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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 2018
metais nepasikeitė. Tiek metų pradžioje, tiek ir metų pabaigoje jais buvo LR ūkio ministerija (nuo 2019 m.
sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerija) (įnašas į įstatinį kapitalą – 2172 Eurų), LR švietimo ir
mokslo ministerija (nuo 2019 m. sausio 1 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) (įnašas į įstatinį
kapitalą – 2172 Eurų) ir Lietuvos pramonininkų konfederacija (įnašas į įstatinį kapitalą – 1448 Eurų).
Vadovaujantis LR Viešųjų įstaigų įstatymu ir LIC įstatais kiekvienas dalininkas turi vieno balso teisę
nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio.

LIC paslaugos 2018 metais
Lietuvos inovacijų centras veiklą vykdo teikdamas paslaugas klientams – įmonėms, mokslo bei tyrimų
institucijoms ir valdžios institucijoms. Siekiant organizacijos įstatuose numatytų ilgalaikių tikslų
įgyvendinimo 2018 m. LIC vykdė veiklą šiomis pagrindinėmis kryptimis:
1.

Aktyvinti inovacijų diegimą versle įgyvendinant projektines veiklas, orientuotas į įmonių
MTEPI veiklos apimčių ir inovacinių gebėjimų didinimą;

2.

Skatinti ir efektyvinti inovacijų partnerystę įgyvendinant projektines veiklas, orientuotas
į tarptautinių technologinių partnerysčių plėtrą;

3.

Teikti ekspertinę pagalbą inovacijų ir technologijų plėtros politiką bei jos įgyvendinimo
strategiją rengiančioms ir įgyvendinančioms institucijoms įgyvendinant projektines
veiklas, orientuotas į inovacijų analizę ir inovacijų politikos tobulinimą;

4.

Formuoti inovacijų kultūrą ir skatinti inovacijų paklausą įgyvendinant projektines
veiklas, orientuotas į tinklaveikos (klasterizacijos) skatinimą ir inovacijų sistemos
sinergijos didinimą.

Veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Lietuvos inovacijų centras 2018 metais paslaugas teikė 938 unikaliems ūkio subjektams, bei 126
mokslininkams, tyrėjams. Plačiau LIC veiklos ekonominis poveikis pristatomas 8-o ataskaitos puslapio
lentelėje, kurioje pateikiami visų keturių LIC veiklos krypčių suvestiniai rodikliai už 2018 metus. Daugiausia
2018 metais prie ekonominio ir socialinio poveikio prisidėjo LIC vykdytas projektas Europos įmonių
tinklas (angl. Enterprise Europe Network – EEN). 2018 metais tinklo teikiamomis paslaugomis pasinaudojo
beveik 700 Lietuvos įmonių, organizuota daugiau kaip 20 tarptautinių partnerystės renginių, bei sukurtas
apčiuopiamas poveikis Lietuvos ekonomikai:
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•

padėta įmonėms sudaryti 24 sandorių dėl tarptautinio verslo plėtros bei bendrų MTEPI veiklų,
kurių vertė didesnė nei 2,5 mln. eurų;

•

įmonės sudariusios sandorius naudodamosi LIC paslaugomis papildomai į MTEPI ir tarptautinę
verslo plėtrą 2 metų perspektyvoje planuoja investuoti daugiau kaip 1,78 mln. eurų;

•

padėta sukurti/išsaugoti beveik 30 darbo vietų.

Siekdamas spartinti technologijų pažangą ir inovacijas, informuojant verslą ir žinių visuomenę apie
mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo, diegimo ir naudojimo naudą, Lietuvos inovacijų centras 2018 metais
vykdė įvairias inovacijų populiarinimo veiklas – organizavo kasmetinius inovatyviausių Lietuvos rinkimus,
administravo inovacijų populiarinimo portalą www.inovacijos.lt, teikė komentarus žiniasklaidos atstovams
inovacijų, pramonės skaitmeninimo, ES struktūrinių investicijų verslui klausimais, organizavo informacinius
seminarus verslo ir valdžios institucijų atstovams.

LIC tikslų įgyvendinimas 2018 metais
Siekiant tikslų įgyvendinimo 2018 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 pagrindines projektines iniciatyvas:
1.

Inovacijų diegimo versle aktyvinimo 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.

2.

Inovacijų partnerystės skatinimo ir efektyvinimo kryptyje:
2.1. Projektas „Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network – EEN)“
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.

3.

Ekspertinės pagalbos teikimo inovacijų politikos ir analizės tematikos 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 inovatyviems tvarios rūpybos sprendimams kurti regioninėje
inovacijų vertės grandinėje – HoCare
3.3. Projektas skirtas aplinką tausojančių inovacijų kūrimui skatinti bei inovacijų
politikai tobulinti - Super
3.4. Projektas skirtas inovatyviems viešosios-privačios partnerystės modeliams kurti
bei inovacijų politikai tobulinti – Higher
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3.5. Projektas skirtas skatinti efektyvų tarpvalstybinį pramonės, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros sektoriaus bei viešųjų institucijų bendradarbiavimą –
GoSmart BSR
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 –
BGI.
4.

Inovacijų kultūros formavimo ir inovacijų paklausos skatinimo 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
„Sumanios
specializacijos
sustiprinimas
per
tarpvalstybinį
bendradarbiavimą Baltijos jūros regione – GoSmart BSR“ skirtas skatinti efektyvų
tarpvalstybinį pramonės, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sektoriaus
bei viešųjų institucijų bendradarbiavimą.
4.3. Projektas „Klasterių tarptautiniu bendradarbiavimu grįsta maisto bei pakavimo
pramonės modernizacija – DIGICLUTERS“ skirtas sukurti strateginę Europos
klasterių partnerystę, investuojančią sumanios specializacijos kryptimis bei
orientuotą į pramonės modernizaciją agro, maisto bei pakavimo pramonės
srityse. Projektas įgyvendinamas organizuojant klasterių inicijuojamus hakatonus
pasirinktų sektorių įmonėms.

2018 m. LIC taip pat aktyviai veikė Europos Komisijos sukurtame nacionalinių atstovų (angl. National
Contact Points, NCP) tinkle, šiose srityse:
-

Information and Communication Technologies (ICT) – atstovas A. Beržinskas

-

Access to Finance – atstovas M. Vilys

-

SMEs – atstovas A. Sutkus

-

Space – atstovas S. Lapienis

Vykdant NCP veiklas 2018 metais buvo:
-

Organizuoti 3 informaciniai renginiai skatinantys dalyvauti H2020 kvietimuose;

-

Dalyvavimo H2020 programos kvietimuose klausimais konsultuotos 102 įmonės;

-

Lietuvos institucijoms padėta parengti 14 paraiškų H2020 programai.

2018 m. buvo įgyvendintas ir pagrindinis organizacinis uždavinys, keltas 2018 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 LIC veiklos strateginių krypčių realizavimą ateityje 2018 metais buvo siekiama aktyviai
ieškoti galimybių inicijuoti naujus projektus. Didžioji dalis parengtų ir pateiktų paraiškų buvo ES
tarptautinėms programoms. Žemiau pateiktoje lentelėje pristatomos 2018 metais pateiktos projektinės
paraiškos.
ES finansavimo programoms 2018 metais pateiktų paraiškų apibendrinimas
Finansuojanti
programa

Interreg Baltic Sea
Region
Interreg Baltic Sea

Projekto pavadinimas

Open innovation tools for increasing innovation
capacity to apply smart specialization approach in
silver economy sector of Baltic region
Innovation Framework for Challenge Oriented

Numatomas
LIC
biudžetas,
EUR

Finansuojančios
institucijos priimtas
sprendimas.

