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Inovacijos 

• Šis terminas buvo naudojamas jau XV a.  

Žodis yra kilęs iš Vidurio Prancūzijoje tuo 

metu vartoto žodžio „inovacyon“, kuris 

išvertus pažodžiui reiškia „atnaujinimas“ arba 

„naujo pavidalo suteikimas esančiam 
daiktui“.
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Inovacijos = pridėtinė vertė

• Inovacijos yra daugiau ekonominis nei technologinis reiškinys.

Kad ir koks būtų technologinis atradimas, jis nebus laikomas

inovacija, jei nelems ekonomikos ar grynojo pelno didėjimo.

• „<...>Inovacijos vyksta kasdien. Galbūt tiesiog du produktai,

sujungti į vieną, arba jau esantis produktas, pritaikytas
naujoje rinkoje. Svarbiausias inovacijų bruožas – jos turi
būti realiai pritaikomos gyvenime ir duoti praktinę naudą“, -

Infobalt vadovas A. Plečkaitis
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Mokslo ir verslo bendradrabiavimas 

• „Šiais laikais rasti verslo sričių, kurioms būtų neaktualūs mokslo 
pasiekimai – beveik neįmanoma“: kompanijos „Thermo Fisher Scientific“ 
Baltijos regiono viceprezidentas Algimantas Markauskas “.

• „Žinios, inovacijos yra perspektyviausias konkurencijos įrankis“, -
Lietuvos  Inovacijų Centro projektų vadovas A. Jakubavičius.

Atliekant mokslinius tyrimus gimsta nauji produktai, paslaugos, naujas požiūris, 
įžvalgos apie rinkos ateitį ir kitos naujos idėjos. Specifinės žinios, kurių 

neturi konkurentai, gali būti vienu iš svarbiausių pranašumų kovojant dėl 
vietos rinkoje. 
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Kontekstas

• Lietuvoje daugiau nei pusė MTEP lėšų tenka mokslo ir studijų 
institucijoms, ES – verslui;

• Lietuva šiuo požiūriu išskirtinė – mokslo ir studijų institucijos iš 
verslo gauna 8 kartus daugiau lėšų nei verslas iš valstybės. 
(Eurostato 2011 metų duomenimis).

Strategijoje „Europa 2020“, viena 
prioritetinių sričių yra MTEP

• Inovacijų sąjungos švieslentės duomenimis, Lietuvos suminis 
inovatyvumo indeksas 2012 metais – 0,28, ES vidurkis 2012 
metais – 0,544. (užimam 25 vietą ES).

• Verslo aplinkos indeksas (Doing business), 2012 m. – 9 vieta ES. 

Strategijos „Lietuva 2030“ tikslas –
sukurti pažangią, modernią ir stiprią 

valstybę, pasižyminčią sumanios 
visuomenės, sumanios ekonomikos 

ir sumanaus valdymo derme. 

• Lietuva vertinama kaip uždara visuomenė, kurioje nėra sąlygų 
kūrybiškumui ugdyti.

• Pagal kūrybiškumo rodiklį esame 17 vietoje ES.

• Pagal kūrybiškumo klimato palankumą 24 ES. 

Lietuvos Partnerystės sutartyje 
numatytas teminis prioritetas : 

mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir inovacijų skatinimas. 



Lietuvos inovacijų plėtros programa 
2014-2020 metams

• Remiantis nepriklausomų tarptautinių ekspertų grupės 
išvadomis, Lietuvai aktualūs iššūkiai: žemas verslo 
produktyvumas, pažangių technologijų, inovatyvių 
procesų, produktų ir paslaugų stoka; įgūdžių ir darbo 
rinkos poreikių atotrūkis, nepakankamai vystomi talentai ir 
kūrybinis potencialas.

• Labiausiai klasterių plėtrą stabdo verslo bendradarbiavimo 
kultūros stoka. Lietuvoje trūksta stiprių, tvarių klasterių. 
(Studijos „Klasterių studija“, 2012 m., „Klasterių fasilitavimo 
pavyzdiniai modeliai“, 2013 m.)



2013 m. suvestinės duomenimis Lietuva patenka į šalių nuosaikių novatorių 
grupę. Lietuva kartu su Estija ir Latvija padarė didžiausią pažangą, palyginti su 
praėjusiais metais.



