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Bendroji dalis
LIC vizija – Lietuvos inovacijų centras – veiksmingiausia viešosios inovacijų paramos organizacija
Lietuvoje gebanti konsoliduoti verslo, mokslo, politikos ir visuomenės interesus didinant Lietuvos ūkio
konkurencingumą tarptautiniu mastu.
LIC strateginis veiklos tikslas – didinti Lietuvos ūkio tarptautinį konkurencingumą, teikiant inovacijų
paramos paslaugas.
Ilgalaikiai LIC tikslai:
1.

Remti ir skatinti Lietuvoje sukurtų pažangiausių žinių komercinio potencialo realizavimą
Lietuvos ir tarptautinėje rinkose;

2.

Remti ir skatinti naujų technologijų kūrimą ir taikymą;

3.

Propaguoti ir diegti Lietuvoje tarptautinę viešosios inovacijų paramos bei inovacijų vadybos
patirtį;

4.

Padėti inovacijų ir technologijų plėtros politiką bei jos įgyvendinimo strategiją rengiančioms
ir įgyvendinančioms institucijoms Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

LIC steigėjai ir dalininkai
Lietuvos inovacijų centrą 1996 metais įsteigė LR švietimo ir mokslo ministerija, Jungtinių Tautų vystymo
programa ir Lietuvos akcinis inovacinis bankas.
Dabartinė Lietuvos inovacijų centro dalininkų sudėtis, o taip pat jų dalys LIC įstatiniame kapitale 2017
metais nepasikeitė. Tiek metų pradžioje, tiek ir metų pabaigoje jais buvo LR ūkio ministerija (įnašas į
įstatinį kapitalą – 2172 Eurų), LR švietimo ir mokslo ministerija (įnašas į įstatinį kapitalą – 2172 Eurų) ir
Lietuvos pramonininkų konfederacija (įnašas į įstatinį kapitalą – 1448 Eurų). Sutinkamai su LR Viešųjų
įstaigų įstatymu ir LIC įstatais kiekvienas dalininkas turi vieno balso teisę nepriklausomai nuo jo įnašo
dydžio.

LIC paslaugos 2017 metais
Lietuvos inovacijų centras veiklą vykdo teikdamas paslaugas klientams – įmonėms, mokslo bei tyrimų
institucijoms ir valdžios institucijoms. Siekiant organizacijos įstatuose numatytų ilgalaikių tikslų
įgyvendinimo 2017 m. LIC vykdė veiklą šiomis pagrindinėmis kryptimis:
1.

Įmonių MTEP veiklos apimčių ir inovacinių gebėjimų didinimas. Šios veiklos tikslas –
ilgalaikių ekspertinių konsultacijų įmonėms teikimas (inovaciniai ir technologiniai
auditai, tradicinės gamybos perorientavimas į inovacines veiklas ir t.t.), didžiausią
dėmesį skiriant tradicinės pramonės atstovams, kurie pasižymi žemais inovaciniais
rodikliais.

2.

Tarptautinių technologinių partnerysčių skatinimas. Šios veiklos tikslas – padėti Lietuvos
įmonėms bei mokslo ir studijų institucijoms plėtojant tarptautinę technologinę
partnerystę su užsienio įmonėmis ir mokslo įstaigomis, pristatant sukurtus naujus
sprendinius, technologijas tarptautiniams partneriams bei užsakovams.

3.

Sumanios specializacijos fasilitavimas. Šios veiklos tikslas – bendrų verslo ir mokslų
iniciatyvų bei projektų identifikavimas bei vystymas.

4.

Tinklaveikos (klasterizacijos) skatinimas ir inovacijų sistemos sinergijos didinimas. Šios
veiklos tikslas – skatinti įmonių bei mokslo ir studijų institucijų jungimąsi į MTEP
klasterius, esamų klasterių plėtrą ir tarptautiškumą.

Veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Lietuvos inovacijų centras 2017 metais paslaugas teikė daugiau kaip 922 unikalių ūkio subjektų, bei
daugiau kaip 115 mokslininkų, tyrėjų. Plačiau LIC veiklos ekonominis poveikis pristatomas 7-ame
ataskaitos puslapio lentelėje, kurioje pateikiami visų keturių LIC veiklos krypčių suvestiniai rodikliai už
2017 metus. Daugiausia 2017 metais prie ekonominio ir socialinio poveikio prisidėjo LIC vykdytas
projektas Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network). 2017 metais tinklo teikiamomis
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paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 413 Lietuvos įmonių, organizuota daugiau kaip 10 tarptautinių
partnerystės renginių, bei sukurtas apčiuopiamas poveikis Lietuvos ekonomikai:
•

padėta įmonėms sudaryti 19 sandorių dėl tarptautinio verslo plėtros bei bendrų MTEPI veiklų,
kurių vertė didesnė nei 2 mln. Eurų;

•

įmonės sudariusios sandorius LIC paslaugų pagalba papildomai į MTEPI ir tarptautinę verslo
plėtrą 2 metų perspektyvoje papildomai planuoja investuoti daugiau kaip 1,5 mln. Eurų;

•

padėta sukurti/išsaugoti daugiau kaip 23 darbo vietos.

LIC tikslų įgyvendinimas 2017 metais
Siekiant tikslų įgyvendinimo 2017 m., centro veikla buvo orientuota į bazinių viešųjų inovacijų paramos
paslaugų teikimą bei į galimybių teikti inovacijų paramos paslaugas komerciniais pagrindais paiešką.
Siekiant tikslų įgyvendinimo centro veikla apėmė tokias projektines iniciatyvas:
1.

Įmonių MTEP veiklos apimčių ir inovacinių gebėjimų didinimo kryptyje:
1.1. Projektu „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui“ (InoSpurtas)
siekiama spręsti labai aktualią Lietuvos inovacijų ekosistemos problemą – didinti
verslo investicijas į MTEPI, skatinti technologijų perdavimo procesus. Teikiamų
konsultacijų turinys apėmė įvairias veiklas: MTEPI veiklų inicijavimą, apskaitos
vedimą ir dokumentavimą, MTEP išlaidų statistinį deklaravimą, MTEPI projektų
finansavimo galimybes, audito atlikimą, pelno mokesčių lengvatų taikymą ir kt.
Kaip rodo patirtis šiose srityse įmonių vadovams, buhalteriams ir vadybininkams
šiandien labai trūksta žinių, tinkamai parengtų metodikų, o, pagaliau, ir
paskatinimo domėtis MTEPI veiklomis.
1.2. Projektas „Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą
pagal priemonę SME Instrument“ (SME Coach LT 2017) skirtas tarptautinės
technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimui įmonėms. Taip
pat buvo teikiamos ugdomojo lavinimo paslaugos aukštą augimo potencialą
turinčioms įmonėms pagal IMPROVE metodiką.
1.3. Projektas „Moterų dalyvavimo H2020 priemonėje SME Instrument skatinimas“
(EMPOWA) skirtas identifikuoti naujas dalyves SME instrument priemonėje ir teikti
mokymo bei ugdomojo konsultavimo paslaugas.
1.4. Projektas skirtas inovacijų paramos institucijų bendradarbiavimui tobulinant
konsultacinę veiklą orientuotą į MVĮ inovacinių projektų finansavimo galimybių
plėtrą – AccesSME.

2.

Tarptautinių technologinių partnerysčių skatinimo kryptyje:
2.1. Projektas „Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network)“ skirtas
paskatinti Europos įmonių konkurencingumą, inovatyvumą ir tarptautinį
bendradarbiavimą.
2.2. Projektas „Integruota parama atvirųjų inovacijų iniciatyvos profesionalizavimui INSPIRE“ skirtas geros praktikos atvirų inovacijų MVĮ analizei, metodų ir įrankių
sklaidai.
2.3. Projektai „Europos iniciatyvos verslo tarptautinei plėtrai - EAGLE1“ ir „Europos
iniciatyvos verslo tarptautinei plėtrai – EAGLE2” skirti gerosios praktikos mainams
ir tarptautinių partnerystės renginių organizavimui naujose, besivystančiose
rinkose.
2.4. Projektas „Intelektinės nuosavybės vertė MVĮ - VIP4SME“ skirtas intelektinės
nuosavybės vertės didinimui, gerosios patirties sklaidai ir specializuotų įrankių
kūrimui, taikymui, konsultacijų teikimui MVĮ.

3.

Sumanios specializacijos fasilitavimo kryptyje:
3.1. Projektas “Sumanios specializacijos ekosistemos plėtra skatinant įmonių
įsitraukimą į atvirųjų inovacijų procesus - BSR Stars S3“ skirtas kurti, skleisti ir
plėtoti inovacijų paramos paslaugas Baltijos šalių regione, ypatingą dėmesį
skiriant naujiems inovacijų vadybos įrankiams, tarptautiniam bendradarbiavimui
bei tarpsektoriniam papildomumui.
3.2. Projektas skirtas inovatyvių tvarios rūpybos sprendimų kūrimui regioninėje
inovacijų vertės grandinėje – HoCare
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3.3. Projektas skirtas aplinką tausojančių inovacijų kūrimo skatinimui bei inovacijų
politikos tobulinimui - Super
3.4. Projektas skirtas inovatyvių viešosios-privačios partnerystės modelių kūrimui bei
inovacijų politikos tobulinimui – Higher
3.5. Projektas skirtas skatinti efektyvų tarpvalstybinį pramonės, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros sektoriaus bei viešųjų institucijų bendradarbiavimą –
GoSmart
3.6. Projektas skirtas stiprinti sumanios specializacijos strategijų kūrimą
įgyvendinimą projekto partnerių atstovaujamuose regionuose – LARS

ir

3.7. Projektas skirtas tobulinti Baltijos jūros regione veikiančių gamybos MVĮ, kurioms
vadovauja jų savininkai, veiklą netechnologinių inovacijų srityje, stiprinant
inovacijų veikėjų gebėjimus – SnowMan
3.8. Projektas skirtas kurti naujus bei plėtoti esamus viešosios inovacijų intervencijos
mechanizmus siekiant paskatinti Baltijos jūros regiono žaidimų industrijos plėtrą.
4.