178 337

Paraiška finansuota

186 500

Paraiška finansuota
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Region

Intelligent Manufacturing

Interreg Baltic Sea
Region

Baltic Large Scale Computing

198 950

Paraiška finansuota

Interreg Baltic Sea
Region

241 100

Paraiška nefinansuota

Interreg Baltic Sea
Region

Boosting SOCial INNovation in private sector
through creating the right Tools and support
mechanisms to follow corporate social innovation
strategies
Research infrastructures: Case-based transnational
capacity building for innovation

143 296

Paraiška nefinansuota

Interreg Baltic Sea
Region

Commercial Analytical Research Organisations
Transnational Strategy

99 202

Paraiška finansuota

Interreg Europe

Clusters as a tool for accelaration of innovations
and development of SMEs
Female enterpreneurs – Creative SMEs in local
economies
Transfering ethnographic heritage of rare skills and
occupations into creative industries
Food incubators transforming regions

101 000

Paraiška nefinansuota

99 000

Paraiška nefinansuota

105 000

Paraiška nefinansuota

89 000

Paraiška nefinansuota

Building regional resilience to industrial structural
change
Healthy workplaces for the manufacturing industry
of the XXI century
Outcome based innovative financial instruments to
foster social innovation ecosystems
Key tools to assess and improve soft innovation
policies
Acceleration policies of the knowledge transfer
towards business environment in order to increase
the development of sustainable economy
Reduced regional inequalities via smart digital
transforming policies
Exchange of good practices regarding the
technology transfer and export support
instruments for SMEs internationalization and
efficiency by improving regional policies
Smart tools for quick and easy business start-up in
Europe: the once-only challange
Improving Research and Innovation Infrastructure
Performance in Regional Development: from
Fragmented to Integrated and Sustainable
Cooperation
Enhance the Competitiveness and Sustainability of
European SMEs through succession procedures and
models

161 777

Paraiška finansuota

127 585

Paraiška nefinansuota

Vystomojo
bendradarbiavimo
ir
paramos
demokratijai
programa, URM
H2020

Interreg Europe
Interreg Europe
Interreg Europe
InterregEurope
Interreg Europe
Interreg Europe
Interreg Europe
Interreg Europe

Interreg Europe
Interreg Europe

Interreg Europe
Interreg Europe

Interreg Europe

Latvia-LithuaniaBelarus 2014-2020
ENI CBC
H2020
H2020

Paraiška nefinansuota
151 000

Paraiška finansuota
Paraiška nefinansuota

162 800

Paraiška nefinansuota

110 000

Paraiška nefinansuota

121 641

Paraiška finansuota

159 550

Paraiška finansuota

101 000

Paraiška finansuota

Inovatyvaus verslo plėtra, gerųjų patirčių sklaida bei
mokymų organizavimas DKK

24 000

Paraiška finansuota

Key Account Management Services and Enhancing
Innovation Management Capacity Services for
Lithuanian SMEs (SME coach LT 2018)
Stimulating knowledge-driven entrepreneurship in
Lithuania and Belarus cross-border region

38 300

Paraiška patvirtinta

85 000

Paraiška nepatvirtinta

Design-Driven Open Innovation Challenge For 200
Smes (200SMEChallenge)
Designing the Service to Improve the Investor
Readiness of Start-ups (InReady)

46 600

Paraiška vertinama

28 000

Paraiška vertinama

Apibendrinant naujų projektų iniciavimo pastangas galima teigti, kad 2018 metai buvo gana sėkmingi, iš
20 pateiktų paraiškų Interreg Europe ir BSR Interreg programai finansuotos 10. Taip pat, tikimasi kad iš 2
projektinių paraiškų pateiktų H2020 programai bus finansuota 1. Visa tai leidžia tikėtis, jog bus išlaikytos
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egzistuojančios kompetencijos bei specialistų ratas, galintis užtikrinti inovacijų paramos paslaugų teikimą
naujame Lietuvos ES struktūrinės paramos periode.

Veiklos finansavimas
Veiklai finansuoti 2018 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 siekia įgyvendinti sverto principą,
stengiantis panaudoti turimas lėšas tarptautinių projektų bendra-finansavimui.
LIC išlaidų apimtys pagal projektus 2018 metais – 905 tūkst. eurų (numatytas planas buvo 687 tūkst.
eurų), kurios pagal šaltinius pasiskirsto taip: 304 tūkst. eurų (34%) – ES struktūriniai fondai, 460 tūkst. eurų
(51%) – ES bendrosios programos, o 117 tūkst. eurų (12%) – LIC nuosavos lėšos.

Veiklos apimtys ir vykdomi projektai
LIC teikiamomis specializuotomis inovacijų paramos paslaugomis per 2018 metus pasinaudojo 938
inovacinių veiklų plėtojimą orientuotų ūkio subjektų (visų pirma įmonės, o taip pat mokslo institucijos ir
kitos organizacijos).
LIC veikla 2018 metais buvo realizuojama ilgalaikių (2-4 metai) veiklos (paslaugų) projektų pagrindu.
Pagal atitinkamas finansinės paramos ir konsorciumų sutartis LIC vykdė 26 projektus: 2 projektus su
struktūrinių fondų parama, 24 tarptautinius projektus (6 projektus su EK Horizon2020 programos parama,
2 projektus su EK COSME programos parama ir 16 projektų su Interreg programos parama).

LIC veiklos ypatumai 2018 metais:
•

Remiantis 2018 m. vykdytomis LIC klientų apklausomis, nustatyta, kad LIC teikiamos paslaugos išlieka
aktualios inovacijas kuriančioms įmonėms, todėl itin svarbu užtikrinti LIC paslaugų tęstinumą šiose
intervencijos srityse: (1) naujų produktų pateikimas į rinką (94% klientų prioritetas, iš jų tik 23% tam
pasirengę), (2) inovacijomis grįsta tarptautinė plėtra (88% klientų prioritetas, iš jų tik 19% tam
pasirengę), (3) investicijų inovacinei veiklai pritraukimas (86% klientų prioritetas, iš jų tik 21% tam
pasirengę). 99% apklaustų prioritetą skiria kompleksiniam paslaugų teikimui, kai konsultacinės
paslaugos derinamos su finansinių priemonių galimybėmis.

•

LIC inovacijų paramos paslaugų departamento veiklos 2018 metais buvo skirtos įmonių poreikius
atitinkančių inovacijų paramos ir konsultavimo paslaugų efektingam teikimui, skatinant naujų
produktų kūrimą bei jų pateikimą į rinką bei tam reikalingų investicijų pritraukimą. Tai ilgalaikės
ekspertinės konsultacijos įmonėms (inovaciniai ir technologiniai auditai, konsultacijos technologijų
plėtros, inovacijų vadybos, intelektinės nuosavybės ir pan. temomis). Paslaugos buvo orientuojamos
trims pagrindinėms klientų grupėms - naujoms besikuriančioms inovatyvioms įmonėms, įmonėms,
investuojančios į inovacijų kūrimą, EP, MT, įmonėms, investuojančios į inovacijų diegimą. Pritraukiant
inovatyvias investicijas LIC‘as 2018-ais metais ir toliau didino teikiamų viešųjų paslaugų veiksmingumą:

•

•

padedant LT įmonėms aktyviau ne tik investuoti į MTEP bet ir pateikiant naujus produktus į
rinką. 2018 metais paskatinta daugiau kaip 4,6 mln. eurų investicijų į MTEPI;

