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Bendroji dalis 

Lietuvos inovacijų centras (LIC) 

 

Vizija – Lietuvos inovacijų centras – veiksmingiausia viešosios inovacijų paramos orga-

nizacija Lietuvoje gebanti konsoliduoti verslo, mokslo, politikos ir visuomenės interesus 

didinant Lietuvos ūkio konkurencingumą tarptautiniu mastu.  

Strateginis veiklos tikslas – didinti Lietuvos ūkio tarptautinį konkurencingumą, teikiant 

inovacijų paramos paslaugas.  

Ilgalaikiai tikslai: 

1. Remti ir skatinti Lietuvoje sukurtų pažangiausių žinių komercinio potencialo rea-

lizavimą Lietuvos ir tarptautinėje rinkose;  

2. Remti ir skatinti naujų technologijų kūrimą ir taikymą;  

3. Propaguoti ir diegti Lietuvoje tarptautinę viešosios inovacijų paramos bei inova-

cijų vadybos patirtį;  

4. Padėti inovacijų ir technologijų plėtros politiką bei jos įgyvendinimo strategiją 

rengiančioms ir įgyvendinančioms institucijoms Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. 
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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 2019 metais nepasikeitė. Tiek metų pradžioje, tiek ir metų pabaigoje jais buvo 

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija (įnašas į įstatinį kapitalą – 2172 Eurų), LR Švieti-

mo, mokslo ir sporto ministerija (įnašas į įstatinį kapitalą – 2172 Eurų) ir Lietuvos pra-

monininkų konfederacija (įnašas į įstatinį kapitalą – 1448 Eurų). Vadovaujantis LR Viešų-

jų įstaigų įstatymu ir LIC įstatais kiekvienas dalininkas turi vieno balso teisę nepriklau-

somai nuo jo įnašo dydžio. 

LIC paslaugos 2019 metais 

Lietuvos inovacijų centras veiklą vykdo teikdamas paslaugas klientams – įmonėms, 

mokslo bei tyrimų institucijoms ir valdžios institucijoms. Siekiant organizacijos įstatuose 

numatytų ilgalaikių tikslų įgyvendinimo 2019 m. LIC vykdė veiklą šiomis pagrindinėmis 

kryptimis: 

1. įmonių poreikius atitinkančių IPK paslaugų teikimas skatinant naujų produktų 

kūrimą bei jų pateikimą į rinką; 

2. IPK paslaugų tobulinimas bei kūrimas integruojant Lietuvos inovacijų paramos 

subjektų potencialą Lietuvoje ir į tarptautines IPK paslaugų teikimo grandines;   

3. tyrimų prioritetinėse LT MTI politikos srityse vykdymas ir rekomendacijų teiki-

mas. 

Veiklos ekonominis ir socialinis poveikis 

Lietuvos inovacijų centras 2019 metais paslaugas teikė 976 unikaliems ūkio subjektams, 

bei 112 mokslininkams, tyrėjams. Plačiau LIC veiklos ekonominis poveikis pristatomas 8-

o ataskaitos puslapio lentelėje, kurioje pateikiami visų keturių LIC veiklos krypčių suves-

tiniai rodikliai už 2019 metus. Daugiausia 2019 metais prie ekonominio ir socialinio po-

veikio prisidėjo LIC vykdytas projektas Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe 

Network – EEN). 2019 metais tinklo teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 820 Lietuvos 

įmonių, organizuota daugiau kaip 30 tarptautinių partnerystės renginių, bei sukurtas 

apčiuopiamas poveikis Lietuvos ekonomikai: 
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⎯ padėta įmonėms sudaryti 35 sandoriai dėl tarptautinio verslo plėtros bei bendrų 

MTEPI veiklų, kurių vertė didesnė nei 1.7 mln. eurų;  

⎯ įmonės sudariusios sandorius naudodamosi LIC paslaugomis papildomai į 

MTEPI ir tarptautinę verslo plėtrą 2 metų perspektyvoje planuoja investuoti 

daugiau kaip 1,4 mln. eurų; 

⎯ padėta sukurti/išsaugoti 28 darbo vietas. 

Siekdamas spartinti technologijų pažangą ir inovacijas, informuojant verslą ir žinių vi-

suomenę apie mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo, diegimo ir naudojimo naudą, Lietu-

vos inovacijų centras 2019 metais vykdė įvairias inovacijų populiarinimo veiklas – orga-

nizavo kasmetinius inovatyviausių Lietuvos rinkimus, administravo inovacijų populiari-

nimo portalą www.inovacijos.lt, teikė komentarus žiniasklaidos atstovams inovacijų, 

pramonės skaitmeninimo, ES struktūrinių investicijų verslui klausimais, organizavo in-

formacinius seminarus verslo ir valdžios institucijų atstovams.  

LIC tikslų įgyvendinimas 2019 metais 

2019 metai buvo itin sėkmingi siekiant užsibrėžtų tikslų, teikiant veiksmingas, į poveikį 

orientuotas, viešąsias inovacijų paramos paslaugas ne tik inovacijas kuriantiems ūkio 

subjektams, bet ir inovacijų politiką formuojančioms bei įgyvendinančioms instituci-

joms. 

Akcentuotini šie kokybiniai LIC veiklos rezultatai: 

⎯ sustiprintas bei išplėtotas Lietuvos įsijungimas į tarptautines viešųjų inovacijų 

paramos paslaugų teikimo grandines (pasirašyti susitarimai su daugiau kaip 70 

užsienio institucijų), taip pritraukiant daugiau kaip 0,5 mln. eurų finansavimą iš 

tarptautinių programų paslaugų teikimui Lietuvoje.  

⎯ Padidintas LIC paslaugų poveikis tarptautiniu mastu – LIC teikiamos tarptautinės 

inovacijų partnerystės paslaugos Enterprise Europe Network tinkle – trečioje vie-

toje pagal rezultatyvumą tarp daugiau nei 50 valstybių. 

⎯ LIC paslaugomis pasinaudojusių subjektų investicijos į inovacinę veiklą išaugo iki 

8.7 mln. eurų ir su LIC pagalba į rinką pateikta daugiau kaip 260 naujų produktų.  

Siekiant tikslų įgyvendinimo 2019 m., centro veikla buvo orientuota į bazinių viešųjų 

inovacijų paramos paslaugų teikimą bei į galimybių teikti inovacijų paramos paslaugas 

http://www.inovacijos.lt/
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komerciniais pagrindais paiešką. Siekiant tikslų įgyvendinimo centro veikla apėmė to-

kias pagrindines projektines iniciatyvas: 

1. VEIKLOS KRYPTIS – Įmonių poreikius atitinkančių IPK paslaugų teikimas skati-

nant naujų produktų kūrimą bei jų pateikimą į rinką: 

1.1.  Projektu „Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant ga-

mybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas“ (Smart InoTech pramonei) 

sėkmingai prisidėta prie Nacionalinės Skaitmeninių Inovacijų Centrų (SIC) eko-

sistemos plėtros. 2019 metais sėkmingai talkinta Lietuvoje veikiantiems SIC plė-

tojant bei kuriant naujas konsultacines paslaugas. Aktyviai vykdytos šios veiklos: 

⎯ MTEP sumanios specializacijos srityje rezultatais grįstų skaitmeninių ino-

vacijų ir jų plėtros tendencijų propagavimas/viešinimas 

⎯ Inovacijų konsultavimo paslaugų, formuojant inovacijų partnerystę 

skaitmeninių technologijų diegime, teikimas (Pramonės įmonių skaitme-

ninimo poreikio, grįsto MTEP rezultatų taikymu, identifikavimas (inovaci-

niai auditai); konsultacijos dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių ino-

vacijų diegimo (partnerių paieška, technologijų paieška, technologijų 

diegimo poveikio vertinimas).  

Paslaugomis pasinaudojo 35 ūkio subjektai, atlikti 32 technologiniai auditai, 

parengta 14 rekomendacijų dėl skaitmeninių technologijų diegimo bei or-

ganizuoti 2 informaciniai renginiai.  

1.2.  Projektu „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui“ (InoSpurtas) 

siekiama spręsti labai aktualią Lietuvos inovacijų ekosistemos problemą – didin-

ti 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 vadybinin-

kams šiandien labai trūksta žinių, tinkamai parengtų metodikų, o, pagaliau, ir 

paskatinimo domėtis MTEPI veiklomis. 

1.3.  2019 m. pabaigoje pradėtas vykdyti itin svarbus Lietuvos pramonei projektas 

„Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

vertės grandines“ (InterInoLT). Šios iniciatyvos kontekste pradėtas kurti Lietuvos 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklas, viešinantis 

Lietuvos EP ir I potencialą užsienyje: taip siekiant padidinti LT subjektų pritrau-

kiamas  lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; siekiantis pritraukti investicijas į 
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globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus, bei didinti aukštos pridėtinės ver-

tės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI 

„smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį).  

2. VEIKLOS KRYPTIS – IPK paslaugų tobulinimas bei kūrimas integruojant Lietu-

vos inovacijų paramos subjektų potencialą Lietuvoje ir į tarptautines IPK pas-

laugų teikimo grandines: 

2.1.  Projektu Baltijos jūros regiono žaidimų industrijos plėtros skatinimas (BGI) o-

rientuotu į inovacijų plėtrą žaidimų kūrimo sektoriuje 2019 m. atlikta Lietuvos 

žaidimų industrijos plėtros galimybių studija ir identifikuotos Lietuvos žaidimų 

industrijos plėtros kryptys atsižvelgiant į geruosius užsienio šalių pavyzdžius, 

taip pat organizuoti Lietuvos ir viso Baltijos jūros regiono žaidimų industrijos 

inovatyviausių įmonių apdovanojimai „Baltic Sea Games“.  

2.2.  Projektu „Parama netechnologinėms inovacijoms savininkų valdomose MVĮ 

gamybos srityje didinant verslo tarpininkų pajėgumus“ (SNOwMAN)  buvo ku-

riamos viešosios inovacijų paramos paslaugos skatinant netechnologines ino-

vacijas savininkų valdomose MVĮ. 2019 metas parengtas tarptautine patirtimi 

grįstas informacinis gidas, sukurta nauja SVV konsultavimo įrankių internetinė 

svetainė, atliktas sukurtų konsultavimo modelių ir įrankių pilotinis testavimas.  

2.3.  Projektu „Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą 

pagal priemonę SME Instrument - SME Coach LT“ 2019 m. 21 Lietuvos įmonei 

buvo suteiktos tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo 

paslaugos.  

3. VEIKLOS KRYPTIS –  Tyrimų prioritetinėse LT MTI politikos srityse vykdymas ir 

rekomendacijų teikimas 

3.1.  Projektu - Viešųjų institucijų kaip inovacijų paklausą didinančių subjektų vaid-

mens stiprinimas (iBuy) 2019 metais buvo sistemingai siekiama stiprinti viešųjų 

institucijų vaidmenį skatinant inovacijas per viešuosius pirkimus. 2019 metais 

atlikta Inovatyvių viešųjų pirkimų projektų vertinimo metodų gerųjų patirčių 

analizė, organizuoti pažintiniai vizitai ir tematinės darbo grupės partnerių re-

gionuose.  

3.2.  Projektu – Žiedinę ekonomiką skatinantys viešieji pirkimai (CircPro) 2019 metais 

buvo siekiama paskatinti perėjimą į žiedinės ekonomikos principais grįstą na-

cionalinių ir regioninių sprendimų priėmimą per žiedinę ekonomiką palaikan-

čius viešuosius pirkimus. 2019 metais atlikta Lietuvos žiedinę ekonomiką skati-
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nančių viešųjų pirkimų situacijos analizė, organizuoti 2 pažintiniai vizitai ir te-

matinės darbo grupės partnerių regionuose.  