Tinklaveikos (klasterizacijos) skatinimo ir inovacijų sistemos sinergijos didinimo
kryptyje:
4.1. Projektas „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra “InnoLink” skirtas skatinti
įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei
tarptautinį bendradarbiavimą.
4.2. Projektas skirtas didinti kosmoso žinių ir technologijų sklaidą rengiant metodinę
medžiagą nacionalinėms ir tarptautinėms mokslo olimpiadoms - SPACEOLYMP

Metų eigoje buvo realizuotas ir pagrindinis organizacinis uždavinys, keltas 2017 m. plane – realizuoti
viešųjų inovacijų paramos paslaugų plėtojimo ir LIC veiklos strategines kryptis inicijuojant bei rengiant
naujus projektus Lietuvos struktūrinių fondų bei tarptautinių programų kvietimams.
Siekiant užtikrinti ir LIC veiklos strateginių krypčių realizavimą ateityje 2017 matais buvo siekiama aktyviai
ieškoti galimybių inicijuoti naujus projektus. Atsižvelgiant į faktą, kad galimybių LIC teikti paraiškas
struktūrinių fondų finansuojamoms priemonėms 2017 metais praktiškai nebuvo, didžioji dalis parengtų ir
pateiktų paraiškų buvo ES tarptautinėms programoms. Žemiau pateiktoje lentelėje pristatomos 2017
metais pateiktos projektinės paraiškos.
ES finansavimo programoms 2017 metais pateiktų paraiškų apibendrinimas
Finansuojanti
programa

Projekto pavadinimas

Numatomas
LIC
biudžetas,
kEUR

Interreg Europe

Exploiting digitisation to increase B2B e-commerce
(FuturE.com)

160

Interreg Europe

Optimising policies to attain the full benefits of
energy performance certification in buildings
(EPCopt)
Innovative health solutions for thermal spa regions
(INNOVASPA 4 HEALTH)

187

Interreg Europe

Smart Circular Procurement (CircPro)

191

Interreg Europe

Systemic open innovation policies for supporting
regional silver economy growth & innovation
delivery (SYMED)
Silver SMEs Territorial Enhancing Program (SILVER
STEP)
REinforce Competitiveness of REgionAl Transport
SMEs (RECREATE)

202

Paraiška patvirtinta.
Numatoma veiklų
pradžia 2018 II ketv.
Paraiška patvirtinta.
Numatoma veiklų
pradžia 2018 II ketv.
Paraiška nepatvirtinta

200

Paraiška nepatvirtinta

178

Fostering the role of public authorities as
demanders of innovation through public
procurement (Buy+I)

255

Paraiška patvirtinta.
Numatoma veiklų
pradžia 2018 II ketv.
Paraiška patvirtinta.
Numatoma veiklų
pradžia 2018 II ketv.

Interreg Europe

Interreg Europe
Interreg Europe

Interreg Europe

169

Finansuojančios
institucijos priimtas
sprendimas.
Paraiška patvirtinta.
Numatoma veiklų
pradžia 2018 II ketv.
Paraiška nepatvirtinta

5

Interreg Europe

Promotion of enterprises with zero co2 emissions
due to energy use (NEAR ZERO CO2 ENTER)

150

Paraiška nepatvirtinta

Interreg Europe

Egtcs STRATEGIES FOR THE SUPPORT OF RURAL
START-ups (EGCT-UP)
Alternative Financial CircuiT (AfFeCT)

150

Paraiška nepatvirtinta

82,5

Paraiška vertinama

Co-creating new partnerships and social impact in
the European Research Area (RRI4ALL)
From Idea to Product: Open Innovation
Environment for Renewable Energy Based
Operational Autonomy (I2PRO)
Promotion of IP for SME (PRISME)

19,5

Paraiška nepatvirtinta

150

Paraiška nepatvirtinta

24

Paraiška nepatvirtinta

CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION
(INstandingOVATION)
A cross-border symbiotic platform for Factory
Innovation via Modelling, Simulation, Analytics and
Optimisation tools (INNOFACT)

187

Paraiška nepatvirtinta

146

Paraiška nepatvirtinta

H2020
H2020
H2020

H2020
H2020
H2020

Apibendrinant naujų projektų iniciavimo pastangas galima teigti kad 2017 metai buvo gana sėkmingi, iš
10 pateiktų paraiškų Interreg Europe programai finansuotos 5. Tuo tarpu, tikimasi kad iš 5 projektinių
paraiškų pateiktų H2020 programai bus finansuota 1. Visa tai leidžia tikėtis, jog bus išlaikytos
egzistuojančios kompetencijos bei specialistų ratas, galintis užtikrinti inovacijų paramos paslaugų teikimą
naujame Lietuvos ES struktūrinės paramos periode.

Veiklos finansavimas
Veiklai finansuoti ir 2017 metais buvo stengtasi išnaudoti visus galimus lėšų šaltinius, teikiamus ne tik
Lietuvos institucijų, bet ir tarptautinių organizacijų programų (Europos Komisijos programos, struktūriniai
fondai, nacionalinė parama, kitos). Ieškant veiklos finansavimo, LIC stengiasi įgyvendinti sverto principą,
stengiantis panaudoti turimas lėšas tarptautinių projektų bendra-finansavimui.
LIC išlaidų apimtys pagal projektus 2017 metais – 723 tūkst. Eurų (numatytas planas buvo 687 tūkst.
Eurų), kurios pagal šaltinius pasiskirsto taip: 173 tūkst. Eurų (24%) – ES struktūriniai fondai, 534 tūkst. Eurų
(74%) – ES bendrosios programos, o 16 tūkst. Eurų (2%) – LIC nuosavos lėšos.

Veiklos apimtys ir vykdomi projektai
LIC teikiamomis specializuotomis inovacijų paramos paslaugomis per 2017 metus pasinaudojo 1037
inovacinių veiklų plėtojimą orientuotų ūkio subjektų (visų pirma įmonės, o taip pat mokslo institucijos ir
kitos organizacijos).
LIC veikla 2017 metais buvo realizuojama ilgalaikių (2-4 metai) veiklos (paslaugų) projektų pagrindu.
Pagal atitinkamas finansinės paramos ir konsorciumų sutartis LIC vykdė 20 projektų: 2 projektus su
struktūrinių fondų parama, 18 tarptautinių projektų (5 projektus su EK Horizon2020 programos parama, 3
projektus su EK COSME programos parama ir 10 projektų su Interreg programos parama).

LIC veiklos ypatumai 2017 metais
•

Sėkmingai baigti vykdyti:
o

du – ES programos COSME finansuoti projektai „Europos iniciatyvos verslo tarptautinei
plėtrai - EAGLE1“ ir „Europos iniciatyvos verslo tarptautinei plėtrai – EAGLE2” skirti gerosios
praktikos mainams ir tarptautinių partnerystės renginių organizavimui naujose,
besivystančiose rinkose.

o

vienas URM finansuotas projektas – Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos institucijų gebėjimų
stiprinimas inovacijų politikos kontekste (Orange).

•

Pastangos inicijuoti daugiau naujų projektinių iniciatyvų bei užtikrinti egzistuojančių veiklų tęstinumą
2017 metais buvo gana sėkmingos iš 10 pateiktų paraiškų Interreg Europe programai finansuotos 5.
Tuo tarpu, tikimasi kad iš 5 projektinių paraiškų pateiktų H2020 programai bus finansuota 1.

•

LIC politikos analizės skyriaus veiklos 2017 m. buvo nukreiptos į Sumanios specializacijos fasilitavimą
rengiant analizes bei jų pagrindu formuojant pozicijas bei teikiant rekomendacijas Sumanios
Specializacijos krypčių bei prioritetų rėmuose. Konsoliduotos rekomendacijos ir pozicijos buvo
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rengiamos dvejomis kryptimis: įvedant naujas temas į Lietuvos inovacijų sistemos lauką, iš LIC
vykdomų tarptautinių iniciatyvų (pvz.: inovacijų skatinimas namų slaugos srityje) bei atliepiant
interesų grupių poreikius, arba kaip atsakas į viešąsias konsultacijas (pvz. dėl finansavimo priemonių,
dėl bioekonomikos strategijos rengimo).
•

Svarbu akcentuoti, kad 2017 metais buvo aktyviai prisidedama prie dalininkų, ypač Ūkio ministerijos
iniciatyvų įgyvendinimo:
•

LR struktūrinių fondų priemonė „InoConnect“. Įgyvendinant šią priemonę Europos įmonių tinklas
(Enterprise Europe Network) bendrai ir LIC konkrečiai yra atsakingas už tarptautinių MTEPI
partnerystės renginių organizavimą visame pasaulyje ir sąlygų įsijungti į tarptautines MTEPI
iniciatyvas tarptautiniu mastu sudarymą. Lietuvos įmonės finansavimą gauna dalyvavimui
Europos įmonių tinklo, organizuojamuose partnerystės renginiuose, tuo tarpu Europos įmonių
tinklas savo paslaugas įmonėms bei Ūkio ministerijai teikia neatlygintinai.

•

LR struktūrinių fondų priemonė „InoGeb“, projektai „InoSpurtas“ bei „InoLink“. Įgyvendinant šias
priemones Europos įmonių tinklas (Enterprise Europe Network) bendrai ir LIC konkrečiai yra
atsakingas už pagalbą įmonėms bei klasteriams įsijungiant į tarptautines MTEPI iniciatyvas bei
plėtrą vieningoje ES rinkoje. Europos įmonių tinklas savo paslaugas įmonėms, klasteriams bei
Ūkio ministerijai teikia neatlygintinai.