Sumani specializacija 

• Europos Sąjunga kiekvienai šaliai nariai davė užduotį

išanalizuoti, ar sritys, į kurias jos nori investuoti, atitinka jų

strategijas, ar tose srityse yra pakankamai kompetentingų

žmonių, reikalingų žmogiškųjų išteklių.

• Sumanios specializacijos strategijoje Lietuva numato savo

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei

inovacijų raidos kryptis ir konkrečius prioritetus.
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Sumanios Specializacijos 
procesas



Prioritetinės kryptys (LRV nutarimas  2014 m. balandžio 30 d. 

Nr. 411)
Plačiau apie prioritetus galima susipažinti:
www.mosta.lt
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I Energetika ir tvari aplinka

II Sveikatos technologijos ir 

biotechnologijos III Agroinovacijos ir maisto 

technologijos

V Transportas, logistika ir IRT

IV Nauji gamybos procesai, 
medžiagos ir technologijos

VI Įtrauki ir kūrybinga 

visuomenė

http://www.mosta.lt/


ES struktūrinė parama 2014 -2020

• 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijai (EK) 
patvirtinus Lietuvos Respublikos partnerystės 
sutartį, Lietuvai skirta 8,351 mlrd. eurų.

• 1 PRIORITETAS. MOKSLINIŲ TYRIMŲ, 
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ 
SKATINIMAS



I prioriteto investicinės kryptys 

MTI infrastruktūros 
tobulinimas, 
gebėjimų plėtoti MTI 
stiprinimas ir 
kompetencijos 
centrų, ypač 
europinės svarbos, 
veiklos skatinimas 

Verslo investicijų į MTI 
skatinimas, įmonių, MTI 
centrų ir aukštojo mokslo 
sektoriaus ryšių bei 
sąveikos plėtojimas; taip 
pat paklausos, jungimosi į 
tinklus, grupių ir atvirų 
inovacijų skatinimas pagal 
pažangiosios 
specializacijos strategiją, 
bandomųjų linijų diegimą, 
pirminės gamybos bei 
bendrosios paskirties 
technologijų sklaidą 
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Veiklų kryptys 

 parama įmonių intelektinės nuosavybės kūrimui, apsaugai ir licencijavimui;

 parama naujų produktų kūrimui įmonėse visuose MTEP etapuose;

 įmonių MTEPI infrastruktūros, ypač skirtos prototipų kūrimui, jų testavimui, demonstravimui,

bandomajai gamybai ir parengimui rinkai, kūrimas;

 parama TUI paieškai, investicijos TUI pritraukimui aktualią infrastruktūrą;

 parama technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimui, kūrybiškumo ugdymui, inovacijų

partnerystės skatinimui,

 MTEPI grįstų socialinių ir kultūrinių inovacijų skatinimas sumanios specializacijos srityse;

 parama bendrų mokslo-verslo projektų, prisidedančių prie sumanios specializacijos strategijos

prioritetų įgyvendinimo, vykdymui;

 parama kompetencijos ir ekscelencijos centruose vykdomoms MTEP veikloms skatinti (aukšto

lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, naujų produktų kūrimas ir diegimas rinkoje ir kt.);

 parama MTEP vykdančių mokslinių centrų (įskaitant atviros prieigos) veiklos skatinimui

(rinkodara, komunikacija ir kt.);

 parama mokslo ir studijų institucijose vykdomų MTEP veiklų rezultatų komercinimui paskatinti.



Rodikliai 

Rodiklis Esama reikšmė Siektina reikšmė 

Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, 

tenkančios vienam gyventojui

2011 -24,10 EUR 2023 -60,70 EUR

Inovatyvių įmonių, bendradarbiaujančių 

su partneriais, dalis nuo visų su 

inovacijomis susijusių įmonių

9,79 proc. - 2010 12,79 proc. - 2023

Inovatyvių įmonių dalis nuo visų su 

inovacijomis susijusių įmonių

15,67 proc. - 2010 19,41 proc. - 2023

Įmonių, gavusių investicijas siekiant, 

kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, 

skaičius

- 250 įmonių - 2023

Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų 

institucijomis, skaičius

- 300 įmonių - 2023



Kitos priemonės 

• ECO-INOVACIJOS LT. Priemonės biudžetas – 15 
mln. Lt.