3.3.  Projektu – Inovatyvių viešosios-privačios partnerystės modelių kūrimas bei ino-

vacijų politikos tobulinimas (Higher) 2019 metais buvo siekiama sukurti inova-

tyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas 

sumanios specializacijos srityse ir skatinti verslumą vystant inovacijas, pasitel-

kiant politikos instrumentus, skirtus sumaniai specializacijai. 

2019 m. LIC taip pat aktyviai veikė Europos Komisijos sukurtame nacionalinių atstovų 

(angl. National Contact Points, NCP) tinkle, šiose srityse: 

⎯ Access to Finance – atstovas M. Vilys; 

⎯ SMEs – atstovas A. Sutkus. 

Vykdant NCP veiklas 2019 metais buvo: 

⎯ organizuoti 3 informaciniai renginiai skatinantys dalyvauti H2020 kvietimuose;  

⎯ dalyvavimo H2020 programos kvietimuose klausimais konsultuotos 117 įmonių;  

⎯ Lietuvos institucijoms padėta parengti 25 paraiškos H2020 programai.  

2019 m. buvo ir toliau siekiama plėtoti LIC teikiamas viešąsias inovacijų paramos pas-

laugas strateginėmis  LIC veiklos kryptimis inicijuojant bei rengiant naujus projektus Lie-

tuvos struktūrinių fondų bei tarptautinių programų kvietimams. Siekiant užtikrinti LIC 

veiklos strateginių krypčių realizavimą ateityje 2019 metais buvo siekiama aktyviai ieš-

koti galimybių inicijuoti naujus projektus. Didžioji dalis parengtų ir pateiktų paraiškų 

buvo ES tarptautinėms programoms. Žemiau pateiktoje lentelėje pristatomos 2019 me-

tais pateiktos projektinės paraiškos. 

ES finansavimo programoms 2019 metais pateiktų paraiškų apibendrinimas 

Finansuojanti 

programa 
Projekto pavadinimas 

Numatomas 

LIC biudže-

tas, EUR 

Finansuojančios 

institucijos pri-

imtas sprendi-

mas 

Vystomojo bendradar-

biavimo ir paramos de-

mokratijai programa, 

URM 

Inovatyvių moterų verslų kū-

rimas taikant akvaponikos 

technologijas 

 

96 000 Paraiška pateikta 

ir finansuota 

https://www.orangeprojects.lt/uploads/documents/files/VBPDP%20ataskaita%202017.docx
https://www.orangeprojects.lt/uploads/documents/files/VBPDP%20ataskaita%202017.docx
https://www.orangeprojects.lt/uploads/documents/files/VBPDP%20ataskaita%202017.docx
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Europos Komisijos gene-

ralinis sekretoriatas 

Tender SRSS/C2019/065 – 

"Enhancing the efficiency of 

the cooperation between bu-

siness and science" 

75 000 Pasiūlymas nepat-

virtintas 

Lietuvos sveikatos moks-

lų universitetas 

Konsultavimo ir susijusių pas-

laugų, reikalingų žinių ir tech-

nologijų perdavimo, mokslo ir 

verslo bendradarbiavimo ska-

tinimo funkcijoms vykdyti,  

pirkimas 

50 000 Pasiūlymas nepat-

virtintas 

Europe for citizens prog-

ramme 2014-2020 

Seniors as Artificial Intelligen-

ce (AI) Ambassadors” –under 

EU Civil Society-Projects 

80 640 Paraiška nepatvir-

tinta, pateiktas iš 

naujo vertinimui 

HORIZON 2020 Societal 

challenges 

Hubs transforming historic 

urban areas and cultural 

landscapes through social 

entrepreneurship 

96 000 Paraiška nepatvir-

tinta 

HORIZON 2020  MAESTRO 4.0 H2020 - digita-

lization of agrofood and pac-

kaging I etepas 

4 831 778,75 Paraiška patvirtin-

ta 

HORIZON 2020  MAESTRO 4.0 H2020 - digita-

lization of agrofood and pac-

kaging II etapas 

4 831 778,75 Paraiška nepatvir-

tinta 

HORIZON 2020  CENTRE/NETWORK OF 

EUROPEAN RESEARCH AND 

INNOVATION ENRICH INDIA 

CENTRE AND NETWORK 

(EICAN) 

299 800 Paraiška vertina-

ma 

Struktūriniai fondai, 

priemonė „Kompetenci-

jos LT“ 

Apskaitininkų, buhalterių ir 

auditorių profesinių kompe-

tencijų tobulinimas 

494 342 Paraiška patvirtin-

ta 

 

Apibendrinant naujų projektų iniciavimo pastangas galima teigti, kad 2019 metai nebu-

vo itin sėkmingi, iš 9 pateiktų paraiškų finansuotos 3. Taip pat, tikimasi kad iš 2 projek-

tinių paraiškų pateiktų H2020 programai bus finansuota bent 1.  Visa tai leidžia tikėtis, 
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jog bus išlaikytos egzistuojančios kompetencijos bei specialistų ratas, galintis užtikrinti 

inovacijų paramos paslaugų teikimą naujame Lietuvos ES struktūrinės paramos periode.  

Veiklos finansavimas 

Veiklai finansuoti 2019 metais buvo stengtasi išnaudoti visus galimus lėšų šaltinius, tei-

kiamus 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 2019 metais – 1 619 tūkst. eurų (numatytas planas 

buvo 1 118 tūkst. eurų), kurios pagal šaltinius pasiskirsto taip: 494 tūkst. eurų (31%) – ES 

struktūriniai fondai, 902 tūkst. eurų (56%) – ES bendrosios programos, 165 tūkst. eurų 

(10%) – LIC nuosavos lėšos, o 57 tūkst. eurų (3%) – bendrojo finansavimo lėšos (1 pav.). 

 

 

 

1 pav. LIC išlaidų apimtys pagal projektus, 2019 m. 
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Veiklos apimtys ir 
vykdomi projektai 
 

LIC teikiamomis specializuotomis inovacijų paramos paslaugomis per 2019 metus pasi-

naudojo 976 inovacinių veiklų plėtojimą orientuotų ūkio subjektų (visų pirma įmonės, o 

taip pat mokslo institucijos ir kitos organizacijos). 

LIC veikla 2019 metais buvo realizuojama ilgalaikių (2-4 metai) veiklos (paslaugų) pro-

jektų pagrindu. Pagal atitinkamas finansinės paramos ir konsorciumų sutartis LIC vykdė 

37 projektus: 4 projektus su struktūrinių fondų parama, 33 tarptautinius projektus (7 

projektus su EK Horizon2020 programos parama, 2 projektus su EK COSME programos 

parama ir 24 projektus su Interreg programos parama). 2019-as metais baigti įgyven-

dinti 8 projektai finansuoti tarptautinių (H2020, COSME ir kt.) programų (2 pav.). 

 

 

 

2 pav. 2019 metais LIC vykdyti projektai pagal finansinės paramos šaltinį 
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LIC veiklos ypatumai 2019 metais 

Remiantis 2019 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 

(91% klientų prioritetas, iš jų tik 26% tam pasirengę), (2) inovacijomis grįsta tarptautinė 

plėtra (85% klientų prioritetas, iš jų tik 22% tam pasirengę), (3) investicijų inovacinei 

veiklai pritraukimas (95% klientų prioritetas, iš jų tik 25% tam pasirengę) (3 pav.). 99% 

apklaustų prioritetą skiria kompleksiniam paslaugų teikimui, kai konsultacinės paslau-

gos derinamos su finansinių priemonių galimybėmis. 

  

 

3 pav. LIC klientų prioritetai ir pasiruošimas juos įgyvendinti, 2019 m. 

LIC inovacijų paramos paslaugų departamento veiklos 2019 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 technologi-

niai auditai, konsultacijos technologijų plėtros, inovacijų vadybos, intelektinės nuosavy-

bės ir pan. temomis). Paslaugos buvo orientuojamos trims pagrindinėms klientų gru-

pėms - naujoms besikuriančioms inovatyvioms įmonėms, įmonėms, investuojančios į 

inovacijų kūrimą, EP, MT, įmonėms, investuojančios į inovacijų diegimą. Pritraukiant i-
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novatyvias investicijas LIC‘as 2019-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. 2019 metais paskatinta daugiau kaip 8.7 mln. eurų 

investicijų į MTEPI;  

⎯ padedant LT įmones aktyviau jungtis į tarptautines vertės grandines, didi-

nant Lietuvos įmonių bei jų klasterių tarptautiškumą. 2019 metais padėta LT 

įmonėms sudaryti tarptautinių sandorių už daugiau kaip 2.2 mln. eurų.   

LIC inovacijų politikos analizės departamento veiklos 2019 m. buvo skirtos talkinti vyk-

dant 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 rekomenda-

cijas, siekiant paskatinti įrodymais bei patirtimi grįstą sprendimų priėmimą. Prie šios 

veiklos smarkiai prisidėjo LIC įgyvendinamos tarptautinės iniciatyvos, nukreiptos į ino-

vacijų politikos instrumentų tobulinimą. Vykdomos inovacijų sistemos pertvarkos kon-

tekste LIC‘as 2019-ais metais: 

⎯ plėtojo analitinę veiklą bei tarptautinės gerosios inovacijų skatinimo prakti-

kos sklaidą: 

⎯ pateikė 12 konsoliduotų inovacijų politikos iniciatyvų tobulinimo rekomen-

dacijų; 

⎯ organizavo 5 tarptautinius gerosios inovacijų skatinimo praktikos keitimosi 

renginius; 

⎯ aktyviai dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sudarytų darbo grupių 

(„MTI statistika ir reitingai“, „Sąvokos ir EP vertinimas“, „Agentūrų konsolida-

vimas“, „S3 peržiūra“, „Nacionalinės mokslo ir technologijų programos“ veik-

loje – analizuodamas duomenis, teikdamas ekspertinius siūlymus bei organi-

zuodamas tarptautines inovacijų politikos patirties keitimosi sesijas; 

⎯ talkino EIMIN atnaujinant ir optimizuojant sumanios specializacijos kryptis 

bei prioritetus; 

Svarbu akcentuoti, kad 2019 metais buvo aktyviai prisidedama prie dalininkų, ypač Eko-

nomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvų įgyvendinimo. Pavyzdžiui realizuojant LR 

struktūrinių fondų priemonę „InoConnect“ Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Eu-
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rope Network) bendrai ir LIC konkrečiai yra atsakingas už tarptautinių MTEPI partnerys-

tės renginių organizavimą visame pasaulyje ir sąlygų įsijungti į tarptautines MTEPI ini-

ciatyvas tarptautiniu mastu sudarymą. Lietuvos įmonės finansavimą gauna dalyvauti Eu-

ropos įmonių tinklo organizuojamuose partnerystės renginiuose, tuo tarpu Europos į-

monių tinklas savo paslaugas įmonėms bei Ūkio ministerijai teikia neatlygintinai.   

2019 metai buvo itin svarbūs realizuojant iniciatyvas sietinas su Lietuvos narystės CERN 

(Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija) įprasminimu. 2019-ais metais LIC 

aktyviai veikė koordinuojant veiklas šiuose dariniuose: 

⎯ CERN verslo inkubatorius Lietuvoje; LIC aktyviai konsultavo Lietuvos įmones 

siekiančias taikyti CERN sukurtas ir su CERN veikla besisiejančias technologi-

jas. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dalyvauti CERN verslo vystymo 

centro programoje. Inkubatoriaus suteikiamos skatinamosios priemonės į-

monėms apima finansinę paramą iki 40.000 Eur, CERN intelektinės nuosavy-

bės licencijavimą lengvatinėmis sąlygomis, CERN bei LIC ekspertų konsulta-

cijas, patalpas viename iš dviejų technologijų parkų (Vilniuje arba Kaune) ir 

kt. Atrankoje buvo kviečiami dalyvauti startuoliai, pumpurinės įmonės (angl. 

spin-offs) bei visos jaunos bendrovės (iki 2 metų nuo įsteigimo), turinčios 

verslo idėjų, kaip panaudoti CERN technologijas ar kompetencijas. Sulaukta 

ženklaus susidomėjimo ir 20 paraiškų.  