•

Apibendrinant 2017 metų rezultatus pastebima grėsmė susijusi su ribotomis galimybėmis
bendrafinansuoti tarptautinius projektus. LIC įgyvendinami projektai yra ES programų
finansuojami tik iš dalies, pavyzdžiui Europos įmonių tinklo veiklai Europos Komisija skiria 59%
dalinį finansavimą, likusią dalį pavesdama finansuoti nacionaliniu lygmeniu. Kiekvienais metais
projektų bendrafinansavimui reikia skirti pakankamai reikšmingus resursus. Iki 2010 m. dalis LIC
vykdomų projektinių iniciatyvų buvo bendrafinansuojama Ūkio ministerijos skiriamomis
nacionalinės paramos lėšomis, tačiau 2011 m. panaikinus nacionalinės paramos priemones
finansavimo klausimas liko neišspręstas. Siekiant plėtoti inovacijų paramos paslaugas bei
veiksmingiau išnaudoti tarptautinio veiklos finansavimo galimybes ir dar svariau prisidėti prie
Lietuvos įmonių inovacinės veiklos masto bei tarptautinio konkurencingumo augimo būtina
sistemiškai spręsti tarptautinių projektų bendrafinansavimo iššūkius.

•

Veiklos vertinimas: rezultatyvumo, veiksmingumo ir poveikio rodikliai
Atsižvelgiant į viešąjį konsultacinį LIC veiklos pobūdį, LIC veiklos vertinime naudojamos šios veiklos
rodiklių kategorijos:
•

Veiklos rezultatyvumo (results&outcomes). Tai vidiniai, LIC vykdomų projektų darbo programose
apibrėžti planiniai rezultatai. (Veiklos rezultatyvumo rodikliai pateikti sk. Veiklos projektai 2017
m.);

•

Veiksmingumo (performance). Šie rodikliai apibūdina suteikiamų konsultacijų aprėptį ir apimtis.
Jie atspindi viešąjį konsultacinį LIC pobūdį ir yra pagrindiniai apibūdinant LIC veiklą;

Lentelėje pateikiami visų keturių LIC veiklos krypčių suvestiniai rodikliai 2017 metais.
Veiksmingumas
Mato
vnt.

Rodiklio pavadinimas
Klientų bazė
Unikalių ūkio subjektų, pasinaudojusių inovacijų konsultacinėmis paslaugomis, skaičius
Kitų unikalių klientų (mokslininkai, tyrėjai, studentai), pasinaudojusių konsultacinėmis
paslaugomis, skaičius

Faktas

vnt.

922

vnt.

115

vnt.

2107

vnt.

322

vnt.
vnt.
vnt.

298
75
32

Konsultacinė pagalba MTEPI projektams
Pasinaudojusių informacinėmis paslaugomis subjektų skaičius1
Suteikta pagalba klientų inovaciniams ir MTEPI projektams Lietuvoje
• inicijuojant/įgyvendinant
Suteikta pagalba tarptautiniams MTEPI projektams
• inicijuojant projektus
• vedant derybas dėl technologijų perdavimo
• sandoriams, paraiškų rengimui
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Inovacijų propagavimas
Mato
vnt.
vnt.

Rodiklio pavadinimas
Gaunančių informaciją subjektų atstovų skaičius
Konsultacinė pagalba besiformuojantiems klasteriams
Pasinaudojusių paslaugų paketais klasterių skaičius
Organizuotų partnerių paieškos renginių skaičius
Surastų tarptautinių partnerių skaičius
Naujų tarptautinių klasterių narių skaičius
Pasinaudojusių paslaugų paketais klasterių skaičius

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

Faktas
9223
9
10
11
4
9

Skaičiuojami tik tiesiogiai pasiekti klientai, pvz. neskaičiuojamos informacinės paslaugos, suteiktos per
partnerius ir per interneto svetaines
1

Veiklos vertinimas: valdymo rodikliai
LIC valdymo vertinimas pagal LIC dalininkų patvirtintus kasmetinius siektinus rodiklius

Rodiklis
1. Ūkio subjektų, pasinaudojusių
įstaigos paslaugomis investicijos į
MTEP

2. Ūkio subjektų, pasinaudojusių
įstaigos paslaugomis sudaryti
tarptautinės partnerystės sandoriai

3.Parengtos konsoliduotos
inovacijų politikos iniciatyvų
tobulinimo rekomendacijos

Siektina reikšmė 2017 m.
Ūkio
subjektų,
pasinaudojusių
įstaigos
paslaugomis MTEP išlaidų
pokytis,
palyginus
su
praėjusiais metais, didesnis
nei 1,2 mln. eurų.
Ūkio
subjektų,
pasinaudojusių
įstaigos
paslaugomis
sudarytų
tarptautinės
partnerystės
sandorių vertė didesnė nei
0.8 mln. eurų.
Parengtos daugiau kaip 8
konsoliduotos
inovacijų
politikos
iniciatyvų
tobulinimo rekomendacijos.

Faktinė reikšmė 2017 m.
Ūkio subjektų, pasinaudojusių
įstaigos paslaugomis MTEP išlaidų
pokytis, palyginus su praėjusiais
metais – 2.5 mln. eurų. (detaliau
pateikiama ataskaitos priede nr.2)
Ūkio subjektų, pasinaudojusių
įstaigos paslaugomis sudarytų
tarptautinės partnerystės sandorių
vertė – 2 mln. eurų. (detaliau
pateikiama ataskaitos priede nr.3)
Parengta
10
konsoliduotų
inovacijų
politikos
iniciatyvų
tobulinimo
rekomendacijų.
(detaliau pateikiama ataskaitos
priede nr.4)

Komercinio pobūdžio veikla
2017 metais Lietuvos inovacijų centras suteikė paslaugų komerciniais pagrindais už 16 tūkst. Eurų. Pagrindinės
suteiktos paslaugos 2017 metais susijusios su paslaugų teikimu Nacionaliniame konsultantų tinkle – 3.8 tūkst. Eurų,
partnerystės renginių organizavimu – 9 tūkst. Eurų, bei konsultacijomis inovatyvių mokymo metodų panaudojimo
klausimais – 3.2 tūkst. Eurų. Su komerciniais pagrindais teikiamų paslaugų apimties didinimu susiję iššūkiai:
•

ribotos galimybės įstaigą rinkoje pozicionuoti kaip komercinių paslaugų teikėją. Lietuvos inovacijų centro iki
šiol teiktos inovacijų paramos paslaugos didžiąja dalimi yra viešosios, nemokamos. Tuo tarpu mokamų
(komerciniais pagrindais teikimų) paslaugų teikimas gali sudaryti pagrindą konkurencijos sąlygų pažeidimui.
Svarbu pastebėti, kad didinant komercinių paslaugų apimtis bus sunku pagrįsti, jog nėra jokių konkurencijos
sąlygų skirtumų šioje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

•

ribota galimybė iš rinkos įsigyti papildančių/techninių paslaugų (reikalingi subrangovai). Lietuvos inovacijų
centrui, kaip viešųjų paslaugų teikėjui galioja viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kurių taikymas komerciniais
pagrindais teikiamų paslaugų įgyvendinimui mažina šių paslaugų konkurencinę poziciją rinkoje. Tokiu atveju
itin sunku (neįmanoma) konkuruoti teikiant rinkai kompleksines paslaugas su privačiais verslo subjektais,
kuriems šie apribojimai nėra taikomi.

Partnerystė
Vykdydamas veiklos projektus LIC remiasi partneriais užsienyje ir Lietuvoje. Daug LIC projektų yra
tarptautiniai arba yra projektai veikti tarptautiniuose tinkluose. 2017 metais vykdytuose projektuose pagal
konsorciumų sutartis LIC turėjo virš 50 užsienio partnerių ir virš 10 partnerių iš Lietuvos (bendras
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tiesioginių ir netiesioginių buvusių ir esamų užsienio partnerių skaičius siekia 350). Lietuvos inovacijų
centras koordinavo 3 projektus, likusiuose projektuose LIC buvo partneris.
Lietuvos inovacijų centras nuo 1997 metų yra Europos technologijų perdavimo, inovacijų ir pramoninės
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).

Lietuvos inovacijų centro darbuotojai
2017-01-01 Lietuvos inovacijų centre dirbo 18 darbuotojų (iš jų 1 darbuotoja vaiko priežiūros
atostogose), o 2017-12-31 – 30 darbuotojų (iš jų 1 darbuotoja vaiko priežiūros atostogose ir 2
darbuotojos nėštumo ir gimdymo atostogose). 2017-12-31 pagal pareigybes LIC darbuotojai pasiskirstę
taip: 1 – Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas, 2 – projektų vadovai, 10 ekspertų, 8
konsultantai ir 3 asistentai, 3 administracijos darbuotojai (direktorius, vyr. finansininkė ir administratorė,
viešųjų pirkimų ir darbų saugos specialistė), kurie taip pat dalyvauja LIC projektų vykdyme.

Viešosios įstaigos vadovas
Nuo 2017-01-01 direktorius Mantas Vilys. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 34021,63 Eurų, iš jų kitos
išmokos – 0,00 EUR
Išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui: 0 EUR.
Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims: 0 EUR.
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Veiklos projektai 2017 m. (pateikiama pagal LIC veiklos kryptis)
Nr.