•

padedant LT įmones aktyviau jungtis į tarptautines vertės grandines, didinant Lietuvos
įmonių bei jų klasterių tarptautiškumą. 2018 metais padėta LT įmonėms sudaryti
tarptautinių sandorių už daugiau kaip 2,5 mln. eurų;

LIC inovacijų politikos analizės departamento veiklos 2018 m. buvo skirtos talkinti vykdant inovacijų
sistemos pertvarką, teikiant rekomendacijas grįstas analitine veikla bei tarptautinės gerosios inovacijų
skatinimo praktika. Siekiant didinti inovacijų paramos sistemos efektyvumą ir veiksmingumą buvo
siekiama dalininkams bei kitiems politikos formuotojams ir įgyvendintojams teikti informaciją,
ataskaitas, įžvalgas bei rekomendacijas, siekiant paskatinti įrodymais bei patirtimi grįstą sprendimų
priėmimą. Prie šios veiklos smarkiai prisidėjo LIC įgyvendinamos tarptautinės iniciatyvos, nukreiptos į
inovacijų politikos instrumentų tobulinimą. Vykdomos inovacijų sistemos pertvarkos kontekste LIC‘as
2018-ais metais:
•

plėtojo analitinę veiklą bei tarptautinės gerosios inovacijų skatinimo praktikos sklaidą:

•

pateikė 12 konsoliduotų inovacijų politikos iniciatyvų tobulinimo rekomendacijų;
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•

organizavo daugiau kaip 5 tarptautinius gerosios inovacijų skatinimo praktikos keitimosi
renginius;

•

aktyviai dalyvavo Ūkio ministerijos (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos – EIMIN) sudarytų darbo grupių („MTI statistika ir reitingai“, „Sąvokos
ir EP
vertinimas“, „Agentūrų konsolidavimas“, „S3 peržiūra“, „Nacionalinės mokslo ir technologijų
programos“ veikloje – analizuodamas duomenis, teikdamas ekspertinius siūlymus bei
organizuodamas tarptautines inovacijų politikos patirties keitimosi sesijas;

•

pradėjo rengti naują, 2018 metų Oslo vadovą lietuvių kalba;

•

talkino EIMIN atnaujinant ir optimizuojant sumanios specializacijos kryptis bei prioritetus;

•

Pastangos inicijuoti daugiau naujų projektinių iniciatyvų bei užtikrinti egzistuojančių veiklų tęstinumą
2018 metais buvo gana sėkmingos iš 25 pateiktų paraiškų finansuotos 12.

•

Svarbu akcentuoti, kad 2018 metais buvo aktyviai prisidedama prie dalininkų, ypač Ūkio ministerijos
(nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos) iniciatyvų įgyvendinimo - LR struktūrinių
fondų priemonė „InoConnect“. Įgyvendinant šią priemonę Europos įmonių tinklas (angl. 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 dalyvauti Europos įmonių tinklo organizuojamuose
partnerystės renginiuose, tuo tarpu Europos įmonių tinklas savo paslaugas įmonėms bei Ūkio
ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai) teikia neatlygintinai.

•

Apibendrinant 2018 metų rezultatus pastebima grėsmė susijusi su ribotomis galimybėmis
bendrafinansuoti tarptautinius projektus bei spręsti su apyvartinių lėšų trūkumu susijusius iššūkius. 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 (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų 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 2018
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 2018 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.

938

vnt.

126

vnt.

1907

vnt.

358

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

vnt.
vnt.
vnt.
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

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

311
68
41
Faktas
8995
11
1
14
7

1

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

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 2018 m.
Ūkio
subjektų,
pasinaudojusių
įstaigos
paslaugomis MTEP išlaidų
pokytis,
palyginus
su
praėjusiais metais, didesnis
nei 1,3 mln. eurų.
Ūkio
subjektų,
pasinaudojusių
įstaigos
paslaugomis
sudarytų
tarptautinės
partnerystės
sandorių vertė didesnė nei
0.9 mln. eurų.
Parengtos daugiau kaip 9
konsoliduotos
inovacijų
politikos
iniciatyvų
tobulinimo rekomendacijos.

Faktinė reikšmė 2018 m.
Ūkio subjektų, pasinaudojusių
įstaigos paslaugomis MTEP išlaidų
pokytis, palyginus su praėjusiais
metais – 4.6 mln. eurų.

Ūkio subjektų, pasinaudojusių
įstaigos paslaugomis sudarytų
tarptautinės partnerystės sandorių
vertė – 2,5 mln. eurų.

Parengta
12
konsoliduotų
inovacijų
politikos
iniciatyvų
tobulinimo
rekomendacijų.
(detaliau pateikiama ataskaitos
priede nr2)

Komercinio pobūdžio veikla
•

2018 metais Lietuvos inovacijų centras suteikė paslaugų komerciniais pagrindais už 124 tūkst. eurų.
Pagrindinės suteiktos paslaugos 2018 metais susijusios su inovacijų ir kompleksinių inovacinių projektų
vadybos mokymo paslaugų teikimu – 102 tūkst. eurų, galimybių studijų bei kelrodžio rengimu - 20 tūkst.
eurų, bei konsultacijomis tarptautinių partnerystės renginių organizavimo klausimais – 1,3 tūkst. eurų. Su
komerciniais pagrindais teikiamų paslaugų apimties didinimu susiję iššūkiai: ribotos galimybės įstaigą rinkoje
pristatyti kaip komercinių paslaugų teikėją. Lietuvos inovacijų centro iki šiol teiktos inovacijų paramos
paslaugos didžiąja dalimi yra viešosios, nemokamos. O 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 teikiamoms paslaugoms įgyvendinti 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.
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Partnerystė
Vykdydamas veiklos projektus LIC remiasi partneriais užsienyje ir Lietuvoje. Daug LIC projektų yra
tarptautiniai arba yra projektai veikti tarptautiniuose tinkluose. 2018 metais vykdytuose projektuose pagal
konsorciumų sutartis LIC turėjo daugiau kaip 50 užsienio partnerių ir daugiau kaip 10 partnerių iš Lietuvos
(bendras 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
2018-01-01 Lietuvos inovacijų centre dirbo 31 darbuotojas (iš jų 1 darbuotoja vaiko priežiūros atostogose
ir 1 darbuotoja nėštumo ir gimdymo atostogose ), o 2018-12-31 – 34 darbuotojai (iš jų 4 darbuotojos
vaiko priežiūros atostogose ir 1 darbuotoja nėštumo ir gimdymo atostogose). 2018-12-31 pagal
pareigybes LIC darbuotojai pasiskirstę taip: 2 – Inovacijų paramos paslaugų ir inovacijų analizės ir
politikos departamento vadovai, 3 – projektų vadovai, 10 ekspertų, 12 konsultantų ir 2 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 2018-01-01 direktorius Mantas Vilys. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 34365,00 Eur, 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 2018 m. (pateikiama pagal LIC veiklos kryptis)
Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2018 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.

Įgyvendinim
o terminas

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

- Konsultavimo instrumento
metodologinės gairės – 1 vnt.
- Savininkų valdomų MVĮ
gamybos sektoriuje nuomonės
tyrimas – 20 įmonių.
- Rekomendacijos dėl paramos
netechnologinėms inovacijoms
savininkų valdomose MVĮ
gamybos srityje – 1 vnt.
- Konsultavimo instrumento
metodikos sukūrimas – 1 vnt.