⎯ CERN ryšių su pramone biuras Lietuvoje; LIC aktyviai konsultavo Lietuvos 

įmones galinčias tiekti Lietuvoje sukurtus sprendinius, technologijas, produk-

tus CERN plėtros projektų įgyvendinimui. Per 2019 metus registruotos 23 

Lietuvos įmonės CERN tiekėjų duomenų bazėje, Lietuvos pardavimai CERN 

padvigubėjo, nuo 59 tūkst. eurų 2018m. iki 120 tūkst. eurų 2019-ais metais.     

Apibendrinant 2019 metų rezultatus pastebima grėsmė susijusi su ribotomis galimybė-

mis bendrafinansuoti tarptautinius projektus bei spręsti su apyvartinių lėšų trūkumu 

susijusius iššūkius. LIC įgyvendinami projektai yra ES programų finansuojami tik iš da-

lies, pavyzdžiui Europos įmonių tinklo veiklai Europos Komisija skiria 59% dalinį finansa-

vimą, likusią dalį pavesdama finansuoti nacionaliniu lygmeniu. Kiekvienais metais pro-

jektų 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 pa-

ramos lėšomis, tačiau 2011 m. panaikinus nacionalinės paramos priemones finansavimo 

klausimas liko neišspręstas. Siekiant plėtoti inovacijų paramos paslaugas bei veiksmin-

giau 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. 
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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 2019 m.); 

⎯ Veiksmingumo (performance) bei valdymo. Šie rodikliai apibūdina suteikiamų 

konsultacijų apimtis bei poveikį. Jie atspindi viešąjį konsultacinį LIC pobūdį ir yra 

pagrindiniai apibūdinant bei vertinant LIC veiklą. 

Lentelėje pristatomas LIC veiklos veiksmingumas pagal 3 strateginius veiklos uždavinius 

bei įvardintus LIC valdymo vertinimo rodiklius 2019-iems metams.  

Uždavinys Rodiklis 

Siektina 

reikšmė 

2019 m. 

Faktinė 

reikšmė 

2019 m. 

1. Pritraukti 

inovatyvias 

investicijas 

teikiant koky-

biškas, įmonių 

poreikius ati-

tinkančias i-

novacijų pa-

ramos paslau-

gas 

LIC paslaugomis pasinaudojusių subjektų 

investicijos į inovacinę veiklą, mln. eurų. 

(plačiau – priede Nr. 2) 

3 mln. eurų. 8.7 mln. eurų. 

LIC paslaugomis pasinaudojusių subjektų 

pritrauktos investicijos į inovacinę veiklą iš 

užsienio, mln. eurų. (plačiau – priede Nr. 3) 

1,75 mln. 

eurų. 

2.2 mln. eurų. 

LIC paslaugomis pasinaudojusių subjektų į 

rinką pateikti nauji produktai, vnt. (plačiau 

– priede Nr. 4) 

120 vnt. 268 vnt. 

LIC paslaugomis pasinaudojusių subjektų į 

tarptautinę rinką pateikti nauji produktai, 

vnt.  (plačiau – priede Nr. 4) 

70 vnt. 111 vnt. 

2. Talkinti plė-

tojant inova-

cijų skatini-

mo sistemą 

LIC pastangomis inovacijų paramos pas-

laugų teikimui Lietuvoje pritrauktos inves-

ticijos iš užsienio, mln. eurų. (plačiau – 

priede Nr. 5) 

0,3 mln. eurų. 0.55 mln. 

eurų. 
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Pilotiniai kliento paskyros valdymo (angl. 

key account managment) diegimo atvejai, 

naujų paslaugų paketai, vnt. (plačiau – 

priede Nr. 5) 

2 vnt. 2 vnt. 

3. Talkinti vyk-

dant inovaci-

jų sistemos 

pertvarką 

Pateiktos konsoliduotos inovacijų politikos 

iniciatyvų tobulinimo rekomendacijos, vnt. 

(plačiau – priede Nr. 6)  

10 vnt. 12 vnt. 

Organizuoti tarptautiniai gerosios inovaci-

jų skatinimo praktikos keitimosi renginiai, 

vnt. (plačiau – priede Nr. 6) 

5 vnt. 5 vnt. 

Parengtos sektorinės/tematinės apžval-

gos/studijos, vnt. (plačiau – priede Nr. 6) 

3 vnt. 9 vnt. 

 

Komercinio pobūdžio veikla 

2019 metais Lietuvos inovacijų centras suteikė paslaugų komerciniais pagrindais už 70 

tūkst. eurų. Pagrindinės suteiktos paslaugos 2019 metais susijusios su inovacijų ir 

kompleksinių inovacinių projektų vadybos mokymo paslaugų teikimu – 43 tūkst. eurų, 

galimybių studijų bei kelrodžio rengimu - 17 tūkst. eurų, bei konsultacijomis tarptauti-

nių partnerystės renginių organizavimo klausimais –  6 tūkst. eurų. Su komerciniais pag-

rindais teikiamų paslaugų apimties didinimu susiję iššūkiai:  

⎯ ribotos galimybės įstaigą rinkoje pristatyti kaip komercinių paslaugų teikėją. Lie-

tuvos inovacijų centro iki šiol teiktos inovacijų paramos paslaugos didžiąja dali-

mi yra viešosios, nemokamos. O mokamų (komerciniais pagrindais teikimų) pas-

laugų teikimas gali sudaryti pagrindą konkurencijos sąlygų pažeidimui. Svarbu 

pastebėti, kad didinant komercinių paslaugų apimtis bus sunku pagrįsti, jog nė-

ra jokių konkurencijos sąlygų skirtumų šioje rinkoje konkuruojantiems ūkio sub-

jektams. 

⎯ ribota galimybė iš rinkos įsigyti papildančių/techninių paslaugų (reikalingi sub-

rangovai). Lietuvos inovacijų centrui, kaip viešųjų paslaugų teikėjui galioja viešų-

jų pirkimų įstatymo nuostatos, kurių taikymas komerciniais pagrindais teikia-

moms paslaugoms įgyvendinti mažina šių paslaugų konkurencinę poziciją rinko-



17 

je. 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. 2019 metais 

vykdytuose projektuose pagal konsorciumų sutartis LIC turėjo daugiau kaip 70 užsienio 

partnerių ir daugiau kaip 10 partnerių iš Lietuvos (bendras tiesioginių ir netiesioginių 

buvusių ir esamų užsienio partnerių skaičius siekia 350). Lietuvos inovacijų centras ko-

ordinavo 3 projektus, likusiuose projektuose LIC buvo partneris. 

Lietuvos inovacijų centras nuo 1997 metų yra Europos technologijų perdavimo, inovaci-

jų 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 

2019-01-01 Lietuvos inovacijų centre dirbo 32 darbuotojas (iš jų 4 darbuotojos vaiko 

priežiūros atostogose), o 2019-12-31 – 56 darbuotojai (iš jų 2 darbuotojos vaiko prie-

žiūros atostogose ir 1 darbuotoja nėštumo ir gimdymo atostogose). 2019-12-31 pagal 

pareigybes LIC darbuotojai pasiskirstę taip: 2 – Inovacijų paramos paslaugų ir inovacijų 

analizės ir politikos departamento vadovai, 5 – projektų vadovai, 26 ekspertai, 14 kon-

sultantų ir 3 asistentai, 3 administracijos darbuotojai (direktorius, vyr. finansininkė ir 

administratorė, viešųjų pirkimų ir darbų saugos specialistė), kurie taip pat dalyvauja LIC 

projektų vykdyme (4 pav.). 

Viešosios įstaigos vadovas 

Nuo 2019-01-01 direktorius Mantas Vilys. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė  

40254,00 Eur, iš jų kitos išmokos – 0,00 EUR 

Išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui: 0 EUR. 

Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims: 0 EUR. 

 



18 

 

4 pav. LIC darbuotojų struktūra pagal pareigas, 2019 m. 
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Veiklos projektai 2019 m. 
(pateikiama pagal LIC veiklos kryptis) 
 

Planuoti projektų rezultatai nurodyti 2019 m. LIC veiklos plane, patvirtintame LIC dalininkų susirinkime 2018 m. gruodžio 18 d. 

Nr. 

Projekto pavadinimas, 

finansavimo programa, 

atsakingas asmuo 

LIC atsakomybė projekte, 

konsorciumo sudėtis 
Projektinės iniciatyvos esmė Pagrindiniai įgyvendinimo rezultatai 2019 m. 

Įgyvendinimo 

terminas 

I VEIKLOS KRYPTIS – Įmonių poreikius atitinkančių IPK paslaugų teikimas skatinant naujų produktų kūrimą bei jų pateikimą į rinką 

Planuota finansinė apimtis (išlaidos) ~ 667 tūkst. Eur 

Faktinė finansinė apimtis (išlaidos) ~ 740 tūkst. Eur 

1. Inovacijų konsultacinės 

paslaugos verslui „InoS-

purtas”  

 

2014-2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų prog-

ramos 1-o prioriteto 

„Mokslinių tyrimų, ekspe-

rimentinės plėtros ir ino-

vacijų skatinimas“ įgyven-

Projekto partneris. 

 

Projekto koordinatorius – 

Mokslo, inovacijų ir technolo-

gijų agentūra. 

 

Kiti partneriai: MTP ir verslo 

Projekto tikslas: didinti įmonių 

inovatyvumą bei jų plėtojamų 

MTEPI veiklų mastą bei efekty-

vumą, teikiant inovacijų konsul-

tacines ir inovacijų paramos pas-

laugas įmonėms. 

 

 

- Paslaugomis sistemingai naudojosi 184 ūkio 

subjektai 

- Identifikuotų ikiprekybinių pirkimų skaičius 

(11); 

- Konsultuotų  įmonių, rengiančių ikiprekybinius 

pirkimus, skaičius (6);  

- Konsultuotų įmonių parengtų ikiprekybinių 

pirkimų techninių specifikacijų skaičius (0; vyk-

domas tęstinis konsultavimas, atsižvelgiant į 

perkančiųjų organizacijų skelbiamus kvietimus 

teikti pasiūlymus);   

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta, projektas 

tęstinis. 

2017.03.01 

2020.02.29 

(planuojas 

pratęsimas, 

vyksta derini-
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dinimo priemonės kodas 

Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 

„Inogeb LT“ 

 

Atsakingas asmuo -  Artū-

ras Jakubavičius 

konfederacijos. - Parengta  tarptautinių technologinių pasiūly-

mų/ užklausų skaičius (12);   

- Įvykdytų derybų dėl technologijų perdavimo 

skaičius (12);  

- Inicijuotų naujų veiklų/produktų/ paslaugų  

kūrimo iniciatyvų skaičius (45);  

- Patalpintų  pasiūlymų/užklausų tarptautinei 

MTEPI programų partnerystei technologinėse 

duomenų bazėse skaičius (5) 

- Inicijuotų tarptautinių MTEPI projektų skaičius 

(29). 

mas su LVPA) 

2.  Europos verslo ir inova-

cijų tinklas (Enterprise 

Europe Network) 

 

COSME  

 

Atsakingas asmuo– Daiva 

Besagirskaitė 

Projekto koordinatorius.  

 

Projekto partneriai – Kauno 

prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai, Vilniaus prekybos, pra-

monės ir amatų rūmai. Klaipė-

dos prekybos, pramonės ir 

amatų rūmai. 

 

Tarptautinių technologinių 

partnerių paieška Lietuvos įmo-

nėms ir mokslo institucijoms, 

įmonių gebėjimų (kurti inovaci-

jas ir bendradarbiauti) kėlimas; 

informavimo ir konsultavimo 

paslaugų teikimas, Lietuvos vers-

lo ir mokslo inovacinio potencia-

lo propagavimas užsienyje. 