Projekto pavadinimas

I

I-OJI VEIKLOS KRYPTIS – ĮMONIŲ MTEP VEIKLOS APIMČIŲ IR INOVACINIŲ GEBĖJIMŲ DIDINIMAS
Finansinė apimtis (išlaidos) ~ XX tūkst. Eur
Inovacijų
konsultacinės Projekto tikslas: didinti įmonių inovatyvumą - Identifikuotų ikiprekybinių
paslaugos
verslui bei jų plėtojamų MTEPI veiklų mastą bei
pirkimų skaičius (10);
„InoSpurtas”
efektyvumą, teikiant inovacijų konsultacines - Įvertintų konsultuotų
2014-2020 m. ES fondų ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms.
ikiprekybinių pirkimų objektų
investicijų
veiksmų LIC veiklos projekte:
skaičius (10);
programos 1-o prioriteto - Konsultacijų teikimas įmonėms,
- Konsultuotų įmonių parengtų
„Mokslinių
tyrimų, ketinančioms vykdyti MTEPI veiklas
ikiprekybinių techninių
eksperimentinės plėtros ir - Technologijų brokerystė ir žvalgyba
specifikacijų skaičius (6);
inovacijų
skatinimas“ - Paslaugų, skatinančių inovatyvią
- Parengta tarptautinių
įgyvendinimo
priemonės verslininkystę, teikimas (idėjų atranka)
technologinių pasiūlymų/
kodas Nr. 01.2.1-LVPA-V- - Paslaugų, skatinančių įmonių dalyvavimą
užklausų skaičius (20); Įvykdytų
842 „Inogeb LT“
tarptautinėse MTEPI programose, teikimas
derybų dėl technologijų
Atsakingas asmuo - Artūras - Paslaugų, skatinančių ikiprekybinių
perdavimo skaičius (10);
Jakubavičius
pirkimų vykdymą, teikimas
- Inicijuotų naujų
veiklų/produktų/ paslaugų
kūrimo iniciatyvų skaičius (20);
- Patalpintų pasiūlymų/užklausų
tarptautinei MTEPI programų
partnerystei technologinėse
duomenų bazėse skaičius (10)
- Inicijuotų tarptautinių MTEPI
projektų skaičius (5).
Ugdomojo lavinimo (angl.
Tarptautinės technologinės partnerystės Suteiktų ugdomojo lavinimo
coaching)
ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas paslaugų
aukštą
augimo
paslaugų teikimas įmonėms
įmonėms,
gavusioms
paramą
pagal potencialą
gavusioms paramą pagal
priemonę SME Instrument. Taip pat, turinčioms Lietuvos įmonėms

1.

2.

Veiklų (grupių) aprašymas

2017 m. planas
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Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2017 m.

Įgyvendinimo
terminas

- Identifikuotų ikiprekybinių
pirkimų skaičius (11);
- Parengta tarptautinių
technologinių pasiūlymų/
užklausų skaičius (25);
- Įvykdytų derybų dėl
technologijų perdavimo skaičius
(18);
- Inicijuotų naujų
veiklų/produktų/ paslaugų
kūrimo iniciatyvų skaičius (20);
- Patalpintų pasiūlymų/užklausų
tarptautinei MTEPI programų
partnerystei technologinėse
duomenų bazėse skaičius (11)
- Inicijuotų tarptautinių MTEPI
projektų skaičius (17)
- Konsultuotų įmonių,
dalyvaujančių tarptautinėse
MTEPI iniciatyvose, finansuotų
paraiškų (4)

Nuolat, tęstinis
projektas.

37 Lietuvos įmonėms suteikta
ugdomojo lavinimo paslaugų:
- atlikta ugdomojo konsultavimo
poreikių analizė ir konsultantų

Nuolat, tęstinis
projektas.

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2017 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2017 m.
paieška
- atlikta įmonių inovacijų vadybos
sistemos
pagal
IMP3rove
metodiką
analizė
ir
konsultavimas jos tobulinimo
klausimais

Įgyvendinimo
terminas

priemonę
SME Instrument – SME
Coach LT 2017
H2020
Atsakingi asmenys – Arvydas
Sutkus/Mantas Vilys

teikiamos ugdomojo lavinimo paslaugos
aukštą augimo potencialą turinčioms
įmonėms pagal Improve metodiką.
LIC veiklos projekte:
- SME instrument laimėtojų ugdomojo
konsultavimo
poreikių
analizė
ir
konsultantų paieška;
- Įmonių inovacijų vadybos sistemos pagal
IMP3rove
metodiką
analizė
ir
konsultavimas jos tobulinimo klausimais.
Projekto tikslas – skatinti moterų
įsitraukimą į H2020 programos priemones,
o ypač SME Instrument priemonėje.
LIC veiklos projekte:
- viešinimo renginių organizavimas tikslinės
grupės atstovėms.
- mokymų organizavimas tikslinės grupės
atstovėms
- potencialių dalyvių SME instrument
priemonėje
ugdomojo
konsultavimo
poreikių analizė;
Projekto tikslas - konsultavimo metodikos
tobulinimas ir pritaikymas regioniniam
kontekstui, tobulinant konsultacinę veiklą
orientuotą į MVĮ inovacinių projektų
finansavimo galimybių plėtrą.

skaičius (30).

Organizuotas 1 viešinimo renginys
tikslinės grupės atstovėms.
Identifikuotos
5
potencialios
dalyvės
SME
instrument
priemonėje atlikta ugdomojo
konsultavimo poreikių analizė;

Nuolat, tęstinis
projektas.

- Planuojama
parengti - Parengtos inovacijų paramos
konsultacinių inovacijų paramos
paslaugų plėtros gairės grįstos
paslaugų plėtros gaires grįstas
inovacijų paramos institucijų
dalyvaujančių inovacijų paramos
tarptautine patirtimi.
institucijų tarptautine patirtimi.
- Organizuotas
tarptautinis
- Planuojama
organizuoti
renginys
skirtas
patirties
tarptautinį
renginį
skirtą
mainams
sprendžiant
MVĮ
patirties mainams sprendžiant
inovacinių projektų finansavimo
MVĮ
inovacinių
projektų
iššūkius
Lietuvoje
bei
finansavimo iššūkius Lietuvoje
tarptautiniu mastu.
bei tarptautiniu mastu.
II-OJI VEIKLOS KRYPTIS – TARPTAUTINĖS TECHNOLOGINĖS PARTNERYSTĖS SKATINIMAS

Nuolat, tęstinis
projektas.

3.

Moterų dalyvavimo H2020
priemonėje SME Instrument
skatinimas (EMPOWA)
H2020
Atsakingi asmenys – Vitalija
Kolisova/Mantas Vilys

4.

Inovacijų paramos institucijų
bendradarbiavimas
tobulinant konsultacinę
veiklą orientuotą į MVĮ
inovacinių projektų
finansavimo galimybių
plėtrą - AccesSME
Horizon 2020/EASME
Atsakingas asmuo – Arūnas
Beržinskas

II.

Projekto paraiška rengiant 2017
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.
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Nr.

5.

6.

7.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

Finansinė apimtis (išlaidos) ~ XX tūkst. Eur
Europos įmonių tinklas
Europos verslo ir inovacijų tinklas –
(Enterprise Europe
didžiausias Europoje, vieno langelio
Network)
principu
veikiantis
tinklas,
teikiantis
EK Konkurencingumo ir
viešąsias inovacijų paramos paslaugas,
inovacijų bendroji programa kurių tikslas – padėti įmonėms (ypatingai
- EK Įmonių ir pramonės
mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą
generalinis
tarptautiniu mastu bei kurti, skleisti
direktoratas/Europos
inovacijas.
konkurencingumo ir
LIC veiklos projekte:
inovacijų vykdančioji
- Tarptautinių technologinių partnerių
agentūra)
paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo
institucijoms;
Atsakingas už veiklą –
- Įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir
projektų vadovė Daiva
bendradarbiauti) kėlimas;
Besagirskaitė.
- Informavimo ir konsultavimo paslaugų
teikimas;
- Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio
potencialo propagavimas užsienyje.
Integruota parama atvirųjų Geros praktikos atvirų inovacijų MVĮ
inovacijų
analizė, metodų ir įrankių sklaida.
Iniciatyvos
LIC veiklos projekte:
profesionalizavimui - atvirų inovacijų geros praktikos
INSPIRE
identifikavimas Rytų Europos sub-regione
Horizon 2020
bei jos analizė;
Atsakingas asmuo – Arvydas - Įrankių atvirų inovacijų skatinimui
Sutkus
įmonėse identifikavimas bei kūrimas, jų
pilotiniai bandymai.
- Komunikacijos ir viešinimo plano
parengimas;
- Projekto rezultatų panaudojimo,
eksploatacijos plano parengimas.
Iniciatyvos Tarptautinei
Gerosios praktikos mainai, tarptautinių

2017 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2017 m.

Įgyvendinimo
terminas

- Pasinaudojusių tarptautinės
inovacijų partnerystės paslaugomis
ūkio subjektų skaičius (500);
- Suteiktų konsultacijų skaičius (300);
- Ūkio subjektų technologinių
poreikių pristatymas potencialiems
užsienio partneriams skaičius (100);
- Vykdomų tarptautinių technologijų
perdavimo derybų skaičius (20);
- Pasirašyta tarptautinių technologijų
bendradarbiavimų susitarimų
skaičius (9).

- Pasinaudojusių
tarptautinės
inovacijų
partnerystės
paslaugomis
ūkio
subjektų
skaičius (413);
- Suteiktų konsultacijų skaičius
(542);
- Ūkio subjektų technologinių
poreikių
pristatymas
potencialiems
užsienio
partneriams skaičius (252);
- Vykdomų
tarptautinių
technologijų perdavimo derybų
skaičius (33);
- Pasirašyta
tarptautinių
technologijų bendradarbiavimų
susitarimų skaičius (19).

Nuolat, tęstinis
projektas.

Geros praktikos atvirų inovacijų
analizių skaičius (1).

Geros praktikos atvirų inovacijų
analizių skaičius (1).

Nuolat, tęstinis
projektas.

- Parengtų tarptautinių partnerystės

- Parengtas tarptautinių partnerystės

Projektas
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Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

prekybai skatinti Europos
mastu (EAGLE1)
2015.08.01 – 2017.08.01
COSME EK Įmonių
konkurencingumo ir MVĮ
programa - EK Vidaus
rinkos, pramonės, verslumo
ir MVĮ generalinis
direktoratas / MVĮ
vykdančioji agentūra
Atsakingas už veiklą –
projektų vadovas Mantas
Vilys.

partnerystės renginių organizavimas
orientuotas į ES įmonių plėtrą trečiosiose
šalyse.
LIC veiklos projekte:
- Tarptautinės technologinės misijos į
Dubajų
organizavimas.
- Gerųjų praktikų, skirtų tarptautinių
partnerystės renginių organizavimo
vadovui paieška ir aprašymas.