• Pareiškėjas: SVV

• Veiklos: Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų 
pagal tarptautinių aplinkosaugos standartų 
reikalavimus diegimas. Gaminio dizaino kūrimas, 
taikant ekologinio projektavimo priemones, tokio 
dizaino registravimas. 

• Paramos intensyvumas: 50 proc.



Kitos priemonės (2)

• Inogeb LT (30 mln. Lt)

• Pareiškėjas: viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir 
technologijų parkai, inovacijų centrai, technologiniai 
inkubatoriai)

• Veiklos: Inovacijų konsultacinių paslaugų teikimas, tai 

žinių perdavimo, nematerialiojo turto nuosavybės teisių 

įsigijimo, apsaugos bei naudojimo, licencijų sutarčių ir

standartų naudojimo klausimais.

• Paramos intensyvumas: iki 75 proc.



Kitos priemonės (3)

• PROCESAS LT. (30 mln. Lt)

• Pareiškėjas: SVV

• Veiklos: MVĮ veiklos kokybės gerinimas, remiantis 
tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais 
standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų ar 
valdymo sistemų diegimas (tinkamos išlaidos įmonių 
išorinių konsultavimo paslaugų įsigijimas).

• Paramos intensyvumas: 50 proc.



Esama patirtis rodo, kad poreikis ir 
susidomėjimas auga – Inočekiai Lt 

• Priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems
SVV subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą
paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti.

• Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama
parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos
gavimo procedūras.

- 2014 m.statistika: 

 700 konkurse dalyvavusių įmonių 

 456 įmonėms nutarta skirti finansinę paramą, 

 264 paraiškos atmestos.

- 2012 m. pagal ES paramos priemonę „Inočekiai LT“ 
buvo gauta 231 paraiška, 2013 m. buvo gautos 228 
paraiškos ir skirta 2,5 mln. litų 174 įmonėms.



Tarptautinės programos: Eurostars

• „Eurostars“ programa skirta SVV įmonių mokslo 
tiriamąjai veiklai siekiant inovatyvių produktų ir 
paslaugų kūrimo. 

• 2008 m. iki 2013 m. 
finansuota 15 sėkmingų projektų, 
kuriuose dalyvavo partneriai iš 
Lietuvos. 
Intensyvumas siekia iki 75 % verslo subjektams 

ir iki 100 % mokslo ir studijų institucijoms.
• https://www.eurostars-eureka.eu/home/success



EK skirs 100 mln. EUR spartaus inovacijų diegimo (SID) 
bandomosios programos finansavimui

• Paraiškas pagal SID programą bus galima teikti 
nuo 2015 m. sausio mėn. 

• Pagal ją bus remiami nedideli trijų–penkių 
aktyviai versle dalyvaujančių organizacijų 
konsorciumai siekiantys plėtoti inovatyvius 
produktus ar paslaugas. 



Erasmus +

• KA 2 ŽINIŲ SĄJUNGOS

• Finansuojami tarptautiniai, projektai, skatinantys aukštojo mokslo ir 
verslo bendradarbiavimą.

• Projektai skirti visų disciplinų, sektorių ir tarpsektoriniam 
bendradarbiavimui;naujų studijų programų, atliepiančių verslo poreikius, 
rengimui ir įgyvendinimui; studentų, akademinio ir įmonių personalo 
verslumo skatinimui; patirties pasikeitimui. 

• Pagrindiniai tokių projektų akcentai - inovacijos, tvarumas ir poveikis.

• Paraiškas teikia konsociumai iš mažiausiai 6 organizacijų iš 3 
programos šalių (iš jų - bent 2 turi būti mokslo ir studijų institucijos ir ir 2 
- verslo organizacijos)

• Projekto trukmė: 2 arba 3 metai.



SUSISIEKITE SU MUMIS:
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 

Adresu: MTP Saulėtekio al. 15 – 417, 10224 
Vilnius

Telefonu: + 370 5 215 3487

El. paštu: info@kvalitetas.lt, ieva@kvalitetas.lt
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