 

- Pasinaudojusių tarptautinės inovacijų 

partnerystės paslaugomis ūkio subjektų skai-

čius (820); 

- Suteiktų konsultacijų skaičius (1100); 

- Ūkio subjektų technologinių poreikių pristaty-

mas potencialiems užsienio partneriams skai-

čius (98); 

- Vykdomų tarptautinių technologijų perdavimo 

derybų skaičius (55); 

- Pasirašyta tarptautinių technologijų bendra-

darbiavimų susitarimų skaičius (12). 

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta, projektas 

tęstinis. 

2019.01.01 - 

2019.12.31 

3. Ugdomojo lavinimo 

(angl. coaching) paslau-

gų teikimas įmonėms 

gavusioms paramą pa-

gal priemonę SME Inst-

rument - SME Coach LT 

Projekto koordinatorius.  

 

Projektas įgyvendinamas be 

partnerių. 

Tarptautinės technologinės 

partnerystės ugdomojo lavinimo 

paslaugų teikimas įmonėms, 

gavusioms paramą pagal prie-

monę SME Instrument. Taip pat, 

teikiamos ugdomojo lavinimo 

Suteiktų ugdomojo lavinimo paslaugų aukštą 

augimo potencialą turinčioms Lietuvos įmonėms 

skaičius (21). 

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta, projektas 

tęstinis. 

2019.01.01 - 
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2017  

 

COSME  

Atsakingas asmuo – Arvy-

das Sutkus  

 paslaugos aukštą augimo po-

tencialą turinčioms įmonėms 

pagal Improve metodiką.  

2019.12.31 

4.  Inovacijų tinklaveikos 

skatinimas ir plėtra 

“InnoLink”  

2014-2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų prog-

ramos 1-o prioriteto 

„Mokslinių tyrimų, ekspe-

rimentinės plėtros ir ino-

vacijų skatinimas“ įgyven-

dinimo priemonė Nr. 

01.2.1-LVPA-V-842 „Ino-

geb LT 

Atsakingas asmuo – Artū-

ras Jakubavičius 

Projekto partneris. 

 

Projekto koordinatorius – 

Mokslo, inovacijų ir technolo-

gijų agentūra.  

Tikslas: skatinti įmonių jungimąsi 

į klasterius, didinti klasterių 

brandą, skatinti augimą bei tarp-

tautinį bendradarbiavimą. 

-  Pasinaudojusių paslaugų paketais klasterių 

skaičius (10); 

-  Pravestos klasterių brandinimo sesijos (7) 

-  Bendros klasterio narių iniciatyvos (37) 

-  Paskatintos MTEPI veiklos (38) 

-  Pritraukti nauji nariai į klasterius (15) 

-  Organizuotų partnerių paieškos renginių skai-

čius (1); 

-  Surastų tarptautinių partnerių skaičius (36); 

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta, projektas 

tęstinis. 

2016.10.01- 

2022.12.30 

5.  Klasterių tarptautiniu 

bendradarbiavimu grįsta 

maisto bei pakavimo 

pramonės modernizacija 

Projekto partneris.  

Projekto koordinatorius - Lat-

vian information technologies 

Projekto tikslas yra sukurti stra-

teginę Europos klasterių 

partnerystę investuojančią su-

manios specializacijos kryptimis 

bei orientuotą į pramonės mo-

- Parengtas strateginės Europos klasterių 

partnerystės modelis orientuotas į investicijų 

pritraukimą sumanios specializacijos kryptimis,  

modernizuojant agro, maisto bei pakavimo 

pramonės šakas (1) 

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta, projektas 

tęstinis. 
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– DIGICLUTERS 

 

COSME 

Atsakingas asmuo– Daiva 

Besagirskaitė 

cluster (LV) 

 

 

dernizaciją agro, maisto bei pa-

kavimo pramonės srityse. Pro-

jektas įgyvendinamas organizuo-

jant klasterių inicijuojamus haka-

tonus pasirinktų sektorių įmo-

nėms.  

 

- Suorganizuotas nacionalinis hakatonas žemės 

ūkio ir maisto įmonėms, siekiančioms diegti 

skaitmeninimo sprendimus 

- Suorganizuotas 1 tarptautinis hakatonas žemės 

ūkio ir maisto įmonėms ir spausdinimo įmo-

nėms, siekiančioms diegti skaitmeninimo 

sprendimus 

2018.10.01- 

2020.10.30 

6.  Lietuvos verslo integra-

cija į tarptautines eks-

perimentinės plėtros ir 

inovacijų vertės grandi-

nes (InterInoLT) 

 

 „Inogeb LT 

 

Atsakingas asmuo – Artū-

ras Jakubavičius 

Projekto partneris. 

 

Projekto koordinatorius – Moks-

lo, inovacijų ir technologijų 

agentūra. 

 

Kiti partneriai: LPK ir LVK. 

Projekto tikslas -  sukurti Lietu-

vos eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų atstovų („ambasado-

rių“) tinklą, viešinantį Lietuvos EP 

ir I potencialą užsienyje: didinant 

LT subjektų pritraukiamas  lėšas 

iš tarptautinių MTEPI programų; 

investicijų pritraukimą į globaliai 

rinkai skirtus inovacinius projek-

tus, bei didinant aukštos pridėti-

nės vertės produktų ir paslaugų 

(inovacijų) eksportą (padėti įmo-

nėms išeiti iš MTEPI „smėlio dė-

žės“ Lietuvoje į užsienį). 

Projekto įgyvendinimas prasidėjo tik 2019.12.01. 

Per ataskaitinį laikotarpį  atrinkti specialistai (su-

formatuota projekto komanda), kurių pagrindinė 

veiklas projekte bus teikiant paslaugas ūkio sub-

jektams: 

- organizuoti EP ir I iniciatyvų partnerių vizitų 

renginius į Lietuvą (1) 

- atlikti įmonių EP ir I potencialo vertinimą; 

- teikti pasiūlymus užsienio potencialiems; 

partneriams, dėl EP ir I veiklų partnerystės 

- rengti pasiūlymus dėl EP ir I partnerysčių; 

- rengti ir sudaryti projektinius EP ir I pasiūlymus 

bei EP ir I partnerystės sutartis. 

 

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta, projektas 

tęstinis. 

2019.12.01- 

2022.09.30 

7.  EMPOWA (Enhancing the 

participation of women 

entrepreneurs in the Hori-

zon 

Projekto partneris.  

 

Projekto koordinatorius: 

ETHNIKO IDRYMA EREVNON 

Projektas skirtas sutelkti inovaci-

jų paramos institucijas Lietuvoje 

bei ES siekiančias prisidėti prie 

aktyvesnio moterų dalyvavimo 

H2020 programos MVĮ instru-

- Suteikta daugiau kaip 30 konsultacijų moterų 

valdomoms įmonėms siekiant pasirengti daly-

vavimui MVĮ instrumento priemonėje. Po jų pa-

teiktos 5 paraiškos, 2 gavo finansavimą.  

- 5 sėkmės istorijų, sietinų su inovatyvaus mo-

terų verslo plėtros atvejais Lietuvoje bei ES, i-

Projektas 

sėkmingai įgy-

vendintas 

2017.10.01-  
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2020 SME Instrument) 

H2020 

 

Atsakingas asmuo– Vitali-

ja Kolisova 

(GR),  

 

Projekto partneriai: ZENIT 

ZENTRUM (DE), AGENZIA PER 

LA PROMOZIONE DELLA 

RICERCA EUROPEA (IT), 

AGENCIA PER A LA 

COMPETITIVITAT DE LA 

EMPRESA (ES), BULGARIAN 

INDUSTRIAL ASSOCIATION 

(BG) 

mento priemonėje. 

 

 

dentifikavimas bei sklaida.  

- Organizuoti 2 renginiai moterims inovatorėms 

apie H2020 programos MVĮ instrumento prie-

mones, bendras dalyvių skaičius – 100. 

 

 

2019.10.30 

8.  Intelektinės nuosavybės 

vertė MVĮ - VIP4SME  

 

COSME  

 

Atsakingas asmuo – Arū-

nas Beržinskas 

Projekto partneris.  

 

Projekto koordinatorius: 

Luxembourg Institute of Scien-

ce and Technology 

Intelektinės nuosavybės vertės 

didinimui skirta gerosios patir-

ties sklaida, specializuotų įrankių 

kūrimas ir taikymas, konsultacijų 

teikimas MVĮ. 

2019 metais Lietuvos įmonėms buvo teikiamos 

konsultacijos Intelektinės nuosavybės apsaugos 

ir  komercializavimo tematika. Taip pat konsul-

tuota dėl specializuotų įrankių taikymo galimybių 

bei patentinių paraiškų teikimo. Konsultuota - 45 

įmonės.  

Projektas 

sėkmingai įgy-

vendintas. 

2015.12.15- 

2019.12.15 

9. Sumanios specializacijos 

MTEP  rezultatų diegi-

mo, skaitmeninant ga-

mybos procesus, pra-

monės įmonėse fasilita-

Projekto partneris. 

Projekto koordinatorius – 

Mokslo, inovacijų ir technolo-

Projekto tikslas: skatinti Lietuvos 

pramonės įmones absorbuoti 

(diegti) MTEP rezultatus Suma-

nios specializacijos srityje,  

skaitmeninant gamybos pro-

Paslaugomis pasinaudojo 35 ūkio subjektai; 

-  Atlikti technologiniai auditai (32) 

-  Parengtos rekomendacijos dėl skaitmeninių 

technologijų diegimo (14) 

- Suorganizuoti informaciniai renginiai (2) 

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta, projektas 

tęstinis. 
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vimas  

 (Smart InoTech pramo-

nei) 

„Inogeb LT“ 

Atsakingas asmuo -  Artū-

ras Jakubavičius 

gijų agentūra. cesus, siekiant didinti aukštos 

pridėtinės vertės produktų ga-

mybos mastą 

2019.03.01 – 

2022.03.31 

10. Įmonių tarptautinė plėt-

ra jungiantis į tarptauti-

nius vertės kūrimo tink-

lus (BeeNet) 

COSME 

Atsakingas asmuo– Daiva 

Besagirskaitė 

Projekto partneris.  

 

Projekto koordinatorius: 

SICINDUSTRIA (IT)  

 

Projekto tikslas – sukurti bei iš-

bandyti viešųjų paslaugų paketą 

orientuotą į pagalbą augti norin-

čioms Europos MVĮ padedant 

joms jungtis į vertės kūrimo 

grandines bei įmonių tinklus.   

- sukurtas paslaugų teikimo modelįis; 

- sukurta tinklaveikos platformą padedanti Euro-

pos MVĮ jungtis į vertės kūrimo grandines bei 

įmonių tinklus. 

- 10 tarptautinių įmonių tinklų gavo 25000 Eur 

paramą ir pradėjo įgyvendinti tarptautinės 

tinklaveikos projektus. 

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta  

2019.04.01-  

2021.04.30 

11. Paslaugų, skirtų „start-

up“ įmonėms siekian-

čioms gerinti prisitaty-

mą investuotojams, kū-

rimas. 

(inReady) 

 

H2020  

Projekto koordinatorius. 

Projekto partneriai 

FOUNDATION FOR RESEARCH 

AND TECHNOLOGY HELLAS 

(Praxi),  

AGENZIA PER LA 

PROMOZIONE DELLA RICERCA 

EUROPEA (APRE) 

Projekto tikslas – sukurti įrankį, 

padėsiantį naujai sukurtoms į-

monėms (start-up) sėkmingai 

pasiruošti prisistatymui inves-

tuotojams (angl. pitching). 

- 2019 m. spalio mėn. organizuotas projekto 

partnerių susitikimas, kurio metu aptarta pro-

jekto įgyvendinimo eiga: išgrynintos projekto 

tyrimų kryptys ir apimtys, paskirstytos užduotys 

ir jų atlikimo terminai, identifikuoti siektini tar-

piniai rezultatai. 

