyvendinti Nacionalines kosminės erdvės 
technologijų gaires; 

Įtraukta į 2011 m. veiklos planą (II-IV ketvirtis), numatyti mokymai (2). 
Biudžeto asignavimai 
MITA veiklai 

Perkelta iš TPA 
(siekiama 
stiprinti) 

10.10 vykdyti administruojamų taikomųjų mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų 
programų bei jų priemonių įgyvendinimo stebėseną, jų 
poveikio vertinimą; rengti su technologine plėtra susijusias 
įžvalgas. 

MITA vykdo administruojamų programų stebėseną projektų vykdymo metu ir 
jiems pasibaigus.  

 

Pagalba politikos 
formavimui 

Perkelta iš TPA 
(siekiama 
stiprinti) 

10.11 teikti siūlymus Ūkio ministerijai bei Švietimo ir mokslo 
ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms 
taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės 
(technologinės) plėtros bei inovacijų skatinimo klausimais 

Šiuo metu sistemingai tokios veiklos nevykdo, tačiau teikiami pavieniai siūlymai, 
dalyvaujama darbo grupėse ir pan. 

 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis MITA veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir viešai prieinamais šaltiniais (veiklos planu, įstatais ir kt.)
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Funkcijos 
 
MITA funkcijos yra įgyvendinamos šiose veiklos srityse: nacionalinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros programų administravimas; tarptautinių mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir inovacijų programų administravimas; inovacijas skatinančių priemonių įgyvendinimas; 
tarptautinis bendradarbiavimas. Buvusios TPA administruojamos programos BONUS ir COST, taip pat 
dalis 7BP perduotos administruoti Lietuvos Mokslo Tarybai. Programų EUREKA, EUROSTARS, 7BP 
administravimas perkeltas į MITA. Dauguma iš TPA perkeltų funkcijų ir veiklos sričių buvo išplėstos. 
MITA funkcijos detalizuojamos lentelėje 1. 
 
Valdymas ir atskaitomybė 
 
MITA savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos yra LR ūkio ministerija (ŪM) ir LR švietimo 
ir mokslo ministerija (ŠMM)80, kurios kartu dalyvaudamos MITA koordinavimo taryboje: tvirtina 
biudžetinės įstaigos nuostatus; priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą; sprendžia 
kitus įstatyme, kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus 
klausimus81, tame tarpe tvirtina veiklos planą ir veiklos ataskaitą. MITA direktorius atsiskaito ŪM ir 
ŠMM: kasmet, MITA koordinavimo tarybai pritarus, teikia veiklos ataskaitas ŪM ir ŠMM ir viešai 
atsiskaito už savo veiklą. MITA koordinavimo tarybą sudaro penki nariai: du ŪM pasiūlyti atstovai, du 
ŠMM pasiūlyti atstovai ir vienas LR Finansų ministerijos (FM) pasiūlytas atstovas. Tarybos nariai nėra 
MITA valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Direktorius ir direktoriaus 
pavaduotojas dalyvauja Tarybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Agentūros valstybinį (finansinį ir 
veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Agentūros vidaus ir išorės auditą ir 
metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ŪM centralizuotas vidaus audito skyrius. 
 
Apibendrinimas 
 
Apibendrinant, 2010-2011 m. kuriant MITA, jos funkcijos buvo išplėstos ir papildytos, tačiau naujų 
išteklių šių veiklų vykdymui beveik nebuvo skirta. Šiuo metu faktinė MITA veikla daugiausiai vykdoma 
šiomis kryptimis: 1) nacionalinių ir tarptautinių (ES) programų ir priemonių administravimas ir 
finansavimo valdymas; 2) konsultavimo, mokymų ir informacijos sklaidos veikla, ypač dalyvavimo 
tarptautinėse MTTP priemonėse srityje, kur yra didžiausia MITA (buvusios TPA) kompetencija.  
 
Didesnė dalis numatytų naujų funkcijų kol kas visai nėra vykdoma, arba nėra vykdoma sistemingai: 

• Ekspertinė ir konsultacinė veikla, susijusi su klasterių kūrimu, technologijų perdavimu, inovacijų 
vadyba ir pan. Taip pat MITA kol kas nėra sukaupta šiai veiklai vykdyti tinkama kompetencija. 
Reikalinga arba ugdyti reikiamas kompetencijas, arba užimti tarpininko vaidmenį (sprendžiant iš 
planuojamų SF projektų, numatoma įgyvendinti pastarąjį scenarijų, tačiau tokiu atveju reikia 
įvertinti šios funkcijos pridėtinę vertę).  

• Pagalba politikos formavimui: stebėsenos ir analizės/vertinimo funkcija.  
 
Tam tikrų priemonių įgyvendinimas nėra vykdomas, nes nėra skiriamos lėšos ir įgaliojimai konkrečių 
priemonių įgyvendinimui,  arba tokios priemonės kol kas nėra parengtos (pvz., Mokslo ir/ar 
technologijų parkų 2011-2016 m. plėtros programų priemonės). Kol kas, lyginant MITA veiklą su kitų 
MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucijų veikla, negalima teigti, kad de facto tai yra 
pagrindinė MTTP ir inovacijų politiką šalyje įgyvendinanti institucija. Atsižvelgiant į poreikį stiprinti MITA 
veiklą, jos veiklos plėtros alternatyvos plačiau pristatomos 4.2 skyriuje. 

Lietuvos inovacijų centras (LIC) 

LIC įkurtas 1996 m. kaip ne pelno organizacija; 1997 m. reorganizuotas į viešąją įstaigą. Pirmaisiais LIC 
steigėjais bei dalininkais buvo Jungtinių Tautų vystymo programa (UNDP), ŠMM bei Lietuvos akcinis 
inovacinis bankas. Šiuo metu LIC dalininkės yra ŪM, ŠMM bei Lietuvos pramonininkų konfederacija. 
 
Pagrindinis LIC strateginis tikslas – didinti tarptautinį Lietuvos verslo konkurencingumą, intensyvinant 
naujų technologinių sprendimų ir organizacinių iniciatyvų įgyvendinimą versle. Šis tikslas skaidomas 
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į dalykinius tikslus: aktyvinti inovacinę verslo plėtrą, spartinti pažangių mokslo pasiekimų 
komercializavimą, mažinti inovacijų įgyvendinimo riziką.82 LIC teikia inovacijų paramos paslaugas verslo 
įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos 
organizacijoms. LIC yra plačiai išvystęs tarptautinio bendradarbiavimo veiklą inovacijų skatinimo srityje: 
yra europinio Inovacijų perdavimo centrų tinklo narys, Europos technologijų perdavimo, inovacijų ir 
informacijos asociacijos (TII) narys ir priklauso Baltijos šalių inovacijų struktūrų asociacijai (BASTIC). LIC 
bendradarbiauja su Europos verslo inovacinių centrų tinklu (EBN) ir Tarptautine mokslo parkų asociacija 
(IASP). Nuo 2005 m. LIC tapo ScanBalt tinklo nariu. 
 
Šiuo metu, remiantis viešai prieinama informacija, LIC dirba 21 darbuotojas.  

 
Valdymas ir atskaitomybė 
 
Kiekvienais metais LIC rengia veiklos ataskaitą, kurioje dalininkams pateikia duomenis apie vykdytą 
veiklą, pasiektus rezultatus, finansavimo šaltinius. LIC veiklos vertinime yra naudojamos trys veiklos 
rodiklių kategorijos: veiklos rezultatyvumo (angl. results & outcomes); veiksmingumo (angl. 
performance); poveikio (angl. impact), kuriuos nustato ir įvertina pati organizacija. Dalininkai realios 
įtakos LIC veiklai neturi; kita vertus, biudžeto asignavimų savo veiklai vykdyti LIC taip pat negauna. Už 
savo projektinę veiklą LIC atsiskaito tik toms institucijoms, pagal kurių administruojamas 
programas/priemones vykdo projektus. Informacija apie įstaigos vidaus tvarką (vadovo skyrimas, 
atleidimas, atskaitomybė, taip pat, organizacijos įstatai, veiklos ataskaitos) nėra viešai prieinama. 
 

Pav. 2. LIC organizacinė struktūra 

 
Šaltinis: www.lic.lt  

 
Funkcijos 
 
Pagrindinės LIC funkcijos yra: profesionali viešoji konsultacinė veikla, inovacijų skatinimas, pagalba 
užmezgant tarptautinius technologinės partnerystės ryšius, tarptautinio technologijų perdavimo 
paslaugų teikimas įmonėms bei mokslo ir studijų institucijoms. Plačiau LIC funkcijos detalizuojamos 
lentelėje. Didžioji dalis LIC veiklų vykdomos įgyvendinant vienokius ar kitokius projektus, taigi galima 
teigti, kad LIC yra inovacines paslaugas įmonėms teikianti projektinė organizacija, kuri iš dalies vykdo ir 
pagalbos politikos formavimui funkciją (tačiau pastaraisiais metais ši funkcija yra susilpnėjusi). 
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2 lentelė. LIC funkcijos 

Funkcij 
Priskirta 
funkcija 

Faktinė funkcija Finansavimo šaltiniai 2010/2011 m. 

2.Inovacijų 
sistemos 

stiprinimas 

Koordinuoja projektą “Inovacijų paramos tinklas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) – „InoTinklas“ (iki 
2011-09-30, teikia informavimo paslaugas ūkio subjektams, teikia konsultavimo paslaugas įmonėms, rengia inovacijų sklaidos 
priemones). 