- Sukurta konsultavimo instrumento
metodika – 1 vnt;
- Sukurtos konsultavimo instrumento
metodologinės gairės – 1 vnt.
- Savininkų valdomų MVĮ gamybos
sektoriuje nuomonės tyrimas:
apklausta 20 įmonių;
- Konsultantų, dirbančių su MVĮ,
apklausa: apklausta 50 konsultantų;

Nuolat,
tęstinis
projektas

Projekto tikslas: didinti įmonių
inovatyvumą bei jų plėtojamų MTEPI
veiklų mastą bei efektyvumą, teikiant
inovacijų konsultacines ir inovacijų
paramos paslaugas įmonėms.
LIC veiklos projekte:
- Konsultacijų teikimas įmonėms,
ketinančioms vykdyti MTEPI veiklas
- Technologijų brokerystė ir žvalgyba
- Paslaugų, skatinančių inovatyvią
verslininkystę, teikimas (idėjų atranka)
- Paslaugų, skatinančių įmonių dalyvavimą
tarptautinėse MTEPI programose, teikimas
- Paslaugų, skatinančių ikiprekybinių
pirkimų vykdymą, teikimas

- Identifikuotų ikiprekybinių
pirkimų skaičius (10);
- konsultuotų įmonių,
rengiančių ikiprekybinius
pirkimus, skaičius (10);
- Konsultuotų įmonių parengtų
ikiprekybinių pirkimų techninių
specifikacijų skaičius (6);
- Parengta tarptautinių
technologinių pasiūlymų/
užklausų skaičius (20);
Įvykdytų derybų dėl
technologijų perdavimo
skaičius (10);
- Inicijuotų naujų

- Identifikuotų ikiprekybinių pirkimų
skaičius (7);
- konsultuotų įmonių, rengiančių
ikiprekybinius pirkimus, skaičius (11);
- Konsultuotų įmonių parengtų
ikiprekybinių pirkimų techninių
specifikacijų skaičius (8);
- Parengta tarptautinių technologinių
pasiūlymų/ užklausų skaičius (26);
- Įvykdytų derybų dėl technologijų
perdavimo skaičius (12);
- Inicijuotų naujų veiklų/produktų/
paslaugų kūrimo iniciatyvų skaičius
(40);
- Patalpintų pasiūlymų/užklausų

Nuolat,
tęstinis
projektas.

I-OJI VEIKLOS KRYPTIS – INOVACIJŲ DIEGIMO VERSLE AKTYVINIMAS
Planuota finansinė apimtis ~ 207 tūkst. Eur
Faktinė finansinė apimtis ~ 304 tūkst. Eur
1

Parama netechnologinėms
inovacijoms
savininkų
valdomose MVĮ gamybos
srityje
didinant
verslo
tarpininkų
pajėgumus
(SNOwMAN)
INTERREG Baltijos
regiono programa

2

jūros

Atsakingas asmuo – Giedrė
Stumbrytė
Inovacijų
konsultacinės
paslaugos
verslui
„InoSpurtas”
2014-2020 m. ES fondų
investicijų
veiksmų
programos 1-o prioriteto
„Mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų
skatinimas“
įgyvendinimo
priemonės
kodas Nr. 01.2.1-LVPA-V842 „Inogeb LT“
Atsakingas asmuo - Artūras
Jakubavičius
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Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2018 m. planas

-

3

Ugdomojo lavinimo (angl.
coaching)
paslaugų teikimas įmonėms
gavusioms paramą pagal
priemonę
SME Instrument – SME
Coach LT 2017
H2020
Atsakingi asmenys – Arvydas
Sutkus/Mantas Vilys

Tarptautinės technologinės partnerystės
ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas
įmonėms, gavusioms paramą pagal
priemonę SME Instrument. Taip pat,
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.

-

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).
Suteiktų ugdomojo lavinimo
paslaugų aukštą augimo
potencialą turinčioms Lietuvos
įmonėms skaičius (30).

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.
tarptautinei MTEPI programų
partnerystei technologinėse
duomenų bazėse skaičius (16)
- Inicijuotų tarptautinių MTEPI
projektų skaičius (32).

Įgyvendinim
o terminas

- Paslaugos suteiktos 12 SME
Instrument programos dalyviams
- Ugdomojo lavinimo paslaugos
pagal Improve metodiką suteiktos
33 įmonėms

Nuolat,
tęstinis
projektas.

- Pasinaudojusių tarptautinės
inovacijų partnerystės paslaugomis
ūkio subjektų skaičius (699);
- Suteiktų konsultacijų skaičius (489);
- Ūkio subjektų technologinių
poreikių pristatymas potencialiems
užsienio partneriams skaičius (311);
- Vykdomų tarptautinių technologijų

Nuolat,
tęstinis
projektas.

II-OJI VEIKLOS KRYPTIS – INOVACIJŲ PARTNERYSTĖS SKATINIMAS IR EFEKTYVINIMAS
Planuota finansinė apimtis (išlaidos) ~ 187 tūkst. Eur
Faktinė finansinė apimtis (išlaidos) ~ 193 tūkst. Eur
4

Europos įmonių tinklas
(Enterprise Europe Network)
EK Konkurencingumo ir
inovacijų bendroji programa
- EK Įmonių ir pramonės
generalinis
direktoratas/Europos
konkurencingumo ir

Europos verslo ir inovacijų tinklas –
didžiausias Europoje, vieno langelio
principu veikiantis tinklas, teikiantis
viešąsias inovacijų paramos paslaugas,
kurių tikslas – padėti įmonėms (ypatingai
mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą
tarptautiniu mastu bei kurti, skleisti
inovacijas.

- Pasinaudojusių tarptautinės
inovacijų partnerystės
paslaugomis ūkio subjektų
skaičius (530);
- Suteiktų konsultacijų skaičius
(320);
- Ūkio subjektų technologinių
poreikių pristatymas
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Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2018 m. planas

inovacijų vykdančioji
agentūra)

LIC veiklos projekte:
- Tarptautinių technologinių partnerių
paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo
institucijoms;
- Įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir
bendradarbiauti) kėlimas;
- Informavimo ir konsultavimo paslaugų
teikimas;
- Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio
potencialo propagavimas užsienyje.
Geros praktikos atvirų inovacijų MVĮ
analizė, metodų ir įrankių sklaida.
LIC veiklos projekte:
- atvirų inovacijų geros praktikos
identifikavimas Rytų Europos sub-regione
bei jos analizė;
- Įrankių atvirų inovacijų skatinimui
įmonėse identifikavimas bei kūrimas, jų
pilotiniai bandymai.
- Komunikacijos ir viešinimo plano
parengimas;
- Projekto rezultatų panaudojimo,
eksploatacijos plano parengimas.

potencialiems užsienio
partneriams skaičius (130);
- Vykdomų tarptautinių
technologijų perdavimo
derybų skaičius (20);
- Pasirašyta tarptautinių
technologijų bendradarbiavimų
susitarimų skaičius (9).

Atsakingas už veiklą –
projektų vadovė Daiva
Besagirskaitė.

5

6

Integruota parama atvirųjų
inovacijų
Iniciatyvos
profesionalizavimui INSPIRE
Horizon 2020
Atsakingas asmuo – Arvydas
Sutkus

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

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

- parengti atvirų inovacijų
paradigma grįstą tarptautinės
partnerystės skatinimo modelį,
- konsultuoti įmones (10)
atvirųjų inovacijų kūrimo bei
valdymo tematika.

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.
perdavimo derybų skaičius (68);
- Pasirašyta tarptautinių technologijų
bendradarbiavimų susitarimų
skaičius (24).