- Projekto įgyvendinimo veiklos kryptys, planuo-

jami atlikti tyrimai bei siektini rezultatai prista-

tyti Europos komisijos organizuotame susitiki-

me Briuselyje. 

- Parengtas projekto veiklų įgyvendinimo  ko-

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta 2019.09.01-

2021.06.30 
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Atsakingas asmuo – Gytis 

Junevičius 

 

 munikacijos ir viešinimo Europos mastu planas. 

- Išanalizuoti startuolių ir MVĮ poreikiai IT įran-

kio, kuris padėtų įmonėms sėkmingai pristatyti 

save investuotojams, kūrimui. Išskirti kritiniai 

elementai, turintys didžiausią įtaką sėkmingo 

prisistatymo investuotojams gebėjimų gerini-

mui. 

- Remiantis atlikta startuolių ir MVĮ poreikių  

analize, suformuota IT įrankio, kuris padėtų 

įmonėms sėkmingai pristatyti save investuoto-

jams, techninė specifikacija. 

12. Dizainu paremtas atviras 

inovacijų iššūkis 200 MVĮ 

(200SMEchallenge) 

H2020 

Atsakingas asmuo – Vitali-

ja Kolisova 

Projekto partneris. 

 

Projekto koordinatorius: Trento 

inovacijų centras 

 

Projekto tikslas – sukurti bei 

teikti naujas inovacijų paramos 

paslaugas skitas MVĮ, paremtas 

MVĮ inovacijų iššūkių sprendimų 

principu.   

Parengtas projekto komunikacijos planas, pagal 

kurį  įmonės ir inovacijų agentūros bus supažin-

dinamos su dizaino paremtu inovacijų iššūkių 

metodu (30 MVĮ ir 20 su inovacijų parama susiju-

sių organizacijų) bei bus suteikiama galimybė 8 

MVĮ nemokamai išbandyti dizaino paremtą ino-

vacijų iššūkių metodą; 

 

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta 2019.09.01-

2021.06.30 

II VEIKLOS KRYPTIS – IPK paslaugų tobulinimas bei kūrimas integruojant Lietuvos inovacijų paramos subjektų potencialą Lietuvoje ir į tarptautines IPK paslaugų 

teikimo grandines 

Planuota finansinė apimtis (išlaidos) ~ 234 tūkst. Eur 

Planuota finansinė apimtis (išlaidos) ~ 430  tūkst. Eur 

13. Integruota parama atvi-

rųjų inovacijų iniciatyvos 

profesionalizavimui  - 

Projekto partneris.  

 

Geros praktikos atvirų inovacijų 

MVĮ analizė, metodų ir įrankių 

sklaida. 

2019-ais metais konsultacinė veikla nevykdyta, 

rengtos finansinės bei dalykinės ataskaitos.  

 

Projektas 

sėkmingai įgy-

vendintas. 
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INSPIRE  

 

Horizon 2020 

 

Atsakingas asmuo– Arvy-

das Sutkus 

Projekto koordinatorius: 

Brighton University (UK),  

 

Projekto partneriai: Lappeen-

rannan Teknillinen Yliopisto 

(FI), Stiftelsen IMIT (SE), Verha-

ert New Products & Services 

NV (BE), Knowledge & Innova-

tion Consultants Symvouleftiki 

Monoprosopi Epe (GR), TII 

Association Europeenne Pour 

Le Transfert Des Technologies 

Asbl (LU), Science And Techno-

logy Facilities Council (UK), 

Chemelot Campus BV (NL). 

2016.04.01-  

2019.03.31 

14. Scale-ups Ready (Peer 

Learning of Innovation 

Agencies for Advanced 

Support for Scale-ups) 

 

H2020 

Atsakingas asmuo– Arū-

nas Beržinskas 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: 

Forth/Praxi Network (Graikija) 

 

Projektas skirtas naujų akselera-

vimo paslaugų kūrimui bei tei-

kimui inovatyvioms į plėtros sta-

diją įžengusioms įmonėms (angl. 

scale-up). Šiuo projektu taip pat 

siekiama suvienyti inovacijų pa-

ramos institucijas Europoje, ku-

riant ir išbandant naujas paslau-

gas, padėsiančias veiksmingai 

realizuoti didelį augimo poten-

cialą turinčių įmonių ambicijas 

tarptautinėje erdvėje.  

Projektas sėkmingai įgyvendintas, parengta nau-

jų inovacijų paramos paslaugų koncepcija skirta 

inovatyvioms į plėtros stadiją įžengusioms įmo-

nėms (angl. scale-up). 

 

Projektas 

sėkmingai įgy-

vendintas. 

2018.10.01-  

2019.06.01 
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15. Inovators2B (Integrated 

approach to first time 

innovators – assisting 

SMEs in transition of their 

potential to 

actual innovation) 

H2020 

Atsakingas asmuo – Arū-

nas Beržinskas 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: 

Poznanės mokslo ir technolo-

gijų parkas (Lenkija) 

 

Projektas skirtas naujų paslaugų 

kūrimui bei teikimui tradicinių 

sektorių įmonėms, siekiančioms 

tapti inovatyvesnėmis. Šiuo pro-

jektu taip pat siekiama suvienyti 

inovacijų paramos institucijas 

Europoje. 

Projektas sėkmingai įgyvendintas, parengta nau-

jų inovacijų paramos paslaugų koncepcija skirta 

tradicinių sektorių įmonėms, siekiančioms tapti 

inovatyvesnėmis. 

Projektas 

sėkmingai įgy-

vendintas. 

2018.02.01 - 

2019.02.01 

16. Sumanios specializacijos 

ekosistemos plėtra ska-

tinant įmonių įsitrauki-

mą į atvirųjų inovacijų 

procesus - BSR Stars S3  

 

INTERREG Baltijos jūros 

regiono programa 

 

Atsakinga – Ingrida Tinfa-

vičienė 

Projekto partneris  

 

Projekto koordinatorius: The 

Baltic Institute of Finland 

Projektu siekiama kurti, skleisti ir 

plėtoti inovacijų paramos pas-

laugas Baltijos šalių regione, y-

patingą dėmesį skiriant naujiems 

inovacijų vadybos įrankiams, 

tarptautiniam bendradarbiavi-

mui bei tarpsektoriniam papil-

domumui, taip prisidedant tiek 

prie atskirų šalių, tiek prie viso 

regiono bendros sumanios spe-

cializacijos strategijos įgyvendi-

nimo. 

- Parengtas tarptautinis ugdomojo vadovavimo 

modelis orientuotas į įmonių plėtrą Baltijos 

jūros regione - 1 vnt.  

- Įmonių, išplėtusių savo rinką ir sustiprinusių  

tarptautinį bendradarbiavimą Baltijos jūros 

regiono šalyse, skaičius – 13 įmonių 

2016.05.01- 

2019.04.30 

17. Baltijos jūros regiono 

žaidimų industrijos plėt-

Projekto partneris Projekto tikslas – skatinti naujo-

vių įtaką verslo sektoriui ir galin-

- Suorganizuotas mokslo, verslo ir viešųjų insti-

tucijų atstovų susitikimas skirtas identifikuoti 

2017.10.01- 

2020.09.30 
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ros skatinimas (BGI) 

 

INTERREG Baltijos jūros 

regiono programa 

 

Atsakingas asmuo – Taut-

vydas Pipiras 

 

Projekto koordinatorius: BGZ 

Berlyno tarptautinė bendra-

darbiavimo agentūra GmbH 

(DE) 

 

gą žaidimų verslo aplinką Balti-

jos jūros regione, sustiprinti jos 

tarptautinimą ir suinteresuotųjų 

šalių bei valstybių bendradarbia-

vimą galiausiai paverčiant regio-

ną žaidimų verslo tašku su bend-

rais prekės ženklais. 

Lietuvos žaidimų industrijos plėtros kryptis 

bei verslo paramos priemonėms, skatinan-

čioms verslo ir mokslo bendradarbiavimą žai-

dimų kūrimo srityje, aptarti  – 1 renginys 

- Atlikta Lietuvos žaidimų industrijos plėtros 

galimybių studija ir identifikuotos Lietuvos 

žaidimų industrijos plėtros kryptys atsižvel-

giant į geruosius užsienio šalių pavyzdžius, 

kurie buvo pristatyti tarptautinių susitikimų 

metų  – 1 vnt.  

- Parengtas Lietuvos žaidimų industrijos po-

tencialą pristatantis leidinys, skatinant visuo-

menės domėjimąsi Lietuvos žaidimų kūrimo 

industrijoje kuriamomis inovacijomis bei iš-

leistais naujausiais produktais – 1 vnt.  

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Suomijos 

žaidimų industrijos atstovais, išanalizuota jų 

patirtis skatinant žaidimų industriją bei pe-

rimta geroji praktika - 1 renginys.  

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Danijos 

žaidimų industrijos atstovais, išanalizuota jų 

patirtis skatinant žaidimų industriją bei pe-

rimta geroji praktika - 1 renginys.  

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Vokietijos 

žaidimų industrijos atstovais, išanalizuota jų 

patirtis skatinant žaidimų industriją bei pe-
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rimta geroji praktika - 1 vnt.  

- Lietuvos politikos formuotojai įtraukti į tarp-

tautinį politinį dialogą aptariant gerąsias 

praktikas skatinančias žaidimų kūrimo indust-

rijos plėtrą bei fasilituojančias verslo ir moks-

lo bendradarbiavimą – 2 renginiai.  

- Sustiprinta tarptautinė partnerystė skatinimas 

žaidimų industrijos srityje, užsienio šalių ats-

tovams pristatant Lietuvos žaidimų industriją 

bei visą inovaciją ekosistemą aptariant gali-

mybes įdiegti užsienyje įgyvendintas gerąsias 

inovacijų skatinimo praktikas- 1 renginys. 

- Lietuvos žaidimų industrijos atstovų, verslo 

angelų ir investicinių fondų valdytojų eduka-

vimas apie investavimo į žaidimų industriją 

grėsmes ir galimybes, pristatant užsienio šalių 

atstovų patirtį vystant video žaidimų produk-

tus  – 1 diskusinė sesija.  

- Lietuvos ir viso Baltijos jūros regiono žaidimų 

industrijos viešinimas ir inovatyviausių įmonių 

produktų įvertinimas rengiant „Baltic sea ga-

mes“ apdovanojimus Lietuvoje – 1 renginys 

- Parengtos rekomendacijos dėl žaidimų in-

dustrijos plėtros Lietuvoje skatinant inovaty-

vių sprendimų diegimą bei mokslo ir verslo 
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bendradarbiavimą – 1 vnt. 

18. Sumanios specializacijos 

mokymasis tarp regionų 

(LARS) 

INTERREG Baltijos jūros 

regiono programa 

 

Atsakingas asmuo – Taut-

vydas Pipiras 

 

Projekto partneris  

 

Projekto koordinatorius: Re-

gioninė Ostrobothnijos taryba 

(FI) 

Projekto tikslas – stiprinti suma-

nios specializacijos strategijų 

kūrimą ir įgyvendinimą projekto 

partnerių atstovaujamuose re-

gionuose. Projekto vykdymo 

laikotarpiu partneriai ne tik mo-

kysis vieni iš kitų, kaip pagerinti 

strategijų įgyvendinimą, bet ir 

bus siekiama viešinti bei skleisti 

projekto rezultatus, kad gero-

siomis patirtimis galėtų pasinau-

doti ir daugiau regionų. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Norvegijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais, išanali-

zuota jų patirtis skatinant sėkmingą keturgu-

bos spiralės veikėjų bendradarbiavimą kuriant 

ir įgyvendinant sumanios specializacijos stra-

tegijas ir perimta geroji praktika - 1 vnt. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Vokietijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais, išanali-

zuota jų patirtis skatinant sėkmingą keturgu-

bos spiralės veikėjų bendradarbiavimą kuriant 

ir įgyvendinant sumanios specializacijos stra-

tegijas ir perimta geroji praktika - 1 vnt. 