ES SF 2007-2013, „Inogeb LT-1“ 
priemonė, LR ŪM / LVPA 

3.Paskatų 
inovacijoms 
inicijavimas 

Dalyvauja projekto “JOSEFIN” (JOint SME Finance for INovation) (iki 2012-01-24) veiklų įgyvendinime (su partneriais organizavo 
darbinius susitikimus, atliko Lietuvoje egzistuojančių financinių inovacijų paramos mechanizmų apžvalgą, organizavimo 
konsultacinius renginius įmonėms). 

BSR INTERREG, LR VRM 

2008-2010 m. dalyvavo projekto “Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network)” įgyvendinime kaip partneris 
(teikė konsultacijas ir atliko partnerių paiešką ūkio subjektams, suformuota inovatyvių įmonių duomenų bazė, organizavo 
technologines misijas užsienyje ir Lietuvoje, brokerystės renginius). 

EK Konkurencingumo ir inovacijų 
bendroji programa  
LR Ūkio ministerija dalinai parėmė šią 
veiklą 2010 m. 

Dalyvavo vykdant  projektą “Pagalbos klasterizacijai Lietuvoje tinklas (PKLT)” (iki 2011-03-31) kaip partneris (teikia informavimo 
paslaugas ūkio subjektams, teikia konsultavimo paslaugas įmonėms, rengia inovacijų sklaidos priemones, surengė pirmąją 
tarptautinę klasterių konferenciją  Lietuvoje). 

Ekonomikos augimo veiksmų 
programos priemonė ASISTENTAS 3, LR 
ŪM / LVPA 

Dalyvauja vykdant projektą “Tarpusavio supratimo tarp MVĮ ir viešojo bei privataus mokslinių tyrimų sektoriaus stiprinimas 
(Building RAPPORT Between Small and Medium-Sized Enterprises And Public Or Private Research Capabilities)” (iki 2011-12-31) 
kaip partneris (vykdo žinių ir technologijų perdavimo (MVĮ) programų vadovų apklausą, atlieka jų pozicionavimą, atrenka 
duomenis tolimesniai analizei). 

EK (Tyrimų generalinis direktoratas) – 
7BP „Gebėjimų“ programa 

Konsultavimas, 
mokymas, 

technologijų 
perdavimas ir 
kt. paslaugos 

tikslinėms 
grupėms 

4.Inovacijų 
partnerystės 

paskatų 
formavimas 

Dalyvavo vykdant projektą “Biomedicinos ir bioinžinerijos MVĮ skatinimas dalyvauti 7BP projektuose – SM-BIO-POWER” (iki 2011-
06-30) kaip partneris (teikia konsultavimo paslaugas įmonėms, organizavo tarptautinį informacinį seminarą). 

EK – 7BP 

Įgyvendina projektą „Iniciatyvų inovacijoms versle įgalinimas „InPulsas““ (iki 2011-09-30, (rengia inovacijų sklaidos priemones; 
rengia “InoMedia klubus”, veda ugdymo ir diskusinius renginius aukštesniojo ir vidurinio mokymo įstaigose, surengė Inovacijų 
prizo 2010 konkursą). 

ES FF 2007-2013, VP2-1.4-ŪM-03-K 
Inogeb LT-1 

Įgyvendina projektą Kooperacijos inovacijoms versle įgalinimas – „InPulsas+“ (iki 2011-09-30, (teikia informavimo paslaugas ūkio 
subjektams, teikia konsultavimo paslaugas įmonėms, palaiko 2 informacines duomenų bazes informacijos portale 
www.inovacijos.lt, rengia inovacijų sklaidos priemones, teikia pagalbą rengiant / įgyvendinant inovacinius projektus) 

ES SF 2007-2013, „Inogeb LT-1“ 
priemonė, LR ŪM / LVPA 

Dalyvauja projekto „Inovatyvaus verslo idėjų turnyras“ (iki 2011-08-31) įgyvendinime kaip partneris (teikia informavimo paslaugas 
ūkio subjektams, teikia konsultavimo paslaugas įmonėms, rengia inovacijų sklaidos priemones) 

ES SF 2007-2013, „Inogeb LT-1“ 
priemonė, LR ŪM / LVPA 

Informacinė 
sklaida  

1.Inovacijų 
kultūros 

formavimas 

Dalyvavo projekto Inovacijų ir naujovių pristatymas visuomenei (INNOEXPO) (iki 2011-08-31) veiklos įgyvendinime (rengė vieningą 
infofestivalių (inovacijų savaičių) stilių ir organizavimo tvarką, dalyvavo rengiant infofestivalį Barselonoje) 

EK Konkurencingumo ir inovacijų 
bendroji programa – EK Įmonių ir 
pramonės generalinis direktoratas 

Tarptautinis 
bendradarbia

vimas 

5. Tarptautinė 
vystomoji 

veikla 

Teikia techninę pagalbą Kroatijos Mokslo, Švietimo ir Sporto ministerijai vykdant Mokslo ir inovacijų investicijų fondo projektą (iki 
2012-06-30). Dalyvauja kaip partneris (pagal bendros veiklos sutartį numatyta teikti konsultavimo, mokymų ir informacinės 
sklaidos paslaugas). 

IPA programa (Kroatija) 

Šaltinis: LIC tinklalapis ir veiklos ataskaita už 2010 m.
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Apibendrinimas 
 
Pirma, iš kitų MTTP ir inovacijų politiką įgyvendinančių institucijų LIC išsiskiria tuo, kad orientuojasi į verslo 
subjektų inovacinės veiklos skatinimą, t.y. yra vienintelė iš analizuojamų institucijų, dirbanti tiesiogiai su 
įmonėmis (klientais). Dalis veiklos yra tiesiogiai susijusi su ES SF projektų srauto kūrimu (t.y. įmonės 
konsultuojamos rengiantis dalyvauti ES SF priemonėse).  
 
Antra, iš kitų institucijų LIC taip pat išsiskiria tuo, kad pagrindinis LIC veiklos finansavimo šaltinis yra 
projektinė veikla. 2010 m. veiklos finansavimo sudarė šių šaltinių lėšos: ES SF – 51%, ES tarptautinės 
programos – 26%, nacionalinė parama (konkursinės LT Ūkio ministerijos administruojamos programos) – 
8%. 15% veiklos LIC finansuoja  nuosavomis lėšomis83, t.y. institucija turi galimybes uždirbti iš kitų šaltinių ir 
šiomis lėšomis subsidijuoti kitas veiklos sritis. Lietuvos inovacijų centras veiklą organizuoja tik projektų 
pagrindu t.y. LIC dalyvauja konkursuose, teikia projektines paraiškas pagal ES, kitų tarptautinių organizacijų 
bei Lietuvos valstybės institucijų administruojamas programas, laimėjus konkursus, gaunamas veiklos 
finansavimas.84 Dauguma LIC realizuojamų projektų buvo ir yra kompleksiniai, t.y. apimantys kelias veiklos 
kryptis (funkcijas). Taip pat kai kurie projektai, vykdomi pagal vienas veiklos kryptis, papildo projektines 
veiklas kitose kryptyse.85 
 
Taip organizuojamoje LIC veikloje yra sistemiškumo; kita vertus, sunku vertinti šios institucijos veiklos įtaką 
ir rezultatus, nes LIC veiklos išorinis vertinimas nėra atliktas, o veiklos rodiklius formuoja ir nurodo pati 
institucija. Apibendrinant, LIC yra sukaupta Lietuvoje išskirtinė kompetencija, o institucijos veikla papildo 
kitų institucijų veiklą, tačiau LIC finansavimas ir atitinkamai atskaitomybė už rezultatus yra tobulintini. 

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) 

LVPA yra 2003 m.  ŪM įsteigta institucija, administruojanti ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. 
Pagrindiniai LVPA tikslai yra: prisidėti užtikrinant skaidrų ir ekonomiškai pagrįstą ES Struktūrinės paramos 
paskirstymą, užtikrinti efektyvų projektų administravimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą, užtikrinti išsamios ir 
aktualios informacijos apie LVPA administruojamą paramą prieinamumą ir sklaidą.86 Vykdydama LR 
Vyriausybės nutarimu jai priskirtas įgyvendinančiosios institucijos ES paramos administravimo struktūroje 
funkcijas, LVPA administruoja ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, turizmo ir energetikos sektoriams 
plėtoti.87 Iš viso LVPA administruoja apie 4,6 mlrd. litų ES struktūrinės paramos lėšų. 
 
2010 m. patvirtina nauja LVPA valdymo struktūra, suformuotas vientisas Projektų valdymo departamentas, 
suskirstytas į Verslo, MTTP, Energetikos ir Turizmo projektų valdymo skyrius. Pagrindiniai Lietuvos verslo 
paramos agentūros MTTP projektų valdymo skyriaus veiklos tikslai yra sustiprinti viešą ir privačią MTTP 
bazę, padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms, padidinti MTTP 
veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje ir pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir 
mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje.88 Skyriuje dirba 18 darbuotojų (žr. Pav. 3).89 Toliau šiame skyriuje 
nagrinėjama tik MTTP projektų valdymo skyriaus veikla. 
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Pav. 3. LVPA organizacinė struktūra 

 
Šaltinis: www.lvpa.lt  

 
Funkcijos 
 
LVPA administruoja devynias Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui 
ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemones,  nuosekliai atlieka 
projektų valdymą nuo paraiškos pateikimo iki projekto siekiamų rodiklių kontrolės, bei vykdo kitas susijusias 
veiklas (informavimo, konsultavimo ir kt.). 
 