Įgyvendinim
o terminas

- Identifikuoti įrankiai padedantys
įmonėms plėtoti atvirąsias inovacijas
įvairiose proceso stadijose. Surinkta
viso 120 įrankių, sudarytas
standartizuotas aprašas, įskaitant
naudojimo ypatybes bei ir grafinis
vaizdas. Sudarytos sąsajos su
inovacijų proceso stadijomis ir
įmonių iššūkiais.
- Parengti du atvirų inovacijų atvejai
(cases) viešinimui;

Nuolat,
tęstinis
projektas.

- Parengtas video medžiaga
viešinimui (atviros inovacijos
įmonėje Deeper)
- Identifikuota moterų valdomos - Identifikuotos
moterų
valdomos
įmonės (10) kurios galėtų
įmonės (12), kurios galėtų pasinaudoti
pasinaudoti H2020 programos
H2020 programos MVĮ instrumento
MVĮ instrumento priemone.
priemone.
- Suteikta daugiau kaip 30
- Suteiktos 35 konsultacijos siekiant
konsultacijų siekiant pasirengti pasirengti
dalyvavimui
MVĮ
dalyvavimui MVĮ instrumento
instrumento priemonėje.
priemonėje.
- Sėkmės istorijų (2), sietinų su
13

Nuolat,
tęstinis
projektas.

Nr.

7

Projekto pavadinimas

SCALEUP LT (Supporting
Lithuanian Companies to
Scale-up.)
COSME
Atsakingas asmuo– Arūnas
Beržinskas

8

Intelektinės nuosavybės
vertė MVĮ - VIP4SME
Horizon 2020

Veiklų (grupių) aprašymas

2018 m. planas

- potencialių dalyvių SME instrument
priemonėje
ugdomojo
konsultavimo
poreikių analizė;

- Sėkmės istorijų sietinų su
inovatyvaus moterų verslo
plėtros atvejais Lietuvoje bei ES
identifikavimas bei sklaida.
- Potencialių klientų grupės
sudarymas (1)
- Įmonių, kurioms bus teikiamos
paslaugos, atrankos metodikos
parengimas (1)
- Konsultacijų teikimas įmonėms
(12)
- Susitikimų su suinteresuotomis
šalimis organizavimas (2)

Projektas skirtas naujų akseleravimo
paslaugų kūrimui bei teikimui
inovatyvioms į plėtros stadiją įžengusioms
įmonėms (angl. scale-up). Šiuo projektu
taip pat siekiama suvienyti inovacijų
paramos institucijas Europoje, kuriant ir
išbandant naujas paslaugas, padėsiančias
veiksmingai realizuoti didelį augimo
potencialą turinčių įmonių ambicijas
tarptautinėje erdvėje.
Intelektinės nuosavybės vertės didinimui
skirta
gerosios
patirties
sklaida,
specializuotų įrankių kūrimas ir taikymas,
konsultacijų teikimas MVĮ.

- Organizuotų renginių skaičius
(6);
- Konsultuojamų MVĮ skaičius
(30).

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.
inovatyvaus moterų verslo plėtros
atvejais
Lietuvoje
bei
ES
identifikavimas bei sklaida.

Įgyvendinim
o terminas

- Sudarytos potencialių klientų grupės
- Parengta Įmonių, kurioms bus
teikiamos paslaugos, atrankos
metodika
- Konsultuota 12 įmonių
- Suorganizuoti 2 susitikimai su
suinteresuotomis šalimis.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

- Organizuoti 3 renginiai įmonėms,
kiti planuoti nukelti į 2019m.;
- Konsultuotų įmonių skaičius – 12.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

Konsultuota
59-ios
įmonės
siekiančios
tarptautinės
plėtros
sumanios specializacijos kryptyse.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

Atsakingas asmuo – Arūnas LIC veiklos projekte:
- Intelektinės
nuosavybės
Beržinskas

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 – EKSPERTINĖS PAGALBOS TEIKIMAS INOVACIJŲ POLITIKOS IR ANALIZĖS TEMATIKA
Planuota finansinė apimtis (išlaidos) 188 tūkst. Eur
Faktinė finansinė apimtis (išlaidos) 253 tūkst. Eur
9

Sumanios specializacijos
ekosistemos plėtra
skatinant įmonių

Projektu siekiama kurti, skleisti ir plėtoti
inovacijų paramos paslaugas Baltijos šalių
regione, ypatingą dėmesį skiriant naujiems

- Konsultuojamų įmonių skaičius
(40)
14

Nr.

10

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

įsitraukimą į atvirųjų
inovacijų procesus - BSR
Stars S3
INTERREG Baltijos jūros
regiono programa
Atsakinga – Ingrida
Tinfavičienė

inovacijų vadybos įrankiams, tarptautiniam
bendradarbiavimui bei tarpsektoriniam
papildomumui, taip prisidedant tiek prie
atskirų šalių, tiek prie viso regiono
bendros
sumanios
specializacijos
strategijos įgyvendinimo.
LIC veiklos projekte:
- Paskatinti VMI įsitraukimą į tarptautinį
bendradarbiavimą
sumanios
specializacijos srityse
- Inovacijų paslaugos teikėjų bei inovacijų
politikos formuotojų kompetencijų ir
gebėjimų stiprinimas
Projektu siekiama skatinti inovatyvių
tvarios
rūpybos
sprendimų
kūrimą
regioninėje inovacijų vertės grandinėje,
stiprinant regioninių inovacijų ekosistemų
aktorių
bendradarbiavimą,
paremtą
keturgubos spiralės modeliu.

Inovatyvių tvarios rūpybos
sprendimų
kūrimas
regioninėje inovacijų vertės
grandinėje – HoCare
INTERREG Europe programa
Atsakinga
Tinfavičienė

11

–

Ingrida

Aplinką
tausojančių
inovacijų kūrimo skatinimas
bei
inovacijų
politikos

Projektu siekiama vystyti, tobulinti ir
atnaujinti regioninę politiką, kuri
skatintų MVĮ kuriamų ir vystomų

2018 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.

Įgyvendinim
o terminas

- Politikos priemonės „InoČekiai“
tobulinimo veiksmų planas – 1
vnt;
- Nacionalinis MTEPI tvarios
rūpybos srityje politikos
mokymų renginys – 40 dalyvių
- Tarptautinis projekto partnerių
susitikimas – 1 vnt.
- Suinteresuotų šalių susitikimai
– 2 vt.
- Politikos priemonės „InoČekiai“
tobulinimo veiksmų plano
įgyvendinimo tarpinė ataskaita
– 1 vnt.
- MTEPI tvarios rūpybos srityje
politikos perdavimo studijos
(3)
- Eko-inovacijų ekosistemos
įsivertinimo įrankio taikymo
rezultatų ataskaita – 1 vnt.

- Parengtas politikos priemonės
„InoČekiai“ tobulinimo veiksmų
planas“- 1 vnt.
- Atliktos MTEPI tvarios rūpybos
srityje studijos - 3 vnt.
- Tarptautinis projekto partnerių
susitikimas – 1 vnt;
- Suinteresuotų šalių susitikimai – 2
vnt.
- Surengtas MTEPI tvarios rūpybos
srityje politikos mokymų renginys –
40 dalyvių.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

- Parengta Eko-inovacijų ekosistemos
vertinimo įrankio taikymo rezultatų
ataskaita – 1 vnt.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

15

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

tobulinimas - Super

aplinką tausojančių inovacijų bei
INTERREG Europe programa aplinkai palankių produktų tarptautinį
Atsakinga
–
Ingrida komercializavimą.
Tinfavičienė

12

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

13

–

Ingrida

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

jūros

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.