- Lietuvos politikos formuotojai įtraukti į tarp-

tautinį politinį dialogą aptariant gerąsias 

praktikas skatinančias keturgubos spiralės 

veikėjų bendradarbiavimą fasilituojant nacio-

nalinę sumaniosios specializacijos strategiją - 

2 renginiai.   

- Mokslo, verslo ir valdžios atstovams pristaty-

tos užsienio šalių ekspertų gerosios praktikos, 

kaip sėkmingai suformuoti ir įgyvendinti ino-

vacijų politiką bei plėtros strategijas, nukreip-

tas į keturgubos spiralės veikėjų bendradar-

biavimą sumanios specializacijos srityje bei 

Lietuvos politinės patirties ir praktikos, skati-

Subsidijos su-

tartis pasirašy-

ta, projektas 

tęstinis. 

2017.10.01- 

2020.09.30 
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nančios sumanios specializacijos strategijos 

įgyvendinimą - 2 renginiai.  

- Kartu su mokslo, verslo ir valdžios atstovais 

identifikuoti iššūkiai, kurie apriboja verslo, 

mokslo, nevyriausybinių ir viešųjų institucijų 

bendradarbiavimą kuriant inovatyvias vertės 

grandines apdirbamosios pramonės srityje, 

bei atlikta lyginamoji regionų analizė įvardi-

nant gerąsias užsienio praktikos, kurios gali 

būti įgyvendinamos skatinant keturgubos 

spiralės veikėjų bendradarbiavimą – 1 vnt.  

- Tarptautiniu mastu pristatyta „Industry 4 Pa-

nevėžys“ kaip geroji Lietuvos praktika skati-

nant verslo, mokslo, nevyriausybinių ir viešųjų 

institucijų bendradarbiavimą– 1 vnt. 

19. Sumanios specializacijos 

stiprinimas per tarpvals-

tybinį bendradarbiavimą 

(GoSmart) 

 

INTERREG Baltijos jūros 

regiono programa 

 

Atsakingas asmuo – Taut-

Projekto partneris  

 

Projekto koordinatorius: Bialys-

tok University of Technology 

 

Projekto tikslas – skatinti efekty-

vų tarpvalstybinį pramonės sek-

toriaus, mokslinių tyrimų ir eks-

perimentinės plėtros bei viešųjų 

institucijų bendradarbiavimą: 

• siekiama kuo daugiau inova-

tyvių įmonių įtraukti į tarp-

valstybinį bendradarbiavimą; 

• gerinti viešųjų institucijų sup-

ratimą apie paramą inovaci-

joms ir verslo tarptautišku-

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Latvijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais,  išanali-

zuota jų patirtis skatinant verslo subjektų i-

novacijų kūrimą ir jų plėtrą į užsienio rinkas 

bei perimta geroji praktika  - 1 vnt. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Suomijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais,  išanali-

zuota jų patirtis skatinant verslo subjektų i-

novacijų kūrimą ir jų plėtrą į užsienio rinkas 

bei perimta geroji praktika  - 1 vnt. 

- Padidintos verslo konsultantų kompetencijos 

2017.10.01- 

2020.09.30 
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vydas Pipiras mą; 

• siekti, kad mokslo ir tyrimų 

institucijos kuo geriau atitik-

tų verslo poreikius. 

inovacijų valdymo, verslo plėtros, technologi-

jų perdavimo, ekspansijos į užsienio rinkas 

srityse, siekiant patenkinti egzistuojantį Lietu-

vos SVV subjektų poreikį jungiantis į tarptau-

tines vertės grandines – 2 vnt. 

- Tarptautinės inovacijų brokerystės sistemos 

paslaugų viešinimo renginių metu sustiprin-

tos įmonių integravimosi į tarptautines vertės 

grandines bei plėtros į užsienio rinkas gebė-

jimai – 65 įmonės  

- Sukurta tarptautinė inovacijų brokerystės sis-

tema, kurios pagrindu 7 Baltijos jūros regiono 

šalyse yra teikiamos viešos inovacijų valdymo, 

verslo plėtros, technologijų perdavimo bei 

jungimosi į tarptautines vertės grandines 

konsultacijos, grįstos tarptautinių partnerių 

sukurtomis metodologijomis ir įrankiais – 1 

vnt.  

- Sukurtas tarptautinės inovacijų brokerystės 

sistemos internetinis puslapis, kuriame yra 

viešinamos konsultantų teikiamos paslaugos 

inovacijų valdymo, verslo plėtros, technologi-

jų perdavimo bei jungimosi į tarptautines ver-

tės grandines srityse – 1 vnt.  

- Įmonės pasinaudojusios tarptautinės inovaci-

jų brokerystės sistemos paslaugomis - – 31 
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vnt.  

20. Parama netechnologi-

nėms inovacijoms savi-

ninkų valdomose MVĮ 

gamybos srityje didinant 

verslo tarpininkų pajė-

gumus (SNOwMAN) 

 

INTERREG Baltijos jūros 

regiono programa 

 

Atsakingas asmuo – Taut-

vydas Pipiras 

Projekto partneris  

 

Projekto koordinatorius: VIA 

Universiteto koledžas (DK)  

 

 

Projekto tikslas – tobulinti Balti-

jos jūros regione veikiančių ga-

mybos MVĮ, kurioms vadovauja 

jų savininkai, veiklą netechnolo-

ginių inovacijų srityje, stiprinant 

inovacijų veikėjų gebėjimus. 

 

- Bendradarbiaujant su verslo įmonių savinin-

kais sukurta konsultavimo voratinklio (angl. 

Spiderweb) koncepcija leidžianti konsultan-

tams nuotoliniu būdu įvertinti SVV subjektų 

pasirengimą diegti netechnologines inovaci-

jas ruošiantis verslo perdavimui – 1 vnt. 

- Parengti nauji SVV konsultavimo įrankiai skirti 

ugdyti verslo savininkų kompetencijas diegti 

netechnologines inovacijas – 1 vnt.  

- Parengtas tarptautine patirtimi grįstas infor-

macinis gidas kaip naudotis voratinklio prie-

mone, kuris suteikia galimybę kiekvienam 

konsultantui savarankiškai naudotis projekto 

partnerių sukurtais konsultavimo įrankiai.– 1 

vnt.  

- Sukurta nauja SVV konsultavimo įrankių in-

ternetinė svetainė, kuri išplečia sukurtų kon-

sultavimo įrankių pasiekiamumą ir suteikia 

galimybe juo naudotis visiems verslo konsul-

tantams. - 1 vnt.   

- Atliktas sukurtų konsultavimo modelių ir į-

rankių  pilotinis testavimas bendradarbiaujant 

su nepriklausomais verslo konsultantais bei 

verslo įmonių savininkais, stengiantis išsiaiš-

kinti jų poreikius bei rekomendacijų paren-

2017.10.01-  

2020.09.30 
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gimas kaip tobulinti verslo konsultavimo į-

rankius – 2 vnt. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Suomijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais, išanali-

zuota jų patirtis skatinant netechnologinių 

inovacijų kūrimą ir diegimą SSV subjektuose 

bei perimta geroji praktika  - 1 vnt. 

 

21. Sidabrinės ekonomikos 

skatinimas taikant su-

manios specializacijos 

principus bei stiprinant 

regioninius inovacijų 

gebėjimus 

(OSIRIS) 

 

INTERREG Baltijos jūros 

regiono programa 

 

Atsakingas asmuo – Ingri-

da Tinfavičienė 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: Häme 

Universityof Applied Sciences 

(FI) 

Projekto tikslas – sustiprinti ino-

vacijų ekosistemos dalyvių gebė-

jimus taikyti sumanios speciali-

zacijos principus regioninei plėt-

rai, ieškant naujų verslumo gali-

mybių, kuriant naujas paslaugas 

bei produktus, kurie spręstų se-

nėjančios visuomenės iššūkius 

Baltijos jūros regione. 

 

- Parengta sidabrinės ekonomikos Lietuvoje 

galimybių studija, kurios tikslas identifikuoti 

pagrindines senjorų gyvenimą apimančias sri-

tis (sveikatos apsauga, slauga, mobilumas, 

švietimas ir pan.) bei problematiką kiekvieno-

je šių sričių, kiekvienoje Lietuvos apskrityje - 1 

vnt. 

- Parengtas Baltijos jūros šalių sidabrinės eko-

nomikos  rinkos prioritetų identifikavimo že-

mėlapis, kurio tikslas identifikuoti potencialais 

žinioms imlias sidabrinės ekonomikos verslo 

sritis sumanios specializacijos prioritetuose - 

1 vnt. 

- Parengta inovacijų paramos sidabrinei eko-

nomikai metodologija, kurios pagrindų kitos 

šalys gebėtų dalintis gerąja patirtimi ir for-

muoti atitinkamas politines rekomendacijas ir 

priemones, leisiančias  vystyti sidabrinės eko-

2019.01.01 

2021.06.30 
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nomikos sektorių  – 1 vnt.  

- Kartu su mokslo, verslo ir valdžios atstovais 

identifikuotos sumanios specializacijos priori-

tetų žinioms imlios sritys, kurios turi didelį 

augimo potencialą bei prisideda prie sidabri-

nės ekonomikos augimo, nustatytos jose e-

sančios potencialios verslo nišos, naujos rin-

kos ir verslumo galimybės – 2 renginiai; 

- Mokslo, verslo ir valdžios atstovams pristaty-

tos užsienio šalių ekspertų gerosios praktikos, 

kaip sėkmingai suformuoti ir įgyvendinti ino-

vacijų, sveikatos ir socialinių reikalų politiką 

bei plėtros strategijas, nukreiptas į sidabrinės 

ekonomikos plėtrą perėmimas bei Lietuvos 

politinės patirties ir praktikos, skatinančios at-

liepti senėjančios visuomenės iššūkius – 3 

renginiai 

- Parengtas Sidabrinės ekonomikos trumparaš-

tis ir rekomendacijos sidabrinės ekonomikos 

skatinimui  – 1 vnt. 

22. Inovacijų modelis suma-

niai gamybai 

(INFORM) 

 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: Tallinn 

University of Technology (ES) 

Projekto tikslas – sukurti tarp-

sektorinį integruotą inovacijų 

paramos modelį, padėsiantį me-

chatronikos ir mechanikos inži-

nerijos mažoms ir vidutinėms 

įmonėms įgyvendinti skaitmeni-

- Atliktos 33 įmonių skaitmeninės apklausos 

(digiauditai) ir 5 įmonių giluminiai interviu, 

įvertintas įmonių skaitmeninimo lygis, identi-

fikuojant kiekvienos įmonės esamą situaciją 

atskiruose įmonės procesuose.  

- Parengta Lietuvos mechatronikos ir mechani-

2019.01.01 

2021.06.30 
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INTERREG Baltijos jūros 

regiono programa 

 

Atsakingas asmuo – Vilma 

Vilutytė 

nės transformacijos procesą. 

 

kos inžinerijos MVĮ skaitmeninės transforma-

cijos situacijos analizė - 1 vnt. 