3 lentelė. LVPA funkcijos 

Funkcija Priskirta funkcija
90

 Faktinė funkcija
91

 

Veiklos 
finansavimo 

šaltinis 
2010/2011 

m. 

Administruoja VP2-1.3-ŪM-01-K priemonę „Idėja LT“ (2009 m. įvertino 247 
paraiškas, administravo 63 sutartis; 2010 m. įvertino 477 paraiškas, 
administravo 142 sutartis).  
Administruoja VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT“ (2009 m. įvertino 
130 paraiškas, administravo 90 sutartis; 2010 m. įvertino 255 paraiškas, 
administravo 139 sutartis). 

Administruoja VP2-1.3-ŪM-03-K priemonę „Intelektas LT+“ (2009 m. 
įvertino 49 paraiškas, administravo 20 sutartis; 2010 m. įvertino 105 
paraiškas, administravo 33 sutartis).  

Administruoja VP2-1.3-ŪM-04-V priemonę „PRO LT“ (įvertino 6 paraiškas, 
administravo 6 sutartis. Visus projektus įgyvendina UAB „Lietuvos tyrimų 
centras“, bendra projektams skirta suma 40 mln. Lt).  

Administruoja VP2-1.4-ŪM-01-K priemonę „Inoklaster LT“ (2009 m. įvertino 
2 paraiškas, tačiau nebuvo sudaryta sutarčių; 2010 m. įvertino 6 paraiškas, 
administravo 3 sutartis).  
Administruoja VP2-1.4-ŪM-02-K priemonę „Inoklaster LT+“ (2010 m. 
įvertino 3 paraiškas, administravo 1 sutartis).  

Finansavimas / 
priemonių 
administravi-
mas 

11.1 skelbia kvietimų teikti 
paraiškas gauti paramą pagal 
priskirtas nacionalinės ir ES 
paramos programinių 
dokumentų priemones 

11.2 tikrina ir vertina projektų 
paraiškas, sudaro paramos 
teikimo sutartis, vykdo 
paramą gavusių projektų 
įgyvendinimo kontrolę, 
tikrina ir vertina mokėjimo 
prašymus, jų pagrindu atlieka 
mokėjimų kontrolę, kaupia su 
teikiama parama susijusią 
informaciją, viešina 
informaciją apie suteiktą 
paramą 

VP2-1.4-ŪM-03-K priemonė „Inogeb LT-1“ (2009 m. įvertino 27 paraiškas, 

Biudžeto 
asignavimai 
ir ES 
techninės 
paramos 
lėšos 
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Funkcija Priskirta funkcija
90

 Faktinė funkcija
91

 

Veiklos 
finansavimo 

šaltinis 
2010/2011 

m. 

administravo 14 sutartis; 2010 m. įvertino 27 paraiškas, administravo 14 
sutartis).  
VP2-1.4-ŪM-04-V priemonė „Inogeb LT-2“ (2010 m. įvertino 5 paraiškas, 
tačiau nebuvo sudaryta sutarčių) 

 

VP2-1.4-ŪM-05-V priemonė „Inogeb LT-3“ (rengiama 1 paraiška. Pareiškėjas 
– MITA).  

Šaltinis: parengta autorių pagal LVPA įstatus, veiklos ataskaitas ir LVPA tinklalapyje skelbiamą informaciją. 

 
Valdymas ir atskaitomybė 
 
Agentūros savininkas – vienintelis Agentūros dalininkas – yra ŪM, kuri kartu su LVPA nustato siektinus 
veiklos tikslus ir jų įgyvendinimo rodiklius. LVPA ŪM atsiskaito teikdama veiklos ataskaitą. Agentūros 
finansinis auditas atliekamas kiekvienais metais. Agentūros veiklą turi teisę tikrinti: Valstybės kontrolės 
institucijos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų paskirti 
auditoriai, kai veikla susijusi su ES paramos lėšų valdymu ir kontrole.92

 
 

Apibendrinimas 
 
LVPA yra LR Ūkio ministerijos deleguotoji institucija, administruojanti ES Struktūrinės paramos Ekonomikos 
augimo veiksmų programos priemones, apimant ir priemones MTTP srityje. Nuo 2010 m. yra suformuotas 
už MTTP projektų valdymą atsakingas skyrius. MTTP srityje Skyriaus funkcijos apsiriboja ES struktūrinės 
paramos lėšų administravimu, įgyvendinamų projektų stebėsena ir vertinimu, finansinės kontrolės 
mechanizmų įgyvendinimu. Šio Skyriaus veikla iš kitų tarptautinių fondų paramą administruojančių 
institucijų veiklos išsiskiria tuo, kad yra administruojama tik vienos ES programos vieno prioriteto dalis 
priemonių, kurių įgyvendinimas nėra numatytas kitų institucijų funkcijose. 

Kitos institucijos 

Lietuvos mokslo taryba (LMT) 
 
Lietuvos mokslo taryba įgyvendina kelias svarbias MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo funkcijas. Pirma, 
LMT yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir 
eksperimentinės plėtros politikos klausimais. Antra, įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką LMT ne tik 
vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą (funkcija perimta iš SKVC), bet ir organizuoja 
atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais ES šalių narių darbo grupėse 
bei tarptautinėse organizacijose. Trečia, remiantis naujuoju Mokslo ir studijų įstatymu, LMT yra atsakinga už 
programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą: 
• LMT yra visuotinės dotacijos valdytojas pagal vieną ŽIPVP 1.3 prioriteto priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K; 

• Administruoja nacionalines mokslo programas (funkcija perimta iš VMSF, šiuo metu – VSF); 
• Administruoja tarptautines mokslinių tyrimų programas, kuriose finansavimas yra skiriamas 

fundamentiniams tyrimams, taip pat dvišales ir trišales mokslinių tyrimų programas (funkcija perimta 
iš TPA). 

 
Iš viso LMT administruoja per 30 programų/priemonių moksliniams tyrimams ir kitai mokslinei veiklai. Ji taip 
pat turi iš VMSF perimtą mokslininkų-ekspertų duomenų bazę, kurią naudoja mokslinių tyrimų projektams 
vertinti. LMT Vyriausybės teikimu steigia, jos nuostatus ir Vyriausybės siūlomus narius tvirtina Seimas. LMT 
yra atskaitinga Seimui ir Vyriausybei. LMT su MTTP veiklos finansavimu per nacionalines ir tarptautines 
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programas/priemones dirba bent 24 asmenys, neskaitant LMT darbuotojų, atsakingų už mokslo politiką, 
mokslinės produkcijos vertinimą ir kt. klausimus. 
 
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)  
 
MOSTA, remiantis institucijai suteiktais įgaliojimais, atlieka šias funkcijas: 

• Pagalba politikos formavimui: 

o Stebėsena: organizuojama ir vykdoma mokslo ir studijų sistemos stebėsena; tobulinami stebėsenos 
rodikliai ir vykdoma statistinių rodiklių lyginamoji analizė (pvz.,  MOSTA leidžia metinius leidinius, 
pristatančius Lietuvos mokslą ir studijas; įgyvendina projektą MOSTAF, kurio tikslas sukurti mokslo ir 
studijų stebėsenos ir analizės sistemą Lietuvoje; administruoja projektą „Integruotų mokslo, studijų 
ir verslo centrų (slėnių) bei Jungtinių tyrimų programų stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos 
sukūrimas ir įgyvendinimas“).  

o Analizė: analizuojama mokslo ir studijų sistemos būklė Lietuvoje, tarptautinio mokslo ir studijų 
sistemos tendencijos bei mokslinė literatūra ir kita informacija mokslo ir studijų politikos ir 
stebėsenos klausimais. 

o Siūlymų teikimas:  dalyvaujama formuojant ir įgyvendinant mokslo, studijų ir inovacijų politiką bei 
vykdant mokslo ir studijų sistemos strateginio planavimo ir įžvalgas (pvz., 2010-2011 m. MOSTA 
organizavo ir koordinavo Mokslo ir studijų prognostinį vertinimą – įžvalgą). 

o Teikiami pasiūlymai rengiant teisės aktus, reglamentuojantiems mokslo ir studijų stebėseną, 
atsižvelgiant į valstybės poreikius ir tarptautinę praktiką. 

• Bendradarbiavimas: 

o Bendradarbiaujama su mokslo ir studijų institucijomis, jų veiklą koordinuojančiomis bei 
ekspertinėmis institucijomis. 

o Palaikomi ryšiai su analogiškomis užsienio institucijomis, Europos Sąjungos ir tarptautinėmis 
organizacijomis. 

• Atstovavimas: Pagal kompetenciją atstovaujama Lietuvai tarptautinėse organizacijose, ES darbo 
grupėse ir kitose veiklose, susijusiose su mokslo ir studijų stebėsena, analize, mokslo ir studijų sistemų 
plėtros strategijų rengimu, įžvalgomis. 