BGI projekto tikslas – skatinti naujovių
įtaką verslo sektoriui ir galingą žaidimų
verslo aplinką Baltijos jūros regione,
sustiprinti
jos
tarptautinimą
ir
suinteresuotųjų
šalių
bei
valstybių

2018 m. planas
- Dalyvavimas tarpregioniniuose
projekto partnerių
susitikimuose – 3 vnt.
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai – 2 vnt.
- Lietuvos inovacijų ir
tarptautiškumo paramos
analizė – 1 vnt.
- Gerosios Lietuvos praktikos
skatinant inovacijas ir
tarptautiškumą aprašymas – 1
vnt.
- Politikos priemonės „Inogeb“
tobulinimo veiksmų plano
metodinės gairės – 1 vnt.
- Dalyvavimas tarpregioniniuose
projekto partnerių
susitikimuose – 2 vnt.
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai – 2 vnt.
- Politikos priemonės „Inogeb“
tobulinimo veiksmų plano
monitoringo metodika – 1 vnt.
- Politikos priemonės „Inogeb“
tobulinimo veiksmų planas – 1
vnt.
- Politikos instrumentų poveikio
S3 ataskaita – 1 vnt.
- Lietuvos žaidimų industrijos
ekosistemos analizė – 1 vnt.
- Inovacijų dialogo metodika – 1
vnt.
- Suinteresuotų pusių dialogo
16

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.
- Dalyvavimas tarpregioniniuose
projekto partnerių susitikimuose – 2
vnt.
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai – 2 vnt.
- Lietuvos inovacijų ir tarptautiškumo
paramos analizė – 1 vnt.

Įgyvendinim
o terminas

- Parengtos politikos priemonės
„Inogeb LT“ tobulinimo veiksmų
plano metodinės gairės – 1 vnt;
- Suinteresuotų šalių susitikimai- 2
vnt;
- Tarpregioniniai projekto partnerių
susitikimai – 2 vnt.
- Politikos priemonės „Inogeb“
tobulinimo veiksmų planas – 1 vnt.
- Politikos instrumentų poveikio S3
ataskaita – 1 vnt.
- Politikos priemonės „Inogeb“
tobulinimo veiksmų plano
monitoringo metodika – 1 vnt.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

- Lietuvos žaidimų industrijos
ekosistemos analizė – 1 vnt.
- Inovacijų dialogo metodika – 1 vnt.
- Surengti suinteresuotų šalių
dialogo renginiai – 3 vnt.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

Nr.

14

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

Atsakinga – Ingrida
Tinfavičienė

bendradarbiavimą galiausiai paverčiant
regioną žaidimų verslo tašku su bendrais
prekės ženklais.

Sumanios
specializacijos
mokymasis tarp regionų LARS

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

INTERREG Baltijos
regiono programa
Atsakinga
Tinfavičienė

15

–

jūros
Ingrida

Scale-ups Ready (Peer
Learning of Innovation
Agencies for Advanced
Support for Scale-ups)
H2020
Atsakingas asmuo– Arūnas
Beržinskas

16

Inovators2B (Integrated
approach to first time

Projektas skirtas naujų akseleravimo
paslaugų kūrimui bei teikimui inovatyvioms
į plėtros stadiją įžengusioms įmonėms
(angl. scale-up). Šiuo projektu taip pat
siekiama suvienyti inovacijų paramos
institucijas Europoje, kuriant ir išbandant
naujas paslaugas, padėsiančias veiksmingai
realizuoti didelį augimo potencialą turinčių
įmonių ambicijas tarptautinėje erdvėje.
Projektas skirtas naujų paslaugų kūrimui bei
teikimui tradicinių sektorių įmonėms,

2018 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.
- Veiksmų planas žaidimų industrijos
sektoriaus tobulinimui- 1 vnt.

Įgyvendinim
o terminas

- Poveikio sričių identifikavimo
metodika – 1 vnt.
- Lietuvos potencialių poveikio
sričių bei gerųjų pavyzdžių
analizė – 1 vnt.
- Baltijos jūros regiono sumanių
specializacijų prioritetų atranka
– 1 vnt.
- Poveikio sričių žemėlapiavimo
metodika – 1 vnt.
- Suinteresuotų šalių
identifikavimo metodika – 1
vnt.
- Tarptautinis seminaras apie
identifikuotas gerasias
praktikas – 1 vnt.
- Suinteresuotų šalių aktyvaus
įtraukimo į procesą gairės – 1
vnt.
Projekto paraiška rengiant 2018
metų LIC veiklos planą dar
nebuvo patvirtinta, konkretūs
veiksmai nebuvo planuoti.

- Poveikio sričių identifikavimo
metodika – 1 vnt.
- Lietuvos potencialių poveikio sričių
bei gerųjų pavyzdžių analizė – 1 vnt.
- Baltijos jūros regiono sumanių
specializacijų prioritetų atranka – 1
vnt.
- Poveikio sričių žemėlapiavimo
metodika – 1 vnt.
- Suinteresuotų šalių identifikavimo
metodika – 1 vnt.
- Tarptautinis seminaras apie
identifikuotas gerąsias praktikas – 1
vnt.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

- Paraiška patvirtinta, visi 2018 m.
numatyti uždaviniai (2 projekto
partnerių susitikimai) buvo įvykdyti.

Projektas
sėkmingai
įgyvendintas

Projekto paraiška rengiant 2018
metų LIC veiklos planą dar

- Paraiška patvirtinta, visi 2018 m.
numatyti uždaviniai (3 projekto

Projektas
sėkmingai

renginiai – 3 vnt.

17

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

innovators – assisting SMEs in siekiančioms tapti inovatyvesnėmis. Šiuo
transition of their potential to projektu taip pat siekiama suvienyti
actual innovation)
inovacijų paramos institucijas Europoje.

2018 m. planas
nebuvo patvirtinta, konkretūs
veiksmai nebuvo planuoti.

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.
partnerių susitikimai) buvo įvykdyti.

Įgyvendinim
o terminas
įgyvendintas

Nuolat,
tęstinė veikla

H2020

17

18

19

20

Atsakingas asmuo – Arūnas
Beržinskas
Inovatyvių sprendimų
sveikatingumo sektoriui
kūrimas (INNOVASPA4
HEALTH)
INTERREG Europe programa
Atsakinga – Giedrė Stumbrytė
Regioninių, transporto srityje
veikiančių MVĮ
konkurencingumo stiprinimas
(RECREATE)
INTERREG Europe programa
Atsakinga – Giedrė Stumbrytė
Skaitmeninimo
panaudojimas plėtojant Ekomerciją verslas-verslui
(FUTURE ECOM)
INTERREG Europe programa
Atsakinga – Giedrė Stumbrytė
Rinkos sąlygomis veikiančių
tyrimų organizacijų
tarptautinės strategijos
(CAROTS)

Projekto tikslas – gerinti žinių perdavimą ir
prieigą prie atvirų inovacijų tarp trigubos
spiralės partnerių prevencinės sveikatos
apsaugos ir terminių šaltinių srityje siekiant
paskatinti naujų sveikai gyvensenai skirtų
inovatyvių produktų kūrimą ir diegimą
rinkoje
Projekto tikslas – skatinti konkurencingumą
tarp regioninių transporto sektoriaus MVĮ.