8.

Iniciatyvos Tarptautinei
prekybai skatinti Europos
mastu (EAGLE2)
2015.09.01 – 2017.09.01
COSME EK Įmonių
konkurencingumo ir MVĮ
programa - EK Vidaus
rinkos, pramonės, verslumo
ir MVĮ generalinis
direktoratas / MVĮ
vykdančioji agentūra
Atsakingas už veiklą –
projektų vadovas Mantas
Vilys.

Gerosios praktikos mainai, tarptautinių
partnerystės renginių organizavimas
orientuotas į ES įmonių plėtrą trečiosiose
šalyse.
LIC veiklos projekte:
- Tarptautinės technologinės misijos į
Indiją organizavimas.
- Tarptautinės technologinės misijos į
Taivaną organizavimas.
- Tarptautinės technologinės misijos į Iraną
organizavimas.

9.

Intelektinės nuosavybės
vertė MVĮ - VIP4SME
Horizon 2020
Atsakingas asmuo –
Arunas Beržinskas

Intelektinės nuosavybės vertės didinimui
skirta
gerosios
patirties
sklaida,
specializuotų įrankių kūrimas ir taikymas,
konsultacijų teikimas MVĮ.

2017 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2017 m.
renginių organizavimo vadovas (1);
- Organizuotas technologijų
perdavimo partnerytės renginys
Dubajuje.

Įgyvendinimo
terminas
sėkmingai
įgyvendintas.

- Organizuotų technologijų
perdavimo partnerytės renginių
trečiosiose šalyse skaičius (2):
- 2017 metų gegužės mėnesį
technologijų perdavimo
partnerytės renginys Irane
- 2017 metų birželio mėnesį
technologijų perdavimo
partnerytės renginys Taivane.

- Organizuotų technologijų
perdavimo partnerytės renginių
trečiosiose šalyse skaičius (1). 2017
metais organizuotas technologijų
perdavimo partnerytės renginys
Taivane.
- Organizuotas renginys Irane dėl
nepalankiai susiklosčiusios politinės
padėties atšauktas.

Projektas
sėkmingai
įgyvendintas.

- Organizuotų renginių skaičius
(2);
- Parengtų
specializuotų
diagnostinių metodikų skaičius
(1);

- Organizuotų renginių skaičius
(2);
- Parengtų
specializuotų
diagnostinių metodikų skaičius
(1);

Nuolat, tęstinis
projektas.

-

renginių organizavimo vadovų
skaičius (1);
Organizuotų technologijų
perdavimo partnerytės renginių
Dubajuje skaičius (1).
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Nr.

III.
10.

11.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2017 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2017 m.
- Konsultuojamų MVĮ skaičius
(19).

Įgyvendinimo
terminas

LIC veiklos projekte:

- Konsultuojamų
(10).

- Organizuotų renginių skaičius
(1);
- Konsultuojamų įmonių skaičius
(50);
- Tarptautinių partnerių paieškos
paslaugų skaičius (50).

Pagrindiniai
rezultatai
2017
metais:
- Organizuotų renginių skaičius
(1);
- Konsultuojamų įmonių skaičius
(53);
- Tarptautinių partnerių paieškos
paslaugų skaičius (66).

Nuolat, tęstinis
projektas.

- MTEPI ir keturgubos spiralės
principo
taikymo
tvarios
rūpybos
srityje
regioninė
analizė (1)
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai (2)

- MTEPI ir keturgubos spiralės
principo
taikymo
tvarios
rūpybos
srityje
regioninė
analizė (1)
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai (2)

Nuolat, tęstinis
projektas.

MVĮ

skaičius

- Intelektinės
nuosavybės
valdymo
gerosios patirties analizė ir sklaida
- Intelektinės nuosavybės valdymui skirtų
įrankių kūrimas ir bandymas
- Konsultacijų
įmonėms
teikimas
intelektinės nuosavybės valdymo tema.
- Renginių ir mokymų įmonėms bei
asociacijoms organizavimas
III-OJI VEIKLOS KRYPTIS: SUMANIOS SPECIALIZACIJOS FASILITAVIMO VEIKLŲ VYKDYMAS
Finansinė apimtis (išlaidos) ~ XX tūkst. Eur
Sumanios specializacijos
Projektu siekiama kurti, skleisti ir plėtoti
ekosistemos plėtra
inovacijų paramos paslaugas Baltijos šalių
skatinant įmonių
regione, ypatingą dėmesį skiriant naujiems
įsitraukimą į atvirųjų
inovacijų vadybos įrankiams, tarptautiniam
inovacijų procesus - BSR
bendradarbiavimui bei tarpsektoriniam
Stars S3
papildomumui, taip prisidedant tiek prie
INTERREG Baltijos jūros
atskirų šalių, tiek prie viso regiono bendros
regiono programa
sumanios
specializacijos
strategijos
Atsakinga – Ingrida
įgyvendinimo.
Tinfavičienė
LIC veiklos projekte:
- Paskatinti VMI įsitraukimą į tarptautinį
bendradarbiavimą sumanios specializacijos
srityse
- Inovacijų paslaugos teikėjų bei inovacijų
politikos formuotojų kompetencijų ir
gebėjimų stiprinimas
Inovatyvių tvarios rūpybos Projektu siekiama skatinti inovatyvių tvarios
sprendimų
kūrimas rūpybos sprendimų kūrimą regioninėje
regioninėje inovacijų vertės inovacijų vertės grandinėje, stiprinant
grandinėje – HoCare
regioninių inovacijų ekosistemų aktorių
INTERREG Europe programa bendradarbiavimą, paremtą keturgubos
spiralės modeliu.
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Nr.

Projekto pavadinimas
Atsakinga
Tinfavičienė

12.

–

Veiklų (grupių) aprašymas

Ingrida

2017 m. planas
- Dalyvavimas
tarptautiniuose
tematiniuose seminaruose (2)
- MTEPI tvarios rūpybos srityje
politikos tematinės studijos (3)
- MTEPI tvarios rūpybos srityje
politikos perdavimo studijos (3)
- Organizuotas
nacionalinis
MTEPI tvarios rūpybos srityje
politikos mokymų renginys (1)

Aplinką
tausojančių
inovacijų kūrimo skatinimas
bei
inovacijų
politikos
tobulinimas - Super

tarptautiniuose
Projektu siekiama vystyti, tobulinti ir - Dalyvavimas
tematiniuose
ekspertų
atnaujinti regioninę politiką, kuri
susitikimuose(1)
skatintų MVĮ kuriamų ir vystomų
- Organizuoti suinteresuotų šalių
aplinką tausojančių inovacijų bei
susitikimai (2)
INTERREG Europe programa aplinkai palankių produktų tarptautinį
- MVI poreikių, susijusių su
Atsakinga
–
Ingrida komercializavimą.
parama eko-inovacijomis ir
Tinfavičienė

-

13.

Inovatyvių
viešosiosprivačios
partnerystės
modelių
kūrimas
bei
inovacijų
politikos
tobulinimas - Higher
INTERREG Europe programa
Atsakinga
Tinfavičienė

–

Ingrida

Projektu siekiama sukurti inovatyvius
viešosios-privačios partnerystės modelius,
galinčius sutelkti investicijas sumanios
specializacijos srityse ir skatinti verslumą
vystant inovacijas, pasitelkiant politikos
instrumentus, skirtus sumaniai
specializacijai.

-

-

-

tarptautiškumo
skatinimu,
analizė (1)
Organizuotas
tarptautinis
gerosios praktikos skatinant
MVĮ
eko-inovacijas
ir
tarptautiškumą
perdavimo
renginys (1)
Suorganizuotas aukšto lygio
inovacijų politikos renginys (1)
Suorganizuotas
tematinis
seminaras ir pažintiniai vizitai
užsienio šalyse (1)
Politikos instrumentų poveikio
sumanios
specializacijos
kontekstui analizė (1)
Organizuoti suinteresuotų šalių
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Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2017 m.
- Dalyvavimas
tarptautiniuose
tematiniuose seminaruose (2)
- MTEPI tvarios rūpybos srityje
politikos tematinės studijos (3)
MTEPI tvarios rūpybos srityje
politikos perdavimo studijos (3)
- Planuotas nacionalinis MTEPI
tvarios rūpybos srityje politikos
mokymų renginys perkeltas į
2018m.
- Dalyvavimas
tarptautiniuose
tematiniuose
ekspertų
susitikimuose (2)
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai (2)
- MVI poreikių, susijusių su
parama eko-inovacijomis ir
tarptautiškumo
skatinimu,
analizė (1)
- Planuotas tarptautinis gerosios
praktikos skatinant MVĮ ekoinovacijas ir tarptautiškumą
perdavimo renginys perkeltas į
2018m.
- Aukšto lygio inovacijų politikos
renginys (1)
- Suorganizuotas
tematinis
seminaras ir pažintiniai vizitai
(1)
- Inovacijų politikos instrumentų
poveikio
sumanios
specializacijos
kontekstui
analizė (1)

Įgyvendinimo
terminas

Nuolat, tęstinis
projektas.

Nuolat, tęstinis
projektas.

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2017 m. planas
susitikimai (2)
- Dalyvavimas
tematiniuose
susitikimuose(3)
- Gerosios
viešosios-privačios
partnerystės
praktikos
įgyvendinant
sumanią
specializaciją analizė (1)

14.

Sumanios
specializacijos
sustiprinimas
per
tarpvalstybinį
bendradarbiavimą
Baltijos
jūros regione – GoSmart.
INTERREG Baltijos
regiono programa
Atsakinga
Tinfavičienė

15.

–

Atsakinga
Tinfavičienė
16.