 
MOSTA veikla turi sąsajų su numatoma MITA veikla teikiant pagalbos inovacijų politikos formavimui 
(stebėsenos ir analizės) funkcijas Lietuvoje. Nors formaliai MOSTA atsakinga tik už mokslo ir studijų 
stebėseną ir analizę, faktiškai atskirti mokslą ir studijas nuo MTTP ir inovacijų veiklos yra neįmanoma, ypač 
bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje, bei atsižvelgiant į ketinimus ES ir nacionaliniu lygiu stiprinti 
mokslo, studijų ir verslo sąveikas. Pvz., ES lygiu bei kai kuriose ES šalyse jau imtasi veiksmų siekiant apjungti 
mokslo, studijų ir inovacijų stebėsenos ir analizės pastangas (rodiklių duomenų bazes ir kt.). 
 
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)  
 
CPVA Struktūrinės paramos skyrius administruoja Slėnių infrastruktūros plėtros projektų sutartis, atlieka 
projektų priežiūrą, dalyvauja Slėnių programų stebėsenos grupėse. CPVA už savo veiklą atsiskaito LR finansų 
ministerijai. 
 
VšĮ “Investuok Lietuvoje” 
 
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įgyvendina funkcijas, susijusias su informacine – konsultacine parama užsienio 
investuotojams, bendrų įmonių galimybių nustatymu ir marketingu, siūlomų investicinių projektų 
pristatymu potencialiems užsienio investuotojams, bei po-investiciniu aptarnavimu. Šios institucijos sąsajos 
su MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimu yra investuotojų pritraukimas į prioritetines sritis (atitinkantis 
LIS 1.6 uždavinį „Skatinti tiesiogines užsienio investicijas į didelės pridėtinės vertės produktus ir paslaugas“). 
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VšĮ “Versli Lietuva” 
 
VšĮ „Versli Lietuva“ misija - padėti konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis Lietuvoje bei eksportuoti 
teikiant mokymų, konsultacijų ir verslo partnerių paieškos paslaugas panaudojant efektyvią organizacijos 
struktūrą bei partnerių tinklą. „Versli Lietuva“ yra viešoji įstaiga, įkurta 2009 m. lapkričio 6 d. Institucijos 
savininkas - LR ūkio ministerija. VšĮ „Versli Lietuva“ struktūrą sudaro Eksporto ir Verslumo departamentai ir 
atstovai regionuose. Įstaigoje dirba 37 darbuotojai.  
 
Apibendrinant, institucija savo veiklą koncentruoja dviem kryptimis: a) teikdama paramą ir konsultacijas 
verslo pradžiai, ir b) teikdama paramą ir konsultacijas verslo plėtrai, pirmiausia – eksportui. Ši institucija, 
kartu su Žinių visuomenės institutu ir Lietuvos inovacijų centru, įgyvendina ES SF ir nacionalinėmis lėšomis 
finansuojamus projektus, susijusius su Klasterių kompetencijos centro (KKT) kūrimu93. Šios veiklos kontekste 
VšĮ „Versli Lietuva“ taip pat įgyvendina Asistentas-3 priemonės finansuojamą  projektą „Pagalbos 
klasterizacijai Lietuvoje tinklas (PKLT) (I etapas)” (bendras biudžetas – 0,9 mln. Lt), kurio eigoje numatoma 
organizuoti teminius ar specializuotus renginius, konsultacijas galimoms klasterių grupėms Lietuvos 
regionuose. Numatoma projekto pridėtinė vertė: projekto veiklos leis paspartinti klasterių kūrimosi 
Lietuvoje procesus per suformuotą žinių apie klasterizaciją (jos naudą, kūrimosi sąlygas, finansavimo 
galimybes) lygį tarp suinteresuotų verslo ir mokslo institucijų atstovų. Ši institucijos veikla, nors ji nėra 
pagrindinė, turi sąsajų su bendradarbiavimo MTTP ir inovacijų srityje skatinimu (pridėtinės vertės kūrimo 
grandinėje). 
 
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) 
 
Europos socialinio fondo agentūrai, kurią 2002 m. įsteigė LR socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, pavesta administruoti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programą (ŽIPVP). Šios institucijos vaidmuo su MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimu 
susijęs tuo, kad ji administruoja su MTTP ir inovacine veikla susijusias ŽIPVP priemones pagal 1.3 prioritetą 
“Tyrėjų gebėjimų stiprinimas”: 

•  “Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas”; 
•  “Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e-

dokumentai)”; 

•  “Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas"; 

•  “Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas"; 
•  “MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas"; 

•  “MTTP kokybė ir ekspertų rengimas"; 
•  “Valstybės pagalba mokslininkų įdarbinimui įmonėse"; 
•  “Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės 

moksle skatinimas". 
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10 PRIEDAS. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS IR 

VISUOTINöS DOTACIJOS VALDYTOJO FUNKCIJŲ 

PALYGINIMAS94 
 

Funkcijos Veiksmai 
Įgyvendinančioji 

institucija 

Visuotinės 
dotacijos 

valdytojas 

PFSA/Visuotinės dotacijos 
aprašo rengimas 

Aprašo rengimas Ne Taip 

Kvietimo teikti paraiškas dokumentų rengimas Taip Taip Projektų konkursų 
organizavimas Kvietimo paskelbimas Taip Taip 

Paraiškų registravimas Taip Taip 

Paraiškų vertinimo organizavimas Taip Taip 
Administracinės atitikties vertinimas Taip Taip 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas  ir ataskaitų rengimas Taip Taip 
Sprendimo dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priėmimas Taip Taip 
Projektų naudos ir kokybės vertinimas ir ataskaitos rengimas Taip Taip 
Projektų vertinimo ataskaitų teikimas ministerijai ir (ar) kitai valstybės 
institucijai 

Taip Ne 

Paraiškų registravimas, 
vertinimas ir atranka 

Paraiškų atmetimas ir pareiškėjų informavimas Taip Taip 

Pareiškėjų informavimas apie ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos 
priimtą sprendimą dėl finansavimo projektui skyrimą 

Taip Ne 

Sprendimo dėl finansavimo projektui skyrimo priėmimas Ne Taip 

Sprendimo dėl projekto 
finansavimo priėmimas ir 
sutarties pasirašymas 

Sutarties sudarymas ir pasirašymas Taip Taip 
Projekto įgyvendinimo ataskaitos  Taip Taip 

Sutarties pakeitimai 
 

Taip Taip 

Projektų vykdytojų vykdomų viešųjų pirkimų priežiūra Taip Taip 
Kitų horizontaliųjų principų (konkurencijos, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo) įgyvendinimo priežiūra 

Taip Taip 

Projektų įgyvendinimo 
priežiūra 

Atskiros sistemos projektų apskaitai tvarkyti užtikrinimo priemonės Taip Taip 
Metinio patikrų vietose plano rengimas (atrankos metodo ir (ar) kriterijų 
nustatymas) ir patvirtinimas 

Taip Taip 

Patikrų (planinių ir neplaninių) vietose atlikimas ir ataskaitų rengimas Taip Taip Projektų patikros vietose 

Patikrų vietose metu nurodymų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimas Taip Taip 

Mokėjimo prašymų patikros ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimas Taip Taip 

Mokėjimo prašymo tikrinimas (tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimas ir projekto 
rezultatų atitikties deklaruotinoms išlaidoms tikrinimas) ir tvirtinimas 

Taip Taip 

Papildomos informacijos iš projekto vykdytojo užklausimas Taip Taip 
Projekto vykdytojo informavimas apie tinkamomis finansuoti išlaidomis 
pripažintą mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų sumą 

Taip Taip 

Paraiškų asignavimų valdytojui rengimas ir teikimas Taip Taip/Ne 

Mokėjimų projektų vykdytojams vykdymas Ne Taip/Ne 
Informacijos projekto vykdytojui dėl lėšų pervedimo pateikimas Taip Taip 

Pranešimo iš paramos gavėjo dėl lėšų išmokėjimo rangovams gavimas Taip Taip 

Projektų išlaidų 
apmokėjimas 

Atrankinė įgyvendinamų projektų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo 
įrodymo dokumentų patikra (jeigu taikoma) 

Taip Taip 

Išlaidų deklaracijos rengimas ir tvirtinimas Taip Taip 
Patikrinimai, atlikti tvirtinant išlaidų deklaracijas  Taip Taip 

Išlaidų deklaracijos 
teikimas tvirtinančiajai 
institucijai 

Išlaidų deklaracijos 
teikimas 

Taip Taip 

Pažeidimai ir lėšų Pažeidimo kontrolierių paskyrimas  Taip Taip 
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Funkcijos Veiksmai 
Įgyvendinančioji 

institucija 

Visuotinės 
dotacijos 

valdytojas 

 
Pažeidimo nustatymas ir tyrimas Taip Taip 
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos informavimas apie nustatytus 
pažeidimus ir pasiūlymų dėl tolesnių veiksmų teikimas 

Taip Ne 

Sprendimų dėl projektų, kurių padarytų pažeidimų neįmanoma ištaisyti, 
priėmimas 

Ne Taip 

Kitų institucijų informavimas apie nustatytus pažeidimus  Taip Taip 

Sprendimo dėl netinkamai įgyvendinamo projekto priėmimas Taip Taip 
Sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimas Taip (jei yra 

asignavimų 
valdytoja)/Ne 

Taip 

Projekto vykdytojo informavimas apie priimtą sprendimą susigrąžinti lėšas Taip Taip 
Lėšų grąžinimas Ne Taip/Ne 

susigrąžinimas 

Grąžintų ir grąžintinų lėšų ataskaitų rengimas ir teikimas TVI ir MAI Taip Taip 
Informacijos suvedimas į 
SFMIS 

Išsamus informacijos apie atliekamus veiksmus suvedimo į SFMIS aprašymas Taip Taip 