- Parengtas Lietuvos inovacijų paramos infrast-

ruktūros žemėlapis, kuriame identifikuoti įvai-

rūs inovacijų sistemos veikėjai: paramos insti-

tucijos, universitetai, parkai, skaitmeniniai i-

novacijų centrai, kompetencijų centrai, IT į-

monės, inžinierinės robotikos įmonės, bei jų 

kompetencijos – 1 vnt. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Estijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais,  išanali-

zuota jų patirtis skatinant verslo skaitmeniza-

vimo plėtrą, jų įtaką inovacijų ekosistemai ir 

įmonių efektyvumui – 1 vnt. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Torunės 

regiono (Lenkija) verslo, verslo klasterių ir 

valdžios atstovais, regioninėmis institucijomis, 

išanalizuota jų patirtis diegiant įvarius skait-

menizavimo sprendimus, jų įtaką įmonių 

bendradarbiavimui bei konkurencingumui 

Europos mastu – 1 vnt. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Odensės 

mokslo ir verslo atstovais,  išanalizuota jų pa-

tirtis finansuojant bendrus mokslo verslo, 

klasterio įmonių mokslinių tyrimų ir eksperi-

mentinės plėtros projektus, inovacijų diegi-
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mą, inovacijų įtaką konkuruojant tarptautinė-

je  robotikos rinkoje, robotikos įmonių integ-

ravimasis į tarptautines vertės grandines – 1 

vnt.  

23. Baltijos didelio masto 

kompiuterija 

(BalticLSC) 

 

INTERREG Baltijos jūros 

regiono programa 

 

Atsakingas asmuo – Vilma 

Vilutytė 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: War-

saw University of Technology 

(PL) 

Projekto tikslas – padidinti mažų 

bei vidutinių įmonių bei įstaigų 

gebėjimus kurti naujus produk-

tus bei paslaugas, grįstus duo-

menų analize. 

 

- Išanalizuota Lietuvos didelės apimties kom-

piuterijos paklausa bei identifikuoti pagrindi-

niai verslo sektoriai, turintys potencialą nau-

dotis didelės apimties kompiuterijos prieigos 

paslaugomis - 1 vnt.  

- Atlikta didelės apimties kompiuterijos institu-

cinių gebėjimų analizė, kurios metu identifi-

kuoti esami ir potencialūs rinkos dalyviai, jų 

turimi pajėgumai ir siūlomi sprendiniai - 1 

vnt.  

- Atlikta didelės apimties kompiuterijos porei-

kių ir vizijos analizė, identifikuoti rinkos po-

reikiai ir pasiūlos neatitikimai, saugumo ir 

kvalifikacijos problemos, skaičiavimų sistemų 

funkcionalumo svarba – 1 vnt. 

- Sukurta bendra Baltijos jūros regiono šalių 

didelės apimties kompiuterijos platformos 

vartotojų specifikacija, remiantis kuria bus ku-

riama didelės apimties kompiuterijos skaičia-

vimų platforma mažoms ir vidutinėms įmo-

nėms, siekiant padidinti skaičiavimo paslaugų 

prieinamumą, naujų produktų kūrimą - 1 vnt. 

2019.01.01 

2021.09.30 
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- Sukurta Baltijos jūros regiono šalių didelės 

apimties kompiuterijos platformos architek-

tūros vizija, kuriama didelės apimties skaičia-

vimų platforma mažoms ir vidutinėms įmo-

nėms, siekiant padidinti skaičiavimo paslaugų 

prieinamumą, naujų produktų kūrimą - 1 vnt. 

- Padidintos mažų ir vidutinių įmonių kompe-

tencijos didelės apimties skaičiavimų taikymo, 

inovacijų, paremtų didelės apimties skaičia-

vimais diegimo srityje, sustiprintas įmonių ir 

mokslo įstaigų bendradarbiavimas didelės a-

pimties kompiuterijos žinių taikymo srityje – 1 

renginys.  

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Lenkijos ir 

kitais Baltijos šalių partneriais, modeliuojant 

didelės apimties skaičiavimų platformos 

klientų ir tiekėjų verslo poreikius, kuriant  

platformos verslo modelį, identifikuojant 

skaičiavimų paklausą ir pasiūlą, kuriant naujus 

sprendimus, leidžiančius rinkos dalyviams 

paprasčiau pasinaudoti paslaugomis – 2 dar-

bo grupių susitikimai;  

- Sustiprintas bendradarbiavimas ir perimta 

patirtis iš Švedijos verslo ir mokslo, viešojo 

sektoriaus atstovų, siekiant identifikuoti skai-

čiavimų rinkos iššūkius, įmonių problemas, 

tarptautinių vertės grandinių struktūrą ir rin-
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kos teikiamas galimybes – 1 darbo grupės 

susitikimas;  

- Sustiprintas bendradarbiavimas ir perimta 

patirtis iš Vokietijos įmonių, dirbančių skaičia-

vimo, produktų simuliavimo aplinkos, didelės 

apimties duomenų rinkimo, apdorojimo ir 

naudojimo srityse; įvertintas duomenų povei-

kis kuriant naujus produktus, prognozuojant 

gamtos reiškinius – 1 darbo grupės susitiki-

mas;  

24. Rinkos sąlygomis vei-

kiančių tyrimų organiza-

cijų tarptautinės strate-

gijos  (CARROTS) 

 

INTERREG Baltijos jūros 

regiono programa 

 

Atsakingas asmuo – Vilma 

Vilutytė  

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: 

Deutsches Elektronen-

Synchrotron DESY (DE) 

Projekto tikslas – įkurti naujo 

tipo MVĮ, kuri sudarytų galimy-

bes įmonėms naudotis žiniomis 

bei tyrimų rezultatais, taip pat 

pagerintų jų prieigą prie tyrimų 

infrastruktūros, reikalingos naujų 

produktų bei paslaugų kūrimui. 

 

- Identifikuotos rinkoje veikiančios MVĮ, tei-

kiančios naudojimosi žiniomis bei mokslinių 

tyrimų rezultatais paslaugas, atlikti interviu, 

siekiant nustatyti įmonių problemas, esamą 

paslaugų paklausą ir pasiūlą, įmonių finansa-

vimo iššūkius, prieinamumą prie kapitalo 

rinkų, įvertinat rizikingą inovacijų ir tyrimų at-

liekamų įmonėse prigimtį ir atlikta rezultatų 

analizė, kuri bus naudojama kuriant reko-

mendacijas Baltijos šalių valdžios instituci-

joms kaip paskatinti mokslinių tyrimų ir eks-

perimentinės plėtros privačių įmonių sektorių, 

padedant išspręsti aktualiausias problemas 

trukdančias rinkai vystytis, taip užtikrinant 

greitesnį ir efektyvesnį įmonių gebėjimą pasi-

naudoti tyrimų infrastruktūra ir tyrimams rei-

kalingomis žiniomis bei pasiektais rezultatais, 

integruojant juos į naujų produktų kūrimo 

2019.01.01 

2021.06.30 
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procesą. - 1 vnt.  

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Vokietijos 

verslo ir mokslo atstovais, išanalizuota jų pa-

tirtis skatinant komercinių mokslinių tyrimų 

rinką, įmonių, teikiančių komercinius taiko-

muosius mokslinius tyrimus atsiradimą ir ga-

limybes įmonėms paprasčiau ir efektyviau pa-

sinaudoti didelės apimties tyrimų viešąja inf-

rastruktūra – 1 vnt.  

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Danijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais,  išanali-

zuota jų patirtis kuriant viešą tyrimų infrast-

ruktūrą, skatinant įmones paprasčiau ir grei-

čiau ja pasinaudoti, įtraukiant komercines 

įmones kaip tarpininkus bei didinant viešos 

tyrimų infrastruktūros darbuotojų kompeten-

ciją bei paslaugų žinomumą – 1 vnt.  

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Latvijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais,  išanali-

zuota jų patirtis skatinant verslo inovacijų 

plėtrą besinaudojant Latvijos sukurtais politi-

niais instrumentais, perimta tyrimų institutų 

patirtis dalyvaujant įmonių produktų kūrimo, 

inovacijų diegimo procesuose - 1 vnt. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Lenkijos 

mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovais,  

išanalizuota jų patirtis skatinant komercinių 
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įmonių, teikiančių mokslinių tyrimų paslaugas 

kūrimąsi ir įsitraukimą į mokslinių tyrimų rin-

ką – 1 vnt.  

III-OJI VEIKLOS KRYPTIS – Tyrimų prioritetinėse LT MTI politikos srityse vykdymas ir rekomendacijų teikimas 

Planuota finansinė apimtis (išlaidos) 213 tūkst. Eur 

Faktinė finansinė apimtis (išlaidos) 405 tūkst. Eur 

25. Inovatyvių tvarios rūpy-

bos sprendimų kūrimas 

regioninėje inovacijų 

vertės grandinėje – 

HoCare 

 

INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakingas asmuo – Ingri-

da Tinfavičienė 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: Nico-

sia Development Agency (Kip-

ras) 

 

 

Projektu siekiama skatinti inova-

tyvių tvarios rūpybos sprendimų 

kūrimą regioninėje inovacijų ver-

tės grandinėje, stiprinant regio-

ninių inovacijų ekosistemų ak-

torių bendradarbiavimą, parem-

tą keturgubos spiralės modeliu 

- Tarptautiniu mastu pristatyta politikos prie-

monė „Inočekiai“ kaip gerosios Lietuvos prak-

tikos skatinant tvarios rūpybos sprendimų kū-

rimą regioninėje inovacijų vertės grandinėse -  

1 renginys 

 

2016.04.01-  

2020.03.31 

26. Aplinką tausojančių ino-

vacijų kūrimo skatinimas 

bei inovacijų politikos 

tobulinimas - Super 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: 

Projektu siekiama vystyti, tobu-

linti ir atnaujinti regioninę politi-

ką, kuri skatintų MVĮ kuriamų ir 

vystomų aplinką tausojančių 

inovacijų bei aplinkai palankių 

produktų tarptautinį komerciali-

- Parengtos rekomendacijos EIMIN dėl  prie-

monės „Eko - Inovacijos LT“ geresnio atitiki-

mo verslo sektoriaus poreikiams  – 1 vnt.  

- Verslo, mokslo ir valdžios atstovams pristaty-

tas naujas ES reglamentavimas dėl plastiko 

2016.04.01- 

2020.12.31 
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INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakinga – Ingrida Tinfa-

vičienė 

County Administrative board 

of Östergötland (Švedija) 

zavimą vartojimo ir  priemonės, leidžiančios verslui 

taikyti žiedinės ekonomikos principus– 1 ren-

ginys 

27. Inovatyvių viešosios-

privačios partnerystės 

modelių kūrimas bei i-

novacijų politikos tobu-

linimas - Higher 

 

INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakinga – Ingrida Tinfa-

vičienė 

Projekto partneris  

 

Projekto koordinatorius: 

UAB Research Park (Ispanija) 

Projektu siekiama sukurti inova-

tyvius viešosios-privačios 

partnerystės modelius, galinčius 

sutelkti investicijas sumanios 

specializacijos srityse ir skatinti 

verslumą  vystant inovacijas, pa-

sitelkiant politikos instrumentus, 

skirtus sumaniai specializacijai 

- Tarptautiniu mastu pristatyta politikos priemo-

nė „InoGeb“ kaip geroji Lietuvos praktika ska-

tinant inovatyvius viešosios-privačios 

partnerystės modelius, galinčius sutelkti in-

vesticijas sumanios specializacijos srityse ir 

skatinti verslumą -  1 renginys 

  

2016.04.01 

2020.12.31 

28. Inovatyvių sprendimų 

sveikatingumo sektoriui 

kūrimas (INNOVASPA4 

HEALTH) 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: Ther-

Projekto tikslas – gerinti žinių 

perdavimą ir prieigą prie atvirų 

inovacijų tarp trigubos spiralės 

partnerių prevencinės sveikatos 

apsaugos ir terminių šaltinių sri-

tyje siekiant paskatinti naujų 

- Identifikuotos ir išanalizuotos Lietuvos gero-

sios praktikos sveikatingumo srityje - 2 vnt. 

- Sustiprintas tarptautinis bendradarbiavimas 

su Prancūzijos, Vengrijos, Portugalijos sveika-

tinimo sektoriaus suinteresuotomis grupėmis 

2018.06.01 

2022.11.30 
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INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakinga – Justė Raškytė 

- Hoimian 

mauvergne asociacija (FR) sveikai gyvensenai skirtų inova-

tyvių produktų kūrimą ir diegimą 

rinkoje. 

dalyvaujant pažintiniuose vizituose ir temati-

nėse darbo grupėse partnerių regionuose - 3 

vnt. 