–

Projekto tikslas – skatinti efektyvų
tarpvalstybinį pramonės, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros sektoriaus bei
viešųjų institucijų bendradarbiavimą.

Projekto paraiška rengiant 2017
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

Nuolat, tęstinis
projektas.

Projekto tikslas – stiprinti sumanios
specializacijos
strategijų
kūrimą
ir
įgyvendinimą
projekto
partnerių
atstovaujamuose regionuose.

Projekto paraiška rengiant 2017
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

- Esamų
S3
strategijų
identifikavimas (1)
- Partnerių trigubos spiralės
jungties sukūrimas ir trigubos
spiralės
jungties
analizė
partnerių
atstovaujamuose
regionuose (1)

Nuolat, tęstinis
projektas.

Projekto tikslas – tobulinti Baltijos jūros
regione veikiančių gamybos MVĮ, kurioms
vadovauja
jų
savininkai,
veiklą
netechnologinių inovacijų srityje, stiprinant
inovacijų veikėjų gebėjimus.

Projekto paraiška rengiant 2017
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

- Konsultavimo
proceso
koncepcija (1)
- Konsultavimo
proceso
metodologija (1)
- Konsultavimo
proceso
instrukcijų vadovas (1)
- VMĮ savininkų apklausa ir
duomenų analizė (1)

Nuolat, tęstinis
projektas.

Ingrida

jūros
Ingrida

Parama netechnologinėms
inovacijoms
savininkų
valdomose MVĮ gamybos
srityje
didinant
verslo
tarpininkų pajėgumus –
SnowMan
INTERREG Baltijos
regiono programa

Įgyvendinimo
terminas

jūros

Sumanios
specializacijos
mokymasis tarp regionų LARS
INTERREG Baltijos
regiono programa

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2017 m.
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai (2)
- Dalyvavimas
tematiniuose
susitikimuose (3)
- Gerosios
viešosios-privačios
partnerystės
praktikos
įgyvendinant
sumanią
specializaciją analizė (1)
- Tarpvalstybinės
sumanios
specializacijos
strategijos
kūrimo metodologija (1)
- Konsultacinės sesijos, diskusijos
(6)

jūros
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Nr.

Projekto pavadinimas
Atsakinga
Tinfavičienė

17.

–

18.

IV.
19.

2017 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2017 m.

Įgyvendinimo
terminas

BGI projekto tikslas – skatinti naujovių įtaką
verslo sektoriui ir galingą žaidimų verslo
aplinką Baltijos jūros regione, sustiprinti jos
tarptautinimą ir suinteresuotųjų šalių bei
valstybių
bendradarbiavimą
galiausiai
paverčiant regioną žaidimų verslo tašku su
bendrais prekės ženklais.

Projekto paraiška rengiant 2017
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

- Žaidimų industrijos sektoriaus
sistemos regioninė analizė (1);
- Inovacijų Dialogo renginiai (3)

Nuolat, tęstinis
projektas.

Projekto tikslas – Sustiprinti Gruzijos,
Moldovos
ir
Ukrainos
gebėjimus
ekonominės politikos bei integracinių
reformų vykdymo pramonės ir verslo
srityje, siekiant sėkmingo asociacijos
sutarčių su ES (toliau – sutarčių)
įgyvendinimo.

2017 m. planuojama organizuoti
tarptautinius
renginius
orientuotus
į
naujų
bendradarbiavimo iniciatyvų tarp
Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos ir
Gruzijos identifikavimą bei plėtrą.
Taip
pat
numatoma
teikti
konsultacijas
ekonominės
politikos bei integracinių reformų
vykdymo pramonės ir verslo
plėtros srityje.

Suorganizuoti
6
tarptautiniai
renginiai orientuoti į naujų
bendradarbiavimo iniciatyvų tarp
Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos ir
Gruzijos identifikavimą bei plėtrą.
Suteikta 349 val. konsultacijų
ekonominės
politikos
bei
integracinių reformų vykdymo
pramonės ir verslo plėtros srityje.

Projektas
sėkmingai
įgyvendintas.

Ingrida

Baltijos
jūros
regiono
žaidimų industrijos plėtros
skatinimas - BGI
INTERREG Baltijos
regiono programa

Veiklų (grupių) aprašymas

jūros

Atsakinga – Ingrida
Tinfavičienė
Ukrainos, Moldovos ir
Gruzijos institucijų gebėjimų
stiprinimas inovacijų
politikos kontekste –
Orange
Atsakinga – Daiva
Besagirskaitė

IV-OJI VEIKLOS KRYPTIS: TINKLAVEIKOS (KLASTERIZACIJOS) SKATINIMAS IR INOVACIJŲ SISTEMOS SINERGIJOS DIDINIMAS
Finansinė apimtis (išlaidos) ~ XX tūkst. Eur
Inovacijų
tinklaveikos Tikslas: skatinti įmonių jungimąsi į
skatinimas
ir
plėtra klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti
“InnoLink”
augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.
2014-2020 m. ES fondų LIC veiklos projekte:
investicijų
veiksmų - Klasterių kūrimosi, įmonių jungimosi į
programos 1-o prioriteto veikiančius klasterius skatinimas, klasterių
„Mokslinių
tyrimų, brandumo ir tvarumo didinimas.
eksperimentinės plėtros ir - Klasterių įmonių bendradarbiavimo
inovacijų
skatinimas“ skatinimas tarptautinėse rinkose.

- Pasinaudojusių paslaugų
paketais klasterių skaičius (8);
- Organizuotų partnerių paieškos
renginių skaičius (1);
- Surastų tarptautinių partnerių
skaičius (10);
- Naujų tarptautinių klasterių
narių skaičius (2).
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- Pasinaudojusių
paslaugų
paketais klasterių skaičius (9);
- Organizuotų partnerių paieškos
renginių skaičius (10);
- Surastų tarptautinių partnerių
skaičius (11);
- Naujų tarptautinių klasterių
narių skaičius (4).

Nuolat, tęstinis
projektas.

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2017 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2017 m.

Įgyvendinimo
terminas

Parengti
mokytojų,
dirbančių
su
moksleiviais
dalyvaujančiais
mokslo
olimpiadose duomenų bazę;
Parengti moksleivių dalyvaujančių mokslo
olimpiadose duomenų bazę;
Parengti
metodines
rekomendacijas
(uždavinynus) mokytojams ir moksleiviams,
ir organizuoti seminarus mokytojams.

- Surengtų seminarų skaičius (6);
- Parengtų metodinių priemonių
(uždavinynų) anglų ir lietuvių
kalbomis (elektroninės versijos)
skaičius (5).

- Surengtas 1 seminaras;
- Parengti
3
metodinės
priemonės (uždavinynai) anglų
ir
lietuvių
kalbomis
(elektroninės versijos).

Pratęstas iki
2018 kovo 31
dienos

Konsultavimo, ekspertinių ir lavinimo
paslaugų teikimas ūkio subjektams šiose
srityse:
- projektų rengimas;
- MTEPI ekspertinis vertinimas;
- mokymai.
- socialinio verslo inkubavimas ir ekspertinė
parama.

Sudarytų
paslaugų
skaičius (20).

Sudarytų
paslaugų
skaičius (5).

Nuolat, tęstinė
veikla

Konsultavimo paslaugos, verslo pradžios bei
plėtros klausimais.

Konsultacijų skaičius - 24

įgyvendinimo priemonė Nr.
01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb
LT
Atsakingas asmuo – Artūras
Jakubavičius
20.

Nacionalinių ir tarptautinių
mokslo olimpiadų dalyvių
motyvacijos kosmoso
tematika didinimas
SPACEOLYMP
Europos kosmoso agentūra

Atsakingas – Saulius
Lapienis
KOMERCINIAIS PAGRINDAIS TEIKIAMOS PASLAUGOS
Finansinė apimtis ~ 6 tūkst. Eurų
21.
Konsultavimo, ekspertinės ir
brokerystės paslaugos
plėtojantiems inovacijas.
Komercinės pajamos
Atsakingas asmuo –Artūras
Jakubavičius.

22.

Verslo konsultantas LT
Komercinės pajamos
Atsakingas asmuo –Saulius
Lapienis

sutarčių

Konsultacijų skaičius - 3
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sutarčių

Projektas
sėkmingai
įgyvendintas.

Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2017 metų
veiklos ataskaita. 1 priedas

1 priedas. Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2017 metų veiklos finansinė ataskaita
A.

LIC veiklos išlaidos 2017 metais, skaičiuojant tik LIC išlaidas pagal projektus.
Kaštai (EUR), kompensuotini iš

Planas/faktas
2017 m.