Visuotinės dotacijos 
priemonės ataskaitos 

Visuotinės dotacijos priemonės ataskaitų rengimas ir teikimas Ne Taip 

Bendros informacijos apie veiksmų programų ir priemonių tikslus ir 
įgyvendinimo eigą sklaida  

Taip Taip 

Informacijos teikimas pareiškėjams ir projektų vykdytojams  Taip Taip 

Projektų vykdytojų sąrašo viešinimas Taip Taip 

Informavimo ir viešinimo 
priemonės 

Projektų vykdytojų informavimas apie būtinas viešinimo priemones Taip Taip 

Stebėsenos priemonės 
 

Taip Taip 

Informacijos teikimas metinei ir galutinei ataskaitoms rengti Taip Taip 
Stebėsena 

Informacijos apie veiksmų programas teikimas teisės aktų nustatyta tvarka Taip Taip 

ES fondų lėšų panaudojimo prognozių rengimas ir teikimas ministerijai ir (ar) 
kitai valstybės institucijai 

Taip Taip 

ES fondų lėšų 
panaudojimo stebėsena 

Priemonių, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos, taikymas ir pasiūlymų dėl 
veiksmų, užtikrinančių reikiamą ES fondų lėšų panaudojimo spartą, teikimas 
ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai 

Taip Taip 

VI, ministerijų ir (ar) kitų 
valstybės institucijų 
pavestų funkcijų 
vykdymas 

VI, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pavestų funkcijų vykdymas, 
teikiamų rekomendacijų įgyvendinimas, rengiamų dokumentų teikimas derinti.  

Taip Taip 

Dalyvavimas rengiant 
dokumentus, kuriais 
nustatoma ES struktūrinės 
paramos administravimo 
tvarka 

Dalyvavimas rengiant dokumentus ir pasiūlymų dėl jų keitimo teikimas 
atsakingoms institucijoms 

Taip Taip 

Dalyvavimas veiksmų 
programų valdymo 
komitetų veikloje 

Dalyvavimas veiksmų programų valdymo komitetų veikloje Taip Taip 

Audito seka Išsamus audito sekos aprašymas  Taip Taip 

Šaltinis: sudaryta autorių 



 
 

 

 
271 

11 PRIEDAS. INOVACINIŲ ĮMONIŲ KIEKYBINöS APKLAUSOS 

KLAUSIMYNAS 
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13 PRIEDAS. DISKUSIJOS APIBENDRINIMAS 
 
 

Diskusiją 2011 m. lapkričio 29 d. organizavo VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas kartu su asociacija 
“Žinių ekonomikos forumas”. Renginio metu buvo pristatyti du pranešimai, kurių pagrindinės tezės 
apibendrinamos žemiau. 
 

1. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) ir inovacijų skatinimo priemonės                                         
ir institucinė sąranga                                                                                                                                                         

Agnė Paliokaitė, Viešosios politikos ir vadybos institutas. Vertinimo vadovė 

 
Nuo 2008 m. įgyvendinamas kompleksiškas Priemonių rinkinys ŠMM ir ŪM atsakomybės srityse, tikėtina, iki 
2015 m. pasieks rezultatų skatinant naujas investicijas į MTTP ir stiprinant mokslo gebėjimus viešajame 
sektoriuje. Pirma, pagal faktiškai finansuojamas veiklas, didžioji dalis visų (ŪM ir ŠMM) Priemonių lėšų 
(apytiksliai, apie 60 proc.) yra skirta viešojo sektoriaus žinių bazės stiprinimui; tai svarbu stiprinant mokslo 
kokybę ir gebėjimus. Paskatų inovacijoms įmonėse kūrimui yra skirta apie 26 proc. priemonių lėšų; likusios 
lėšos (apytiksliai, apie 14 proc., arba apie 396 mln. Lt) yra skirta tiesiogiai mokslo ir verslo bendradarbiavimui 
skatinti. Antra, didžioji LR ūkio ministerijos įgyvendinamos Priemonių paramos dalis95 (apytiksliai apie 76%) 
skirta šalies ūkio „proveržio“ krypčių skatinimui. Tikėtina, kad didžiausią įtaką Priemonės turės informacinių ir 
ryšių technologijų (skirta 117,6 mln. Lt arba 23,8% visų lėšų), biotechnologijų (16,2% skirtų lėšų), ateities 
energetikos (8,9% skirtų lėšų) ir elektrinės bei optinės įrangos (7,9% skirtų lėšų) sektorių plėtrai. Kitoms sritims 
skirta parama svyravo tarp 4,3% (gerovės ir sveikatingumo sritys) ir 0,8% (tekstilės gaminių gamyba) visų lėšų. 
Trečia, tikėtina didelė ŪM Priemonių įtaka skatinant indėlio ir produkto papildomumą - pritraukiant naujas 
privačias investicijas į MTTP ir inovacijų projektus, kuriant ir tobulinant naujus produktus bei paslaugas. ES 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Priemonių kiekybiniai tikslai daugeliu atveju bus viršyti, nors iš dalies - 
dėl mažai ambicingo planavimo.  
 
Vis dėlto, tikėtina Priemonių įtaka bendradarbiavimui MTTP ir inovacijų srityse ir sąveikų tarp inovacijų 
sistemos veikėjų stiprinimui bus geriausiu atveju vidutinė. Vertinimo rezultatai atskleidė, kad finansinių 
priemonių, kuriomis siekiama paskatinti įmones ir mokslo ir studijų institucijas (MSI) bendradarbiauti, turi 
potencialą, nes jų dėka verslas ir mokslas įgyja galimybę mažesniais kaštais įgyti patirties bendradarbiavimo 
srityje ir geriau suvokti naudą, kurią teikia partnerystė. Nors bendradarbiavimo mastas kol kas palyginti mažas, 
tačiau vertinimo rezultatai rodo, kad įgyvendinami projektai skatina partnerystės tęstinumą (85 proc. projektų 
vykdytojų, kurie įgyvendina projektus su partneriais, bendradarbiavimą jau pratęsė kituose projektuose arba 
planuoja tai padaryti ateityje). Tačiau Priemonių poveikis mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimui yra 
nevienodas, o trumpojo – vidutinio laikotarpio poveikį mažina įvairūs sisteminiai mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo barjerai, kurie yra už priemonių poveikio ribų (tokie kaip teisinės bazės ar žinių apie ją 
trūkumas komercializuojant viešajame sektoriuje sukurtus mokslo produktus, mokslinių tyrimų kokybės 
trūkumai, biurokratiškas mokslo ir studijų institucijų valdymas). Apklausoje dalyvavusios bendradarbiavimo su 
Lietuvos MSI patirties turinčios verslo įmonės išreiškė tik vidutinį ar net žemą pasitenkinimą indėliu, kurį į 
projekto rezultatus įneša jų partneriai MSI.  
 
Nors apklausti projektų vykdytojai visas vertinamas Priemones įvertino aukščiau nei vidutiniškai (bendras 
vidurkis 5.09 balai iš maksimalaus 7 balų įverčio), Priemonių efektyvumą taip pat mažina įvairūs 
administracinio pobūdžio trūkumai.  Daugiausia nusiskundimų sulaukė įgyvendinančiųjų institucijų 
kompetencijos trūkumai ir formalus požiūris į pareiškėjų ir vykdytojų konsultavimą, didelis biurokratiškumas ir 
ypač viešųjų pirkimų procedūra, kuri mažina galimybes įsigyti reikiamą mokslinių tyrimų įrangą.  
 
Vertintų Priemonių LR ūkio ministerijos atsakomybės srityje tęstinis tinkamumas yra aukštas. Inovacijų 
rodikliai išlieka žemi, priemonių aktualumą patvirtina interviu ir apklausų rezultatai. Tačiau siekiant didesnio 
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poveikio, bendras Priemonių derinys nėra visiškai pakankamas, jam trūksta sistemiškumo. Pirma, 2008-2011 
m. laikotarpiu sukurta konkurencija tarp Priemonių, kurioje nukentėjo kompleksinės, ilgesnio pasirengimo 
reikalaujančios horizontalios ŪM priemonės. Antra,  įmonių apklausos metu išreikštas aukštas poreikis 
technologinėms inovacijų paramos paslaugoms kol kas yra neužtikrinamas, esamos priemonės – 
nepakankamos, menka jų kritinė masė. Rinkoje trūksta kokybiškų komercializavimo, testavimo, sertifikavimo 
paslaugų, technologijų konsultavimo paslaugų. Trečia, tiesioginės paramos besikuriančioms naujoms 
inovatyvioms įmonėms kritinė masė yra nepakankama – trūksta ne tik konsultacijų, bet ir lengvai prieinamos 
paramos kūrimuisi, startiniam kapitalui. Ketvirta, įgyvendinant kompleksinius „mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo“ projektus Slėniuose, santykis tarp „kietosios“ infrastruktūros ir bendros MTTP veiklos 
(„minkštųjų“ projektų) yra netolygus. Penkta, nepakankamas inovacijų pasiūlą ir paklausą kuriančių priemonių 
balansas. Inovacijos nekuriamos iš dalies ir dėl to, kad joms nėra paklausos vietinėje rinkoje. Vertintojų 
nuomone, Lietuvoje trūksta konkrečių į inovacijų paklausos skatinimą technologinio „proveržio“ srityse 
nukreiptų priemonių. Galiausiai, orientacija tik į subsidijų priemones gali paskatinti „subsidijų kultūrą“, kuomet 
valstybės parama daliai įmonių tampa pajamų ir išgyvenimo šaltiniu.  
 