Projekto paraiška rengiant 2018
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

- Surengtas suinteresuotų šalių
susitikimas;
- Parengta Lietuvos sveikatinimo
sektoriaus SSGG analizė;
- Identifikuotos Lietuvos sveikatinimo
sektoriaus gerosios praktikos.

Projekto paraiška rengiant 2018
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

Projekto tikslas – sumažinti reguliacinius
barjerus ir atverti egzistuojančias
technologines galimybes siekiant Europoje
sukurti rinką be sienų, kurioje veiktų verslui
palankus teisinis reguliavimas ir taisyklės.

Projekto paraiška rengiant 2018
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

- Parengta gerųjų praktikų
identifikavimo ir atrankos
metodologija- 1 vnt.
- Atlikta transporto sektoriaus
Lietuvoje analizė- 1 vnt.
- Suinteresuotųjų šalių grupių
susitikimas- 1 vnt
2018m. vykdytos pasirengimo
(dokumentacijos rengimo, komandos
formavimo ir pan.) veiklos, esminės
veiklos planuojamos 2019 metais.

Projekto tikslas – įkurti naujo tipo MVĮ, kuri
sudarytų galimybes įmonėms naudotis
žiniomis bei tyrimų rezultatais, taip pat
pagerintų jų prieigą prie tyrimų
infrastruktūros, reikalingos naujų produktų

Projekto paraiška rengiant 2018
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

2018m. vykdytos pasirengimo
(dokumentacijos rengimo, komandos
formavimo ir pan.) veiklos, esminės
veiklos planuojamos 2019 metais.
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Nuolat,
tęstinė veikla

Nr.

21

22

Projekto pavadinimas
INTERREG Baltijos jūros
regiono programa
Atsakingas asmuo – Ingrida
Tinfavičienė
Žiedinę ekonomiką
skatinantys viešieji pirkimai
(CircPro)

Veiklų (grupių) aprašymas

2018 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.

Įgyvendinim
o terminas

Projekto paraiška rengiant 2018
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

- Surengtas suinteresuotų šalių
susitikimas;
- Atlikta žiedinę ekonomiką
skatinančių pirkimų bei susijusių
politikos instrumentų analizė.

Nuolat,
tęstinė veikla

Projekto paraiška rengiant 2018
metų LIC veiklos planą dar nebuvo
patvirtinta, konkretūs veiksmai
nebuvo planuoti.

- Atlikta inovatyvius viešuosius
pirkimus skatinančių politikos
priemonių bei esamos situacijos
analizė;
- Atlikta Europos inovatyvių viešųjų
pirkimų pavyzdžių analizė.

Nuolat,
tęstinė veikla

- Pasinaudojusių paslaugų paketais
klasterių skaičius (11);
- Organizuotų partnerių paieškos
renginių skaičius (1);
- Surastų tarptautinių partnerių
skaičius (14);
- Naujų tarptautinių klasterių narių
skaičius (7).
-

Nuolat,
tęstinis
projektas.

bei paslaugų kūrimui.

Projekto tikslas – skatinti perėjimą į žiedinės
ekonomikos principais grįstą nacionalinių ir
regioninių sprendimų priėmimą per žiedinę
ekonomiką palaikančius viešuosius
pirkimus.

INTERREG Europe programa
Atsakinga – Giedrė Stumbrytė
Viešųjų institucijų kaip
Projekto tikslas – stiprinti viešųjų institucijų
inovacijų paklausą didinančių vaidmenį skatinant inovacijas per viešuosius
subjektų vaidmens
pirkimus.
stiprinimas
(iBuy)
INTERREG Europe programa
Atsakinga – Justė RakštytėHoimian

IV-OJI VEIKLOS KRYPTIS – INOVACIJŲ KULTŪROS FORMAVIMAS IR INOVACIJŲ PAKLAUSOS SKATINIMAS
Planuota finansinė apimtis (išlaidos) ~ 102 tūkst. Eur
Faktinė finansinė apimtis (išlaidos) ~ 117 tūkst. Eur
23

Inovacijų
skatinimas
“InnoLink”

tinklaveikos
ir
plėtra

2014-2020 m. ES fondų
investicijų
veiksmų
programos 1-o prioriteto
„Mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų
skatinimas“
įgyvendinimo priemonė Nr.
01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb

Tikslas: skatinti įmonių jungimąsi į
klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti
augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.
LIC veiklos projekte:
- Klasterių kūrimosi, įmonių jungimosi į
veikiančius klasterius skatinimas, klasterių
brandumo ir tvarumo didinimas.
- Klasterių įmonių bendradarbiavimo
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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Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2018 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.

Įgyvendinim
o terminas

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

- Organizuotas tarptautinis
partnerių susitikimo renginys –
1 vnt.
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai – 5 vnt.
- Dalyvavimas tarpregioniniuose
projekto partnerių
susitikimuose – 1 vnt.
- Sudaryta regioninė Trans-S3
įmonių duomenų bazė – 1vnt.
- Atlikta 150-200 įmonių, kurios
yra įsitraukusios į S3, apklausa
– 1vnt.
- Atliktas fokus grupės (TIBS
vartotojų) renginys – 1 vnt.
- Vykdoma TIBS platformos ir
Trans-S3 komunikacija – 1vnt.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

Projekto tikslas yra sukurti strateginę
Europos klasterių partnerystę investuojančią
sumanios specializacijos kryptimis bei
orientuotą į pramonės modernizaciją agro,
maisto bei pakavimo pramonės srityse.
Projektas įgyvendinamas organizuojant
klasterių inicijuojamus hakatonus pasirinktų
sektorių įmonėms.

Projekto paraiška rengiant 2018
metų LIC veiklos planą dar
nebuvo patvirtinta, konkretūs
veiksmai nebuvo planuoti.

- Organizuotas tarptautinis partnerių
susitikimo renginys – 1 vnt.
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai – 5 vnt.
- Dalyvavimas tarpregioniniuose
projekto partnerių susitikimuose – 1
vnt.
- Sudaryta regioninė Trans-S3 įmonių
duomenų bazė – 1vnt.
- Atlikta 28 įmonių, kurios yra
įsitraukusios į S3, apklausa – 1vnt.
- Atliktas fokus grupės (TIBS
vartotojų) renginys – 1 vnt.
- Vykdoma TIBS platformos ir TransS3 komunikacija – 1vnt.
- Sukurta regioninė Trans-s3
Sumanioji specializacija Baltijos
jūros regionui.
- Sukurta metodologija, kaip tokia
regioninę trans-s3 sukurti kituose
regionuose.
Projekto veiklos pradedamos 2019-ais
metais.

LT
Atsakingas asmuo – Artūras
Jakubavičius
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Sumanios
specializacijos
sustiprinimas
per
tarpvalstybinį
bendradarbiavimą
Baltijos
jūros regione – GoSmart
BSR.
INTERREG Baltijos
regiono programa
Atsakinga
Tinfavičienė
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–

jūros
Ingrida

Klasterių tarptautiniu
bendradarbiavimu grįsta
maisto bei pakavimo
pramonės modernizacija –
DIGICLUTERS
COSME
Atsakingas asmuo– Daiva
Besagirskaitė

20

Nuolat,
tęstinė veikla

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

26

Nacionalinių ir tarptautinių
mokslo olimpiadų dalyvių
motyvacijos kosmoso
tematika didinimas
SPACEOLYMP

Parengti
mokytojų,
dirbančių
su Projekto veiklos pratęstos 2018moksleiviais
dalyvaujančiais
mokslo iems metams numatant:
olimpiadose duomenų bazę;
- Surengti projekto rezultatus
Parengti moksleivių dalyvaujančių mokslo
pristatantį renginį (1);
olimpiadose duomenų bazę;
- Parengti baigiamąją ataskaitą
Parengti
metodines
rekomendacijas
ir pristatyti ją užsakovui (ESA)
(uždavinynus)
mokytojams
ir
moksleiviams, ir organizuoti seminarus
mokytojams.