Projektas

Strukt.
fondai

ES

ŪM

ŠMM

VRM/
URM

Kiti/LIC

I-OJI VEIKLOS KRYPTIS – ĮMONIŲ MTEP VEIKLOS APIMČIŲ IR INOVACINIŲ GEBĖJIMŲ DIDINIMAS
1

2

3

4

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui „InoSpurtas”

Planas

160,000

160,000

InoGeb LT

Faktas

104,923

104,923

Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms, gavusioms paramą pagal
priemonę SME Instrument - SME Coach LT 2017

Planas

70,000

70,000

H2020

Faktas

12,622

12,622

Moterų
dalyvavimo
skatinimas (EMPOWA)

H2020

priemonėje

SME

Instrument

Planas

H2020

Faktas

1,722

1,722

Verslo inovacijų įrankių, skirtų MVĮ, naudojimo abipusis mokymasis AccesSME

Planas

10,000

10,000

H2020

Faktas

50,000

50,000

II-OJI VEIKLOS KRYPTIS – TARPTAUTINĖS TECHNOLOGINĖS PARTNERYSTĖS SKATINIMAS
5

6

7
8

Tarptautinės technologinės partnerysrės tinklas - Enterprise Europe Network
(2017-2018)

Planas

180,000

108,000

72,000

COSME

Faktas

121,384

72830.4

48,554

Planas

32,000

32,000

H2020

Faktas

25,304

25,304

Europos iniciatyvos verslo tarptautinei plėtrai - EAGLE1

Planas

14,000

14,000

COSME

Faktas

27,491

19,244

Europos iniciatyvos verslo tarptautinei plėtrai – EAGLE2

Planas

6,000

6,000

COSME

Faktas

14,012

9,808

Integruota parama atvirųjų inovacijų iniciatyvos profesionalizavimui
INSPIRE

-
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8,247
4,204

Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2017 metų
veiklos ataskaita. 1 priedas

9

Intelektinės nuosavybės vertė MVĮ - VIP4SME

Planas

7,000

7,000

H2020

Faktas

5,791

5,791

III-OJI VEIKLOS KRYPTIS: SUMANIOS SPECIALIZACIJOS FASILITAVIMO VEIKLŲ VYKDYMAS
10

11

12

13

14
15
16
17

18

Sumanios specializacijos ekosistemos plėtra skatinant įmonių įsitraukimą į
atvirųjų inovacijų procesus - BSR Stars S3

Planas

20,000

17,000

1,500

1,500

BSR INTERREG

Faktas

19,230

16,346

1,442

1,442

Inovatyvių tvarios rūpybos sprendimų kūrimas regioninėje inovacijų vertės
grandinėje - HoCare

Planas

30,000

25,500

2,250

2,250

INTERREG EUROPE

Faktas

76,528

65,049

5,740

5,740

Aplinką tausojančių inovacijų kūrimo skatinimas bei inovacijų politikos
tobulinimas - Super

Planas

30,000

25,500

2,250

2,250

INTERREG EUROPE

Faktas

43,004

36,553

3,225

3,225

Inovatyvių viešosios-privačios partnerystės modelių kūrimas bei inovacijų
politikos tobulinimas - Higher

Planas

30,000

25,500

2,250

2,250

INTERREG EUROPE

Faktas

97,099

82,534

7,282

7,282

GoSmart

Planas

BSR INTERREG

Faktas

3,530

3,001

265

265

LARS

Planas

BSR INTERREG

Faktas

1,250

1,063

94

94

SnowMan

Planas

BSR INTERREG

Faktas

2,890

2,457

217

217

BGI

Planas

BSR INTERREG

Faktas

3,366

2,861

252

252

Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos institucijų gebėjimų stiprinimas tobulinant
inovacijų politiką - Orange

Planas

6,000

6,000

Orange, URM

Faktas

10,016

10,016

IV-OJI VEIKLOS KRYPTIS: TINKLAVEIKOS (KLASTERIZACIJOS) SKATINIMAS IR INOVACIJŲ SISTEMOS SINERGIJOS DIDINIMAS
19

Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra “InnoLink”

Planas

80,000

80,000

InoGeb LT

Faktas

58,457

58,457
20

Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2017 metų
veiklos ataskaita. 1 priedas

20

Nacionalinių ir tarptautinių mokslo olimpiadų dalyvių motyvacijos kosmoso
tematika didinimas SPACEOLYMP

Planas

4,800

4,800

ESA

Faktas

29,090

29,090

Planas

4,000

4,000

Faktas

12,032

12,032

Planas

4,000

4,000

Faktas

4,000

4,000

KOMERCINĖ VEIKLA
21

Konsultavimo, ekspertinės ir brokerystės paslaugos plėtojantiems inovacijas

22

Konsultavimo paslaugos tinkle "Verslo konsultantas LT"

Planas
VISO
Faktas

681,800

240,000

345,300

0

0

8,250

88,250

723,741

163,380

428,172

0

0

17,954

94,991
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Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2017 metų
veiklos ataskaita. 2 priedas

B.

Bendros su partneriais Lietuvos inovacijų centro išlaidos (pagal kategorijas)
Suma, Eurai
2017m. (faktas)
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Garantinio fondo mokestis
Komandiruotės
Seminarų, konferencijų organizavimo
išlaidos
Apmokymo sąnaudos
Patalpų eksploatacija ir remontas
Ryšio paslaugos
Automobilinio ūkio eksploatacija
Turto nuoma
Veiklos mokesčiai
Audito paslaugos
Kanceliarinės prekės (prekės)
Finansinės išlaidos
Spaudiniai, leidiniai
Kitos išlaidos
Amortizacija
Kitos veiklos sąnaudos
Atostoginių kaupimai
Paskolos grąžinimas
VISO išlaidos
Projektų partneriams kompensuotos
išlaidos

36275
65
18989
5332
7526
77
74
6909
5730
350
5398
32317
587
39
6533
0
630090
93651
723741

VISO bendrosios išlaidos

17013

Turto įsigijimas

C.

337127
105808
1618
59336

Lietuvos inovacijų centro išlaidos pagal šaltinius
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.

Lėšų šaltinis
Struktūriniai fondai
Europos Komisija
Nacionalinis biudžetas
LIC

2014 m.
267 433
198 655
0
128 502

2015 m.
600 781
96 589
0
106 283

2016 m.
20 522
681 126

2017 m.
173396
534313

0
6 006

0
16 032
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2 priedas. Pažyma dėl LIC paslaugų gavėjų MTEP išlaidų
padidėjimo 2017 m.
2018 m. balandžio 3 d.
2017 metais Lietuvos inovacijų centro (toliau – LIC) teikiamos paslaugomis naudojosi daugiau
kaip 1000 ūkio subjektų. Paslaugos ūkio subjektams teiktos įgyvendinant atitinkamus projektus (žr.
LIC 2017 m. veiklos ataskaitą), tarp kurių pagal paslaugas gaunančių subjektų kiekį pažymėtini
projektai:
- Europos įmonių tinklas „Enterprise Europe Network“ (daugiau kaip 1000 ūkio subjektų)
- Inovacijų konsultacinės paslaugos verslui „InoSpurtas” (daugiau kaip 100 ūkio subjektų)
- Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra “InoLink” (daugiau kaip 40 ūkio subjektų)
Visi projektai, kurių metu teikiamas paslaugos ūkio subjektams, turi savo vidinius siektinus
rezultatus (rodiklius), tarp kurių rodiklis „MTEP išlaidos“ yra fiksuojamas tik projekte „InoSpurtas“,
padedant įmonėms užpildyti MT-02 statistines deklaracijas už 2017 metus ir paskesnius metus.
Siekiant nustatyti 2017 metams LIC keltų tikslų, sietinų su LIC paslaugas gaunančių subjektų
MTEP išlaidų padidėjimu 2017 m., pasiekimą 2017 m. vasario- kovo mėn. buvo:
- organizuota LIC paslaugas gaunančių subjektų apklausa, siekiant identifikuoti jų MTEP
išlaidas 2016 ir 2017 metais;
- apklausa buvo vykdoma iš paslaugas gaunančių subjektų sąrašo parenkant konkrečius
subjektus atsitiktiniu būdu;
- apklausa sustabdyta, kai buvo užfiksuota, kad LIC paslaugas gavusių subjektų patirtų MTEP
išlaidų pokytis 100 proc. (2 kartus) viršijo LIC planuoto MTEP išlaidų padidėjimo rodiklio dydį.
LIC paslaugas gaunančių subjektų MTEP išlaidų padidėjimas 2017 m.:
2016 m.
MTEP
išlaidos
(tūkst.
eurų)
Siwood UAB
Biznio kontaktai UAB
Nika UAB
Akadas UAB
Chemcentras UAB
Aiva sistema KŪB
LEDinė šviesa, UAB
Green start, UAB
Panevėžio fonas, UAB
TPA, UAB
Adeo Web, UAB
TeleSoftas, UAB

0
0
0
0
60.1
35
0
0
0
0
38
35

2017 m.
MTEP išlaidos
(tūkst. eurų)

MTEP išlaidų
padidėjimas
(tūkst. eurų)

150
25
75
150
165.5
50
10
1
15
55
40
43.7

150
25
75
150
105.4
15
10
1
15
55
2
8.7

Informaciją pateikęs asmuo
(v. pavardė, pareigos)
V. Jankauskas, direktorius
A. Bulovas, direktorius
D. Grigonis, direktorius
K. Vitas, direktorius
R. Kynas, direktorius
R. Skrockienė, direktorė
R. Rimkevičius, direktorius
S. Slapšys, direktorius
K. Pumputis, direktorius
A. Andrijauskas, direktorius
P. Nagys, direktorius
A. Stonys, direktorius
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SneakyBox, UAB
Indeform, UAB
SDG, UAB
Paradis, UAB
Judex, UAB
Abili, UAB
Geminga, UAB
Gerų naujienų televizija, VšĮ
Delino, UAB
Terra IT, UAB
PharmaDia, UAB
Volfas Engelman, AB
Ūstukių malūnas, UAB
Saulės vėjo aruodai, UAB
Pluošto linija, UAB
I. Kriščiūno firma "Igis"
3D prototipai, UAB
Biržų alus, UAB
Lietuvos spaustuvininkų
asociacija
Prorentus, UAB
Rivilta, UAB
Elektrinė dėlionė, UAB
Ortopedijos technika, AB
Metalistas, UAB
Mobvita, UAB
Eoltas, UAB
DP Topas, UAB
Putokšnis, UAB
Technologiniai valdymo
sprendimai, UAB

14
8.7
0
0
0
6
0
0
0
33
0
50.3
0
29
0
0
16
0

18
11.6
106.2
31.9
114
3.2
15
5
10
19
4.7
130.5
135
52
50
100
21
60

4
2.9
106.2
31.9
114
-2.8
15
5
10
-14
4.7
80.2
135
23
50
100
5
60

0
22
0
5
36
0
0
0
0
0

6
40
30
6
72
300
4.2
392
15
231

6
18
30
1
36
300
4.2
392
15
231

0

142.8

142.8

VISO:

L. Ubarevičius, direktorius
A. Noreika, direktorius
E. Jasas, direktorius
R. Pečiukaitis, direktorius
L. Jaščemskienė, direktorė
A. Domeika, direktorius
A. Kurklietis, direktorius
R. Karčiauskienė, direktorė
N. Gutauskas, direktorius
E. Grigas, direktorius
I. Putnienė, direktorė
M. Horbačauskas, direktorius
G. Uždavinys, direktorius
I.Šlapkauskas, direktorius
J. Jakutis, direktorius
I.Kriščiūnas, direktorius
K. Kvietkauskas, direktorius
D. Čivinskas, direktorius
K. Rakauskaitė, direktorė
L. Adomavičius, direktorius
V. Petronis, direktorius
V. Pipiras, direktorius
Ž. Tamulaitis, direktorius
M. Gudas, direktorius
A. Mockaitis, direktorius
M. Montvilas, direktorius
J. G. Gvildys, direktorius
D. Šteimantienė, direktorė
N. Rušinskas, direktorius

2518.2

LIC Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas
A. Jakubavičius
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3 priedas. Pažyma dėl LIC paslaugų gavėjų sudarytų tarptautinės
partnerystės sandorių 2017 m.
2018-04-03
2017 metais Lietuvos inovacijų centro (toliau – LIC) teikiamos paslaugomis naudojosi virš 1000
ūkio subjektų. Paslaugos ūkio subjektams teiktos įgyvendinant atitinkamus projektus (žr. LIC 2017 m.
veiklos ataskaita), tarp kurių pagal paslaugas gaunančių subjektų kiekį pažymėtini projektai:
⎯ Europos įmonių tinklas „Enterprise Europe Network“ (virš 1000 ūkio subjektų)
⎯ Inovacijų konsultacinės paslaugos verslui „InoSpurtas” (virš 100 ūkio subjektų)
⎯ Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra “InnoLink” (virš 40 ūkio subjektų)
Visi projektai, kurių metu teikiamas paslaugos ūkio subjektams, turi savo vidinius siektinus
rezultatus (rodiklius), tarp kurių rodiklis „sudarytų tarptautinės partnerystės sandorių skaičius“ yra
fiksuojamas tik projekte Europos įmonių tinklas „Enterprise Europe Network“.
Siekiant nustatyti 2017 metams LIC keltų tikslų, sietinų su LIC paslaugas gaunančių subjektų
sudarytų tarptautinės partnerystės sandorių skaičiumi, pasiekimą 2017 m. vasario - kovo mėn. buvo
organizuota LIC paslaugas gaunančių subjektų apklausa, siekiant identifikuoti sudarytus tarptautinės
partnerystės sandorius bei įvertinti jų dydį.
Sudaryti tarptautinės partnerystės sandoriai bei jų vertės 2017 m.:
Įmonės pavadinimas

Užsienio partneris, šalis

Data

Sandorio vertė Eur

Lietuvos maisto
eksportuotoju asociacija
(LitMEA)

LATVIJAS INVESTICIJU UN
ATTISTIBAS AGENTURA, Latvija

2017 sausio 3

20000

Spila, UAB

RTC NORTH LIMITED, Didžioji
Britanija

2017 sausio 3

140000

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL
UNIVERSITY OF KYIV, Ukraina

2017 sausio 10

10000

2017 sausio 13

29000

2017 sausio 13

200000

2017 sausio 13

9900

2017 sausio 27
2017 kovo 15

5000
8000

2017 kovo 30

50000

2017 balandžio 4

60000

Lietuvos maisto
eksportuotoju asociacija
(LitMEA)
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio rūmai
UAB "PCE BALTIC"
European Movement
Lithuania
EMKO
Nerijus Bucys Enterprise
Vytauto Didžiojo
Universitetas

Georgian Farmers Association,
Gruzija
Tbilisi State University, Gruzija
Information Centre on NATO and
EU, Gruzija
ZP STUDIO, Italija
ENTCPH, Danija
Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie, Lenkija

Vytauto Didžiojo

Politechnical University of
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Universitetas
SP Biovala
Lithuanian Plastic Cluster
Šiaulių plentas, UAB
Perspektyvių technologijų
taikomųjų tyrimų institutas
Perspektyvių technologijų
taikomųjų tyrimų institutas
Perspektyvių technologijų
taikomųjų tyrimų institutas
Perspektyvių technologijų
taikomųjų tyrimų institutas
LEDinė šviesa
Perspektyvių technologijų
taikomųjų tyrimų institutas
Areisa
LINPRA, Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacija
UAB "Universal Trade"
Uoga uoga, UAB
LinkMenu fabrikas at Vilnius
Gediminas Technical
University
VšĮ "Saulėtekio slėnis"
Techninių erdvių asociacija

Bucharest, Rumunija
GERME SA, Prancūzija

2017 balandžio 12

9000

Danish Materials Network, Danija
AARSLEFF Sp. z o. o., Lenkija
Asociación Canarias Excelencia
Tecnológica, Ispanija

2017 gegužės 27
2017 birželio 12

0
20000

2017 birželio 13

250000

MINALOGIC, Prancūzija

2017 birželio 14

260000

TENERRDIS, Prancūzija

2017 birželio 15

220000

CEA, Prancūzija

2017 birželio 15

250000

LEDIKO Walendowski i
Wilanowski Sp.j., Lenkija

2017 birželio 22

9000

INES, Prancūzija

2017 birželio 23

300000

Belshina JSC, Rusija
South West Hungarian
Engineering Cluster, Vengrija
«Sibbioproduct» LLC, Rusija
Suntribe AB, Švedija

2017 liepos 6

40000

2017 gruodžio 13

0

2017 gruodžio 14
2017 gruodžio 15

30000
12000

Ludor Engineering SRL

2017 gruodžio 15

40000

Ludor Engineering SRL, Rumunija
Ludor Engineering SRL, Rumunija

2017 gruodžio 15
2017 gruodžio 15

40000
40000
2 051 900 Eur

LIC Inovacijų paramos paslaugų departamento direktorius
A. Jakubavičius
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4 priedas. Pažyma dėl 2017 m. LIC parengtų inovacijų politikos
iniciatyvų tobulinimo rekomendacijų
2018-04-03
2017 m. Lietuvos inovacijų centras parengė konsoliduotas rekomendacijas:

I. DĖL INOVACIJŲ SISTEMOS IR ATSKIRŲ SEKTORIŲ TOBULINIMO:
1. Lietuvos inovacijų centro, asociacijos "Žinių ekonomikos forumas", Lietuvos
pramoninkų konfederacijos ir Lietuvos biotechnologų asociacijos konsoliduotos
rekomendacijos dėl Lietuvos bioekonomikos strategijos rengimo;
2. Lietuvos inovacijų centro ekspertų rekomendacijos dėl ekoinovacijų sistemos
vystymo;
3. Lietuvos inovacijų centro ekspertų konsoliduotos rekomendacijos inovacijų sistemos
tobulinimui;
4. Rekomendacijos dėl Lietuvos pozicijos Europos inovacijų švieslentės tyrime
pagerinimo;
5. Siūlymai dėl inovacijų skatinimo namų slaugos srityje
II. DĖL STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ PRIEMONIŲ GERINIMO:
6. Lietuvos inovacijų centro, asociacijos "Žinių ekonomikos forumas", Lietuvos
inžinerinės pramonės asociacijos "Linpra", Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendros jungtinės pastabos dėl
Verslo konsultantų tinklo aprašo pakeitimo.
7. Lietuvos inovacijų centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, asociacijos "Žinių
ekonomikos forumas", Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos "Linpra", Vilniaus
pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos spaustuvininkų asociacijos „LISPA“ ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendros jungtinės
pastabos/pasiūlymai dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 naujos redakcijos projekto.
8. Lietuvos inovacijų centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, asociacijos "Žinių
ekonomikos forumas", Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos "Linpra", Vilniaus
pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos spaustuvininkų asociacijos „LISPA“ ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendros jungtinės
pastabos/pasiūlymai dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo
projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 projekto.
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9. Lietuvos inovacijų centro, asociacijos "Žinių ekonomikos forumas", Lietuvos
inžinerinės pramonės asociacijos "Linpra", Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendros jungtinės pastabos dėl
priemonės „InoMokymai“ PFSA.
10. Lietuvos inovacijų centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, asociacijos "Žinių
ekonomikos forumas", Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos "Linpra", Lietuvos
lazerių asociacijos, Lietuvos robotikos asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo
asociacijos, Lietuvos spaustuvininkų asociacijos „LISPA“ ir Technologijų ir inovacijų
paramos verslui asociacijos bendri jungtiniai pasiūlymai dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės NR. 03.3.1-LVPA-K-854
„PRAMONĖS SKAITMENIZAVIMAS LT“ įgyvendinimo plano projekto.
Lietuvos inovacijų centro ekspertų 2017 m. atliktos analizės:

1. Technologijos centrų infrastruktūros poreikio Lietuvoje analizė.
2. Lietuvos pozicijų vertinimas Europos inovacijų švieslentėje, Pasaulio Inovacijų
Indekse, Pasaulio Konkurencingumo Indeksuose.
3. Lietuvos inžinerinės pramonės būklės analizė.
4. Lietuvos maisto pramonės būklės analizė.
5. Indėlių į MTEPI ir MTEPI veiklos rezultatų dinamika Lietuvoje analizė
6. MTEP išlaidų tendencijų vertinimas – LIC analizė pagal Lietuvos statistikos
departamento pateiktus duomenis.
7. Verslo inovacijų veiklos tendencijų vertinimas – LIC analizė pagal Lietuvos
statistikos departamento pateiktus duomenis.
8. Pramonės skaitmeninimas: iššūkių ir galimybių Lietuvos verslui analizė (atliko LIC
pagal ūkio ministerijos užsakymą).
9. Lietuvos makroekonominės tendencijų analizė Sumanios specializacijos kontekste.
10. Verslo poreikių ekoinovacijų finansavimo ir internacionalizacijos skatinimo srityse.
Ekoinovacijų finansavimo Lietuvos privačiame sektoriuje analizė.
LIC Inovacijų paramos paslaugų departamentas
I. Tinfavičienė
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