Dabartinei MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinei sąrangai būdingas didelis fragmentiškumas. 
Tai nėra optimalu, nes neišnaudojama masto ekonomija, išskaidomi riboti ekspertiniai gebėjimai, todėl išauga 
finansavimo administraciniai kaštai. Nors institucinė sistema ekstensyviai išplėtota, įgyvendinančios agentūros 
nėra pasirengusios efektyviai ir tinkamai teikti priskirtas inovacijų paslaugas ir vykdyti funkcijas. MITA nėra 
pasirengusi kokybiškai teikti visas naujai priskirtas ekspertines ir konsultacines technologijų perdavimo, 
inovacijų vadybos paslaugas įmonėms bei vykdyti inovacijų politikos stebėseną ir vertinimą. Tuo tarpu pastaroji 
funkcija yra silpnoji grandis inovacijų politikos cikle. LVPA veikla MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo srityje 
yra kritikuojama projektų vykdytojų dėl pernelyg formalaus požiūrio ir lankstumo trūkumo, dažno negebėjimo 
įsigilinti į inovacinių projektų turinį, ekspertinių žinių trūkumo. Šios problemos rodo poreikį stambinti 
finansavimą skirstančias organizacijas, pavyzdžiui, 2014-2020 m. visas ar didesnę dalį MTTP ir inovacijų 
skatinimo priemonių ir ekspertinius gebėjimus (ŪM srityse) sutelkus MITA. Tačiau didesnis rezultatyvumas būtų 
pasiektas tik užtikrinus esmines prielaidas, be kurių reforma neturi prasmės: a) per 2012-2015 m. laikotarpį 
sukūrus aukštą MITA kompetenciją MTTP ir inovacijų srityje bei ES SF priemonių administravimo srityje, b) 
užtikrinus sklandų ir efektyvų pokyčių valdymo procesą, perduodant priemonių administravimą MITA‘i; c) 
pakeitus požiūrį į priemonių administravimą. 
 
2012-2015 m. laikotarpiu prioritetas turėtų būti teikiamas MITA administracinių gebėjimų stiprinimui ir 
kokybiškam MTTP ir inovacijų politikos turiniui nauju 2014-2020 m. laikotarpiu parengti. 2014-2020 m. 
laikotarpiu prioritetas turėtų būti teikiamas inovacinių klasterių, naujų inovatyvių įmonių skatinimui bei 
inovacijų pasiūlos instrumentų derinimui su inovacijų paklausos ir finansinės inžinerijos priemonėmis. 
Pagrindinės vertinimo rekomendacijos skiriamos į kelias grupes: 

• Pirma, nauju 2014-2020 m. laikotarpiu visas ar didesnę dalį MTTP versle ir inovacijų finansinių priemonių 
sutelkti MITA‘oje, aiškiai nustatant MITA atsakomybę ir funkcijas 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos 
administravimo sistemoje. Tačiau institucinės sąrangos reforma neturės prasmės, jeigu 2012-2015 m. 
nebus iš esmės sustiprinti MITA ištekliai, administraciniai gebėjimai ir kompetencijos ES SF priemonių 
administravimo srityje.  

• Antra, stiprinti pagalbos politikos formavimui funkciją ir strategines kompetencijas inovacijų politikos 
cikle.  

• Trečia, ženklią dalį paramos, numatytos MTTP ir inovacijoms skatinti 2014-2020 m. laikotarpiu, skirti 
inovacinių klasterių prioritetinėse („proveržio“) srityse plėtoti. 

• Ketvirta, nauju laikotarpiu ženklią paramos dalį skirti naujų ir besikuriančių inovatyvių įmonių skatinimui ir 
jų veiklos rėmimui pirmaisiais veiklos metais. 

• Penkta, 2014-2020 m. laikotarpiu ženkli paramos dalis turėtų būti skirta technologinių inovacijų paslaugų 
teikimui, ypač inovacinių produktų ir paslaugų eksperimentinei, technologinei plėtrai po MTTP fazės, t.y. 
jų testavimo, komercializavimo ir pan. veikloms. 



 
 

 

 
282 

• Šešta, siekiant kurti naujas inovacijų rinkas, nauju laikotarpiu reikėtų užtikrinti inovacijų pasiūlos ir 
paklausos balansą,   prioritetinėse „proveržio“ srityse taikant inovacijų paklausos kūrimo priemones 
(mokestines lengvatas, palankias teisines sąlygas inovacijų diegimui ir plitimui, standartizavimo ir 
reguliavimo mechanizmus, diegti inovatyvius ir iki-prekybinius viešuosius pirkimus). 

• Septinta, norint padidinti MTTP ir inovacijų skatinimo priemonių efektyvumą, būtina supaprastinti naujo 
laikotarpio priemonių projektų administravimo taisykles MTTP ir inovacijų projektams, sumažinti jų 
administravimo kaštus tiek administruojančiai institucijai, tiek projektų vykdytojams, ir pakeisti požiūrį į 
pareiškėjų ir projektų vykdytojų konsultavimą. Siūlyta diegti „fiksuotosios sumos“ mechanizmus, projektų 
finansavimą etapais, ir kitas priemones. 

• Aštunta, siekiant didinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo efektyvumą, būtina šalinti sisteminius 
bendradarbiavimo barjerus, pavyzdžiui, skatinti ir finansiškai remti technologijų perdavimo padalinių 
kūrimą mokslo ir studijų institucijose; sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms įnešti lėšas į bendrus 
su verslu MTTP projektus; skatinti mokslo ir studijų institucijų valdymo pokyčius, užtikrinančius greitesnį ir 
lankstesnį sprendimų priėmimą, aukštesnį prioritetą užsakymams iš verslo; stiprinti mokslo ir studijų 
institucijų mokslo produkcijos vertinimą ir užtikrinti aukštus standartus, siekiant didinti viešojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų kokybę. 

 

2. MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūra ir inovacijų paslaugos 

Dr. Edgaras Leichteris, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“. Vertinimo ekspertas 

 
Bendras MTTP ir inovacijų  kuriamos ir plečiamos infrastruktūros panaudojimo MTTP ir inovacijų politikos 
tikslų pasiekimui vertinimas, rodo, jog tikslai bus pasiekti tik iš dalies. Trys svarbiausios problemos yra: a) 
nepakankama komunikacija apie inovacijų paramos infrastruktūros galimybes ir naudingumą; b) aukštą 
pridėtinę vertę kuriančių paslaugų pasiūlos nebuvimas; c) kai kurių teikiamų paslaugų kokybė. Rimčiausia 
problema išlieka paslaugų kokybė, ypač teikiant šias paslaugas: tinklaveikos skatinimas, žinių ir technologijų 
perdavimas, technologiniai ir inovaciniai auditai, parama bendradarbiavimui (verslas-mokslas), partnerystės ir 
klasterizacijos skatinimas. Ekspertų nuomone, inovacijų paramos paslaugos yra nepakankamos kokybės, 
tarpusavyje dubliuojasi, yra perteklinės ir nelanksčios, nėra koncentruojamasi į tikslinį naudos gavėją, trūksta 
veiklos tęstinumo. Paslaugų kokybės nebuvimą lemia dvi priežastys: a) kompetencijos ir patirties stoka b) 
efektyvumo, rezultatyvumo matavimo sistema (atsiskaitoma už kiekį, o ne už kokybę ar rezultatą).  
 
Šiuo metu mokslo ir/ar technologijų parkų vaidmuo slėniuose nėra žymus, kadangi slėniai yra dar tik kūrimosi 
stadijoje. Apibendrinus galima teigti, jog mokslo ir/ar technologijų parkų vaidmuo slėniuose – atstovauti verslo 
interesus, skatinti inovacinę veiklą ir klasterizaciją bei tapti tarpininku tarp verslo ir mokslo.  Mokslo ir/ar 
technologijų parkai slėniuose turėtų būti: slėnių operatoriais; inovacijų paramos paslaugų teikėjais; klasterių 
„katalizatoriais“; lygiateisiais slėnių partneriais, atsakingais už inovatyvių įmonių įsikūrimą slėniuose, mokslo-
verslo dialogo skatinimą, inovacijų paramos paslaugų teikimą; bendrų projektų slėniuose koordinatorius; verslo 
poreikių atstovas (vertėjas) slėniuose ir mokslo-verslo bendravimo „fasilitatorius“. Nors verslui įsitraukti į 
mokslo ir/ar technologijų parkų bei slėnių veiklas sudarytos patenkinamos sąlygos, tačiau egzistuoja ir kliūtys: 
daugumai verslo įmonių trūksta informacijos apie MTP ir slėnių veiklas ir teikiamą naudą verslui; MTP ir slėnių 
teikiamos paslaugos neatitinka verslo poreikių; MTP ir slėniai nėra motyvuoti pritraukti verslo sektorių; slėniai 
orientuojasi tik į mokslo interesų tenkinimą. 
 