Europos kosmoso agentūra
Atsakingas – Saulius
Lapienis

2018 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2018 m.
- Surengtas
projekto
rezultatus
pristatantis renginys (1);
- Parengta baigiamoji ataskaita ir
pristatyta užsakovui (ESA).

Įgyvendinim
o terminas
Projektas
baigtas
įgyvendinti
2018.10.31

- Sudarytų paslaugų sutarčių skaičius
(24).

Nuolat,
tęstinė veikla

PAPILDOMOS POVEIKLIŲ PROJEKTINĖS INICIATYVOS
Planuota finansinė apimtis (išlaidos) ~ 30 tūkst. Eurų
Faktinė finansinė apimtis (išlaidos) ~ 37 tūkst. Eurų
Konsultavimo, ekspertinės ir
brokerystės paslaugos
plėtojantiems inovacijas.
Komercinės pajamos
Atsakingas asmuo –Artūras
Jakubavičius.

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).

sutarčių

21
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1 Priedas. Bendros su partneriais Lietuvos inovacijų centro išlaidos (pagal kategorijas)
Suma, Eurai
2018m. (faktas)
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Garantinio fondo mokestis
Komandiruotės
Seminarų, konferencijų, renginių
organizavimo išlaidos
Apmokymo sąnaudos
Patalpų eksploatacija ir remontas
Ryšio paslaugos
Automobilinio ūkio eksploatacija
Turto nuoma
Veiklos mokesčiai (PVM)
Audito paslaugos
Kanceliarinės prekės (prekės)
Finansinės išlaidos
Spaudiniai, leidiniai
Kitos išlaidos
Amortizacija
Kitos veiklos sąnaudos
Atostoginių kaupimai
VISO išlaidos
Projektų partneriams kompensuotos
išlaidos
VISO bendrosios išlaidos
Turto įsigijimas

497263,92
157475,66
3476,42
68763,77
21667,06
353,39
24287,63
6571,26
11606,65
43,56
1794,45
9448,19
7333,56
318,89
3609,34
87281,81
8522,04
2256,46
22567,10
934641,16
300604,08
1235245,24
2226,27
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Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2018 metų
veiklos ataskaita. 2 priedas

2 priedas. Pažyma dėl 2018 m. LIC parengtų inovacijų politikos
iniciatyvų tobulinimo rekomendacijų
2019-04-03
2018 m. Lietuvos inovacijų centras parengė konsoliduotas rekomendacijas:
I. DĖL STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ PRIEMONIŲ GERINIMO:
1. Lietuvos Inovacijų Centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacijos „Linpra“, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos lazerių
asociacijos, Lietuvos robotikos asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos „LISPA“, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos “LitMEA“ ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendri pasiūlymai dėl viešam
aptarimui teikto Priemonės 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir keitimo projekto. Pateikti LR ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai);
2. Lietuvos Inovacijų Centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacijos „Linpra“, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos lazerių
asociacijos, Lietuvos robotikos asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos „LISPA“, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos “LitMEA“ ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendri pasiūlymai dėl viešam
aptarimui teikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3
prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinančios
priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
(toliau – Aprašas) keitimo projekto. Pateikti LR ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai);
3. Lietuvos Inovacijų Centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacijos „Linpra“, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos lazerių
asociacijos, Lietuvos robotikos asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos „LISPA“, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos “LitMEA“ ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendri pasiūlymai dėl viešam
aptarimui teikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1
prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė Nr.
01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai” projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto. Pateikti LR
ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai);
4. 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“, Lietuvos maisto eksportuotojų asociaciją “LitMEA“ 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-
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LVPA-K-854 „PRAMONĖS SKAITMENIZAVIMAS LT“ projektų atrankos kriterijų. Pateikti LR
ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai);
5. 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. Pateikti LR ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai);
6. Lietuvos Inovacijų Centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacijos „Linpra“, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos lazerių
asociacijos, Lietuvos robotikos asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos „LISPA“, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos “LitMEA“ ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendri pasiūlymai dėl viešam aptarimui
teikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
Priemonės "Inostartas" Nr. 01.2.1-MITA-T-852 nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašo pakeitimo projekto. Pateikti LR ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai);
7. Lietuvos Inovacijų Centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacijos „Linpra“, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos lazerių
asociacijos, Lietuvos robotikos asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos „LISPA“, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos “LitMEA“ ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendri pasiūlymai dėl viešam aptarimui
teikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1MITA-T-853 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto. Pateikti LR ūkio
ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai);
8. Lietuvos Inovacijų Centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacijos „Linpra“, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos lazerių
asociacijos, Lietuvos robotikos asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos „LISPA“, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos “LitMEA“ ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendri pasiūlymai dėl viešam aptarimui
teikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinamos priemonės Nr.
03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
projekto. Pateikti LR ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų
ministerijai);
9. Lietuvos Inovacijų Centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacijos „Linpra“, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos lazerių
asociacijos, Lietuvos robotikos asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos
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spaustuvininkų asociacijos „LISPA“, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos “LitMEA“ ir
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos bendri pasiūlymai dėl viešam aptarimui
teikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinančios priemonės
Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo
projekto. Pateikti LR ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų
ministerijai);
10.Lietuvos inovacijų

centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, asociacijos „Žinių

ekonomikos forumas“, Lietuvos robotikos asociacijos, Lietuvos lazerių asociacijos, Lietuvos
maisto eksportuotojų asociacijos, Lietuvos spaustuvininkų asociacijos, Technologijų ir
inovacijų paramos verslui asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos jungtinės
pastabas ir pasiūlymai dėl LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viešam aptarimui pateikto
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „InoConnect“
rodiklio skaičiavimo metodikos pakeitimo projekto (toliau - Pakeitimo projektas). (Pateikti
LR ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai);
11.Lietuvos inovacijų

centro, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, asociacijos „Žinių

ekonomikos forumas“, Lietuvos robotikos asociacijos, Lietuvos lazerių asociacijos, Lietuvos
maisto eksportuotojų asociacijos, Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos,
Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos jungtinės pastabos ir pasiūlymai dėl LR Ekonomikos
ir inovacijų ministerijos viešam aptarimui pateiktos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847
„Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų (toliau – PFSA) aprašo pakeitimo projekto (toliau
– pakeitimas). Pateikti LR ūkio ministerijai (nuo 2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų
ministerijai);
12.Lietuvos inovacijų centro ir Industry 4.0 teisinio reguliavimo darbo grupės eksperto pastabos
dėl lengvatos pelnui gautam iš intelektinės nuosavybės. Pateikta LR ūkio ministerijai (nuo
2019 m. sausio 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai);

Lietuvos inovacijų centro ekspertų 2018 m. atliktos užsakomosios analizės:

1. Žaidimų kūrėjų sektoriaus Lietuvoje analizė;
2. Inovacijų indekso (Innovation Scoreboard ir Global Innovation Index) analizė;
3. Asociacijos LINPRA narių MTEP veiklos galimybių studija;
4. Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis;
5. Lazerinių technologijų galimybių studija.
LIC Inovacijų paramos paslaugų departamentas
I. Tinfavičienė
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