Ekspertų nuomone, aukščiau išvardintos problemos, susijusios su Slėnių ir mokslo bei technologijų parkų 
plėtra, kyla dėl šių priežasčių: slėnių paskirties apibrėžimo; sąvokų painiojimo ir naujų "lietuviškų" prasmių tam 
tikriems pasaulyje nusistovėjusiems reiškiniams suteikimo; sistemiškumo trūkumo, kuris iš dalies atsiranda dėl 
nelygių mokslo ir verslo sektorių galimybių formuojant slėnių veiklą. Todėl prieš tobulinant slėnių veiklą, 
integruojant inovacijų paramos paslaugas teikiančias organizacijas į bendrą slėnio ekosistemą, reikia išspręsti 
du esminius klausimus: peržiūrėti ir aiškiau įvardinti slėnių paskirtį, eliminuojant bendras deklaracijas būdingas 
įprastai universitetinei veikai ir aiškiau pabrėžiant taikomojo mokslo ir naudingumo verslui dimensiją; įtraukti į 
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slėnių valdymą (o ne ex post stebėseną) su verslo struktūromis susijusias organizacijas ir inovacijų paramos 
paslaugas jau teikiančias organizacijas. 

Apibendrinant, siūlyta didinti MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros efektyvumą ir aktualumą verslo 
poreikiams, inovacijų paramos paslaugas orientuojant į aiškesnius ir labiau individualizuotus vertės pasiūlymus 
verslui, nustatant ilgalaikę programą MTTP ir inovacijų  kuriamos ir plečiamos infrastruktūros subjektams, 
gerinant inovacijų paramos paslaugas teikiančių institucijų darbuotojų kvalifikacinius gebėjimus ir 
kompetencijas, ir įgyvendinant kitas rekomendacijas. 
 

Diskusijos klausimai ir svarbiausios tezės 

 
Apvalaus stalo diskusijoje – pristatyme po pranešimų buvo keliami šie klausimai: 
 

1. Kaip paskatinti partnerystę MTTP ir inovacijų srityje, kaip naikinti partnerystės barjerus?  
2. Kokios priemonės, skatinančios MTTP ir inovacijas, reikalingos nauju laikotarpiu (2014-2020 m.)?  
3. Kaip reikėtų tobulinti MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimo institucinę sąrangą? 
4. Kaip padidinti MTTP ir inovacijų paramos infrastruktūros (mokslo ir/ar technologijų parkų, 

inkubatorių, kitų inovacijų paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų) efektyvumą ir rezultatyvumą?  
 
Toliau pateikiamas apibendrintas diskusijos protokolas, kuris, siekiant didesnio aktualumo, pateiktas logine, o 
ne chronologine tvarka. 
 
Pirma, diskusijos dalyviai pritarė teiginiams, kad priemonių administravimą nauju laikotarpiu būtina 
supaprastinti, tačiau teigė, kad reikalingi ir sisteminiai pokyčiai. 
 
Saulius Maskeliūnas (VU) patvirtino, kad mokslininkų dalyvavimas Intelektas LT priemonėje gali tapti 
nuostolingas dėl nelanksčių procedūrų. Vilma Popovienė (FM) informavo, kad naujuose Europos Komisijos 
reglamentuose esama nemažai siūlymų supaprastinti priemonių administravimą, pavyzdžiui, diegiant pranešime 
siūlytas „fiksuotosios sumos“ (angl. lump sum) priemones.  Tačiau būtina stiprinti administracinius gebėjimus. 
Pavyzdziui, visuotinės dotacijos mechanizmas turi nemažai privalumų, bet svarbu geros žinios, kaip jį panaudoti. 
MITA galėtų stiprinti gebėjimus dabartiniu laikotarpiu išbandant vieną pilotinę visuotinės dotacijos priemonę. 
Finansų ministerija yra patvirtinusi naudojimosi „fiksuotosios sumos“ ir „fiksuotųjų kaštų“ (angl. fixed cost) 
priemonėmis taisykles. Finansų ministerija taip pat skatina naudotis EK suteiktomis galimybėmis, bet reikėtų 
parengti pagrindžiantį tyrimą, kodėl reikalingos „fiksuotųjų sumų“ priemonės. Galiausiai, Dr. Mindaugas 
Petrauskas (ŪM) pritarė, kad nauju laikotarpiu priemonių administravimas turi būti paprastinamas. Intelektas 
LT+ projektų vertinimas dabar trunka net iki 20 mėn. 
 
Dr. Albertas Žalys (ŠMM) teigė, kad tikslas supaprastinti priemonių administravimą Lietuvoje keliamas ne pirmą 
kartą, bet praktikoje tai yra sunkiai pasiekiama – nors jau dabartiniu laikotarpiu administravimas turėjo būti 
supaprastintas, atsitiko atvirkščiai. A.Žalys pabrėžė, kad trūksta sisteminio požiūrio, koordinavimo tiek tarp 
politiką formuojančių institucijų, tiek taro ministerijų ir įgyvendinančiųjų institucijų, išskaidytos atsakomybės 
tarp institucijų. Agentūros per daug skiria dėmesio smulkmenoms, o ne turiniui. Pavyzdžiui, visuotinės dotacijos 
schema Lietuvos mokslo taryboje - probleminė, nes tikrintojai, susitelkę į smulkmenas, stabdo projektus. 
Reikalingas dialogas tarp tikrintojų ir turinio specialistų, didesnė ekspertuotojų/vertintojų atsakomybė. 
Reikalingas ir valstybinis koordinavimas. Anksčiau trūko ir bendradarbiavimo su LR ūkio ministerija, kuris 
pastaraisiais metais ženkliai pagerėjo – pagaliau artėjama prie bendros schemos parengimo.  
 
Antra, dalyviai pritarė, kad nauju laikotarpiu būtina daugiau dėmesio skirti inovacijų kūrimo ciklo dalims po 
mokslinių tyrimų etapo – bandymui, testavimui, komercializavimui. Kartu siūlyta daugiau dėmesio skirti 
pridėtinės vertės kūrimui gamyboje, nesusitelkti tik ties mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo finansavimu.  
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Aidas Kavaliauskas (Asociacija Infobalt) pabrėžė, kad tarp verslo ir mokslo sektorių daug nesusikalbėjimo dėl 
skirtingų tikslų, nes mokslas galvoja apie krepšelius, o verslas - apie pelną. Šiuo metu įgyvendinamos priemonės 
vertinamos gerai, nes jos leido abiems pusėms sėsti prie vieno stalo, todėl dabar jau geriau susikalbama 
tarpusavyje. Ateityje daugiau dėmesio reikėtų skirti komercializavimui ir tęstinumui. Dr. Kęstutis Jasiūnas (UAB 
Ekspla) teigė, kad netinkamai suvokiama bendradarbiavimo sąvoka - ne bendradarbiavimas yra galutinis tikslas, 
o aukštesnės pridėtinės vertės kūrimas. Ateityje daugiau dėmesio turėtų būti skiriama bandymams, 
prototipams, testavimui remti. Dr. Algirdas Galdikas (Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas) 
teigė, kad  Europoje akcentuojamos trys esminės atramos - fundamentiniai tyrimai, taikomieji tyrimai ir gamyba. 
Jis pritarė, kad būtina dėmesio skirti prototipų kūrimui, testavimui ir gamybai. 
 
Trečia, kai kurie dalyviai pritarė, kad nauju laikotarpiu reikia remti inovacinius klasterius ir naujai 
besikuriančias įmones. Dalis diskutantų teigė, kad būtina užtikrinti ir esamų priemonių tęstinumą. 
 
Dr. Artūras Jakubavičius (Lietuvos inovacijų centras) teigė, kad paramos schemas reikia išlaikyti tas pačias, 
perkeliant geriausias ES reglamentų nuostatas, pavyzdžiui, Intelektas LT projektams numatant 100 proc. 
paramą. Reikia skatinti priemonių tęstinumą; pavyzdžiui, jeigu teigiami Idėja LT projekto rezultatai, projektas 
turėtų gauti paramą testavimui ir t.t., įmonė neturėtų iš naujo dalyvauti konkurse. Be to, pabrėžta, kad šiuo 
metu priemonių kvietimai nesutampa su įmonės veiklos ciklais – įmonėms tampa sudėtinga planuoti veiklas, nes 
nežinoma, kada bus paskelbti kvietimai teikti paraiškas. 
 
Arūnas Karlonas (MITA) manė, kad reikia toliau tęsti įgyvendinamas priemones, ypač skirtas klasterių kūrimuisi, 
bei rengti naujas priemones inovatyvių įmonių kūrimuisi. Virgilijus Šmitas (KTU mokslo parkas) pastebėjo, kad 
verslo inkubatoriai geriausiai žino verslo poreikius. Norint paskatinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo 
sektorių, reikėtų padidinti šių institucijų galias kurti įmones ir įgyvendinti kitus instrumentus. 
 
Dr. Mindaugas Petrauskas (ŪM) pabrėžė, kad dabartinės priemonės nukreiptos į kietosios infrastruktūros 
stiprinimą, tuo tarpu nauju laikotarpiu reikėtų daugiau investuoti į „minkštuosius“ projektus. Priemonės turi 
apimti ir eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, bandymą. Pritarta siūlymui daugiau įgyvendinti „voučerio“ 
tipo priemonių. Paminėta, kad 2014-2020 m. parama bus skiriama per finansinės inžinerijos priemones.  
 
Ketvirta, diskusijos dalyviai iki galo nesutarė dėl tolesnių institucinės sąrangos reformos prioritetų, tačiau 
pabrėžė, kad būtina stiprinti administracinius gebėjimus ir priemonių administravimui numatyti pakankamus 
išteklius. 
 
Vytautas Tuminas (LVPA) teigė, kad administruojant priemones itin svarbus  ekspertavimas, kuris šiuo metu 
LVPA yra sustiprėjęs.  Jis pažymėjo, kad projektų vykdytojų nepasitenkinimas atrankos terminais visada yra ir 
bus. Projektų vykdytojams patiems taip pat trūksta kompetencijos, kas įtakoja atitinkamus agentūros veiksmus.  
IT sektoriuje, pavyzdžiui, yra neatitikimas tarp skirtų lėšų ir rezultatų kokybės. Jei keliami reikalavimai 
rodikliams, jų turėtų būti laikomasi; turėtų būti rodiklių koreliavimas su kaštais.  Kalbant apie agentūrų jungimą, 
taip pat svarbu įvertinti kaštus ir  ekspertinius gebėjimus.  
 
Arūnas Karlonas (MITA) pabrėžė, kad ištekliai priemonių administravimui yra nepakankami. Ekspertavimo 
paslaugos yra brangios, todėl reikalingi adekvatūs administraciniai ir finansiniai ištekliai. Dr. Artūras Jakubavičius 
(LIC) priminė, kad Lietuvoje nuolat buvo kuriamos naujos agentūros, siekiant priartinti priemones prie vykdytojo 
poreikių - CPVA, ESFA... Jis retoriškai klausė, ar nebus ir su MITA tos pačios problemos, ar nebus ir vėl susitelkta į 
procedūras; už kokias lėšas išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistus?  
 
Dr. Mindaugas Petrauskas (ŪM) sutiko, kad fragmentiškumą reikia mažinti. Agentūrų suartinimas turėtų būti 
bendrų ŪM ir ŠMM pastangų rezultatas; administracinė sąranga turėtų būti keičiama labiau unifikuojant ne tik 
ŪM ir ŠMM priemones, bet ir SADM priemones mokymams. Dr. Albertas Žalys (ŠMM) dar kartą pabrėžė, kad 
reikia mažinti dėmesį procedūroms; galbūt tai pavyks pasiekti MITA‘i. 
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Penkta, diskutantai pripažino, kad išlieka daug painiavos ir neaiškių sąvokų kalbant apie Slėnių plėtrą, jų vietą 
esamoje inovacijų paramos infrastruktūroje.  
 
Dr. Albertas Žalys (ŠMM) suabejojo, ar verslo įmonėms yra aišku, kas yra Slėniai, kokia Slėnių nauda. Dr. Algirdas 
Galdikas (PTTTI) teigė, kad Slėniai kaip institucijos Lietuvoje neegzistuoja, o įmonėms šios sąvokos yra neaiškios.  
Infobalt atstovas teigė, kad Slėniai nuo pradžių buvo virtuali sąvoka, kuri išnaudota atskirų grupių siekiant 
pasinaudoti lėšomis.  Jei Slėniai neturi savo veido, juridinio asmens, jie neturi ir galimybių teikti inovacijų 
paramos paslaugų. Slėnių asociacijos tokių paslaugų ir neteikia. Dr. Edgaras Leichteris (ŽEF) pripažino, kad 
painiavos su Slėniais yra, tačiau tyrimo metu daugiausiai bendrauta su Slėniuose įsikūrusiomis įmonėmis, todėl 
tikimasi, kad šios įmonės žinio, kas yra Slėniai. Pasaulyje yra įvairių modelių, Lietuvai svarbiausia yra sutarti dėl 
savų prioritetų ir sąvokų. Reikėtų orientuotis ne į steigėjus, o koncentruotis į inovacijų paramos paslaugas, 
galbūt turėti prekės ženklą. 
 
Dr. Mindaugas Petrauskas (ŪM) teigė, kad Slėnių programose aiškiai apibrėžta, kokiose srityse dirbs Slėniai, 
kokios veiklos bus įgyvendinamos. Daugumoje ŪM priemonių numatytas papildomas balas dalyvaujantiems 
Slėnių veikloje,  todėl įmonės privalėjo domėtis.   
 
Jelena Angelis (Technopolis Group) teigė, kad Slėniai veikia kaip klasteriai, kuriuose turi būti universitetai, 
paslaugų teikėjai, tokie kaip parkai ir inkubatoriai. Jei dėmesys universitetams - turi buti vykdomi fundamentiniai 
tyrimai, universitetai kurti pumpurines imones. Jei daugiau dirbama su privačiomis įmonėmis – tai vėlgi gali būti 
pumpurinės įmonės, licencijos ir t.t. Lietuvoje visi sistemos veikėjai yra, bet jie nesąveikauja tarpusavyje.  
 
Galiausiai, sutarta, kad esminis vaidmuo inovacijų paramos infrastruktūroje tenka mokslo ir/ar technologijų 
parkams ir inovacijų paramos paslaugoms, jų kokybei. Tačiau išlieka daug teisinės bazės spragų ir trūkumų. 
 
Laima Kaušpadienė (ŪM) pabrėžė, kad mokslo ir/ar technologijų parkai turi būti aiškūs ir svarbūs Slėnių dalyviai. 
Dr. Artūro Jakubavičiaus (LIC) nuomone, Slėniai yra tie patys mokslo parkai.Jis prognozavo, kad ateinančiu 
laikotarpiu su Slėnių eksploatavimu kils nemažos problemos, ką įrodo dabartinių mokslo parkų pavyzdys. Slėniai 
negali būti išlaikomi tik valstybės lėšomis. Be to, reikėtų kalbėti ne apie institucijas, o apie inovacijų paslaugas; 
dalis paslaugų turi būti viešosios, dalis – privačios, ir tarpinis variantas. Paslaugų turi būti tiek, kiek jų realiai 
reikia. A. Jakubavičius pasiūlė, kad kažkas (pavyzdžiui, MITA) turėtų būti atsakingas už visų viešųjų inovacijų 
paramos paslaugų koordinavimą, aiškios paslaugų struktūros kūrimą, kokybės vertinimą. Siūlyta dalininkams 
atlikti inovacijų paslaugų teikėjų atestaciją. Taip pat teigta, kad moksliniai tyrimai nėra inovacijų paramos 
paslauga. Dr. Edgaras Leichteris (ŽEF) pasiūlė teisės aktu įtvirtinti, kas laikoma inovacijų paramos paslaugomis, 
kokie galimi paslaugų teikėjai. 
 
Tuo tarpu Dr. Mindaugas Petrauskas (ŪM) atkreipė dėmesį į gresiančias problemas, susijusias su atviros prieigos 
centrais ir kita bendro naudojimo inovacijų paramos infrastruktūra. Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės 
rekomendacijos dėl valstybės turto perdavimo, kurios numato, kad turėtų būti skelbiamas konkursas 
naudojimuisi infrastruktūra, gresia didelė problema, kai verslas norės šia infrastruktūra naudotis, įnešti savo 
lėšas. Mokslo ir technologijų parkuose veikiančios įmonės netrukus susidurs su susijusiomis problemomis. Jei šių 
juridinių trikdžių nepavyks išpręsti, vienas iš galimų scenarijų yra infrastruktūros uždarymas. Tokiu atveju 
bendram naudojimui sukurta infrastruktūra gali tiesiog tapti universitetų nuosavybe. 
 
Virgilijus Šmitas (KTU mokslo parkas) teigė, kad Slėnių idėja savaime yra gera. Verslas gali turėti savo atviros 
prieigos įrangą, o mokslas – savo, ir galima jų sinergija. Tačiau universitetas be mokslo parkų to nelabai galės 
įgyvendinti. Kyla problema, kai be universiteto pritarimo įmonės negali įrangos isigyti, nes universitetas turi savo 
poreikių/interesų. Diskutanto teigimu, KTU išsprendė problemą, laboratorijų administravimui paskirdami 
operatorių. 
 
Dr. Edgaras Leichteris (ŽEF) apibendrino diskusiją, dar kartą pabrėždamas, kad išlieka problema su bendra 
koncepcija ir įgyvendinimo detalėmis. Ne visada suvokiama, kas yra MTEP, todėl nėra kaip įtraukti verslą, vis dar 
trūksta bendradarbiavimo. Esminė kritika įgyvendinamoms priemonėms – administravimas, ekspertavimas. 
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Mažoje šalyje nešališkų ir kompetentingų ekspertų rasti sunku.  Juridinius klausimus reikėtų spręsti patvirtinant 
ir tikslinant atitinkamus teisės aktus. Būtina priimti sprendimus dėl inovacijų paramos paslaugų – įvertinti, kokie 
galimi ištekliai, kokia inovacijų paramos paslaugų struktūra su šiais ištekliais gali būti vystoma. 
 

Diskutantų sąrašas 

 
Prie apvalaus stalo diskutavo 15 dalyvių, kurių sąrašas pateikiamas žemiau. Pristatymo bei diskusijos klausėsi ir 
kiti dalyviai, kurie teikė nuomones ir komentarus. 
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1 Danilevičius, Almantas LR ūkio ministerija Almantas.Danilevicius@ukmin.lt 
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algis.galdikas@protechnology.lt 

3 Jakubavičius, Artūras  VšĮ Lietuvos inovacijų centras a.jakubavicius@lic.lt 

4 Jasiūnas, Kęstutis  UAB Ekspla k.jasiunas@ekspla.com 

5 Karlonas, Arūnas  
Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūra 

arunas.karlonas@mita.lt 

6 Kaušpadienė, Laima LR ūkio ministerija Laima.Kauspadiene@ukmin.lt 
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9 Paliokaitė, Agnė 
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos 
institutas 

agne@vpvi.lt 
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