- Išanalizuotos užsienio regionų gerosios prak-

tikos sveikatingumo srityje - 3 vnt. 

- Sustiprintas Lietuvos sveikatinimo sektoriuje 

veikiančių suinteresuotų šalių bendradarbia-

vimas – 1 vnt. 

- Lietuvos gerosios praktikos sveikatinimo sek-

toriuje pristatytos užsienio partneriams – 1 

vnt. 

29. Regioninių, transporto 

srityje veikiančių MVĮ 

konkurencingumo stip-

rinimas (RECREATE) 

 

INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakingas asmuo – Ingri-

da Tinfavičienė 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: UAB 

„Coventy universiteto įmonės“ 

(UK) 

 

Projekto tikslas – skatinti konku-

rencingumą tarp regioninių 

transporto sektoriaus MVĮ. 

- Atlikta Lietuvos transporto sektoriaus analizė, 

apžvelgiant į skirtingas transporto sektoriaus 

sritis ir transporto rūšis, identifikuotos esa-

mos problemos ir iššūkiai, esamos situacijos 

galimybės, galinčios suteikti konkurencinį 

pranašumą transporto įmonėms diegiančios 

inovacijas ir planuojančioms plėtrą, parengta 

Lietuvos transporto MVĮ konkurencingumo 

ataskaita – 1 vnt.  

- Kartu su mokslo, verslo ir valdžios atstovais 

identifikuoti iššūkiai, kurie apriboja verslo, 

mokslo ir viešųjų institucijų bendradarbiavi-

mą kuriant transporto inovacijas, integravi-

mąsi į inovatyvias vertės grandines transporto 

sektoriuje, pasidalinta gerosiomis transporto 

2018.06.01 

2023.05.31 
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MVĮ inovacijų skatinimo praktikomis – 4 suin-

teresuotų šalių susitikimai.  

- Perimtos Italijos gerosios praktikos MVĮ ino-

vacijų skatinimo politikos, rinkos formavimo-

si, įmonių gebėjimų prisitaikyti prie technolo-

ginių pokyčių srityje - 1 vizitas.  

- Perimtos Rumunijos gerosios praktikos MVĮ 

inovacijų skatinimo politikos, transporto sek-

toriaus plėtros, mokslo – verslo bendrų 

transporto inovacijų projektų vystymo srityje 

- 1 vizitas. 

- Perimta užsienio šalių patirtis ir pasidalinta 

Lietuvos gerosiomis praktikomis tematiniame 

darbo grupės susitikime tema „Naujų trans-

porto formų vystymo galimybės transporto 

sektoriaus inovacijų tendencijų ir krypčių 

kontekste“  – 1 vnt.  

- Perimta užsienio šalių patirtis ir pasidalinta 

Lietuvos gerosiomis praktikomis tematiniame 

darbo grupės susitikime tema „Intelektinės 

teisės ir komercializacija“ transporto sektoriu-

je – 1 vnt.  

30. Skaitmeninimo  panau-

dojimas plėtojant E-

komerciją verslas-verslui 

Projekto partneris 

 

Projekto tikslas – sumažinti re-

guliacinius barjerus ir atverti eg-

zistuojančias technologines ga-

limybes siekiant Europoje sukurti 

- Išanalizuotos užsienio šalių gerosios prakti-

kos, kaip panaudoti Internetinės prekybos 

platformas įmonėms išeiti į užsienio rinkas 

perėmimas, paramos priemonių teikiamų ga-

2018.06.01 

2022.05.31 
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(FUTURE ECOM) 

 

INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakinga – Vilma Vilutytė 

Projekto koordinatorius: UAB 

„Coventy universiteto įmonės“ 

(UK) 

 

rinką be sienų, kurioje veiktų 

verslui palankus teisinis regulia-

vimas ir taisyklės. 

limybių skatinant elektroninę B2B prekybą – 2 

renginiai. 

- Verslo, mokslo ir valdžios atstovams pristaty-

tos užsienio Skaitmeninių inovacijų centrų 

veiklos formų ir pavyzdžių gerosios praktikos 

– 1 renginys.  

- Perimta Didžiosios Britanijos geroji praktika 

taikant B2B galimybes inovacijų ir produktų 

kūrimo srityje - 1 vizitas.  

- Perimta Suomijos geroji praktika taikant B2B 

galimybės E-pirkimuose – 1 vizitas.   

- Perimta Vokietijos geroji praktika taikant B2B 

galimybės išmanioje gamyboje ir išmanios 

gamykloje – 1 vizitas.  

- Perimta Graikijos geroji praktika taikant B2B 

galimybės e-prekyboje ir e-marketinge – 1 vi-

zitas.   

- Perimta Danijos geroji praktika taikant globa-

lią B2B E-komercija – 1 vizitas. 

 

31. Žiedinę ekonomiką skati-

nantys viešieji pirkimai 

(CircPro) 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: UAB 

Projekto tikslas – skatinti perėji-

mą į žiedinės ekonomikos prin-

cipais grįstą nacionalinių ir re-

gioninių sprendimų priėmimą 

per žiedinę ekonomiką palaikan-

- Lietuvos verslo įmonių atstovai susipažindinti 

su paramos verslui žiedinės ekonomikos sri-

tyje priemonėmis – 40 asm. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Ispanijos 

2018.06.01 

2023.05.31 
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INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakinga – Juste Raškytė 

- Hoimian 

„Kouvola inovacijos“ (FI) čius viešuosius pirkimus. bei Portugalijos organizacijomis, skatinan-

čiomis žiedinės ekonomikos plėtrą – 2 susiti-

kimai. 

- Pakeltos Lietuvos verslo, mokslo ir valdžios  

atstovų kompetencijos žiedinių pirkimų srity-

je bei perėmę Portugalijos ir Ispanijos šalių 

gerąją praktiką, kaip paskatinti perėjimą į žie-

dinės ekonomikos principais grįstą nacionali-

nių ir regioninių sprendimų priėmimą per 

žiedinę ekonomiką palaikančius viešuosius 

pirkimus – 3 asm. 

- Tarptautiniu mastu pristatyta Lietuvos geroji 

praktika skatinant žiedinius pirkimus - 1 ren-

ginys 

32. Viešųjų institucijų kaip 

inovacijų paklausą didi-

nančių subjektų vaid-

mens stiprinimas 

(iBuy) 

 

INTERREG Europe prog-

rama 

 

Projekto koordinatorius: VšĮ 

Lietuvos inovacijų centras (LT) 

Projekto tikslas – stiprinti viešųjų 

institucijų vaidmenį skatinant 

inovacijas per viešuosius pirki-

mus. 

- Pakeltos Lietuvos verslo, mokslo ir valdžios 

atstovų kompetencijos inovatyvių pirkimų sri-

tyje – 100 asm. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Suomijos, 

Rumunijos bei Portugalijos organizacijomis, 

dirbančiomis inovatyvių pirkimų srityje daly-

vaujant 3 pažintiniuose vizituose ir tematinė-

se darbo grupėse partnerių regionuose. 

- Parengta mokymų medžiaga apie inovatyvius 

viešuosius pirkimus viešųjų pirkimų specialis-

tams bei išplatinta daugiau nei 100 perkan-

2018.06.01 

2022.11.30 
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Atsakinga – Justė Rakšty-

tė-Hoimian  

čiųjų organizacijų. 

- Lietuvos gerųjų inovatyvių pirkimų praktikų 

pristatymas tarptautiniu mastu – Lietuvos 

banko bei Santaros klinikų pirkimų pristaty-

mai 2 tarptautiniuose renginiuose, 3 gerųjų 

praktikų paskelbimas Interreg Europe gerųjų 

praktikų duomenų bazėje. 

33. Priemonės „minkšto-

sioms“ inovacijom ver-

tinti ir tobulinti 

(PASSPARTOOL) 

INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakingas asmuo – Justė 

Rakštytė-Hoimian 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: Italijos 

regioninė technologijų ir ino-

vacijų agentūra 

Projekto tikslas – pagerinti vie-

šosios politikos formuotojų ge-

bėjimą kurti veiksmingą politiką, 

palaikančią neformalius ir atvirus 

inovacijų procesus regioniniu 

lygmeniu, daugiausiai dėmesio 

skiriant socialinėms bei ne MTEP 

inovacijoms. 

Sustiprintas bendradarbiavimas su užsienio or-

ganizacijomis, dirbančiomis su „minkštųjų inova-

cijų paramos priemonėmis dalyvaujant 1 pažinti-

niame vizite ir tematinėje darbo grupėje Italijoje. 

Lietuvos organizacijų atstovai supažindinti su 

socialinių inovacijų koncepcija bei jų stebėsenos 

galimybėmis – 20 asm. 

 

2019.08.01 

2023.01.31 

34. Politinių ir verslo para-

mos priemonių tobuli-

nimas kuriant palankią 

aplinką inovatyvaus 

verslo pradžiai.  

(START EASY) 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: Kata-

lonijos vyriausybė (ES) 

Projekto tikslas – tobulinti politi-

kos formavimą bei pristatyti iš-

maniąsias priemones, leidžian-

čias kurti palankią aplinką verslo 

pradžiai bei skatinti startuolių 

atsiradimą ir konkurencingumą 

Europoje 

- Atlikta Ispanijos gerųjų praktikų tobulinant 

startuolių paramos infrastruktūrą analizė  – 1 

renginys. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas  su užsienio 

šalių partneriais, ruošiantis tobulinti „vieno 

langelio“ principu veikiančių verslo paramos 

organizacijų veiklą Lietuvoje – 1 renginys;  

2019.08.01 

2023.07.31 
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INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakingas asmuo – Taut-

vydas Pipiras 

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Ispanijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais jų patirties 

skatinant verslo subjektų inovacijų kūrima ir 

patirties kuriant „vieno langelio“ principu vei-

kiančią organizaciją bei gerosios praktikos 

perėmimas  - 1 renginys. 

35. Regionų atsparumo pra-

monės struktūriniams 

pokyčiams stiprinimas.  

(FOUNDATION) 

 

INTERREG Europe progra-

ma 

 

Atsakingas asmuo – Taut-

vydas Pipiras 

Projekto partneris 

 

 

Projekto koordinatorius: Korko 

technologijų universitetas (IE) 

Projekto tikslas – stiprinti regio-

nų atsparumą pramonės struktū-

riniams pokyčiams, plėtojant 

politiką bei priemones, remian-

čias regioninių strateginių verslo 

nišų ieškojimo procesą bei susi-

jusias paramos sistemas.  

- Sustiprintas bendradarbiavimas su Airijos 

mokslo, verslo ir valdžios atstovais jų patirties 

skatinant ekonominio regiono atsparumo ir 

regionų adaptacijos strategiją bei gerosios 

praktikos perėmimas - 1 vnt. 

- Perimta užsienio šalių ekspertų geroji prakti-

ka, kaip sėkmingai suformuoti ir įgyvendinti ir 

patobulinti ekonominio regiono atsparumo ir 

regionų adaptacijos strategijas, nukreiptas į 

verslumo ir inovatyvios veiklos skatinimą Lie-

tuvos regionuose, siekiant atliepti mažėjančio 

pramonės produktyvumo problemą – 1 ren-

ginys.  

- Atlikta Airijos gerųjų praktikų tobulinant eko-

nominio regiono atsparumo ir regionų adap-

tacijos metodus analizė  – 1 vnt. 

2019.08.01 

2023.07.31 

36. Mokslinių tyrimų ir ino-

vacijų infrastruktūros 

Projekto partneris Projekto tikslas – aukštojo moks-

lo institucijų ir jų mokslinių tyri-

- Sustiprintas bendradarbiavimas  su užsienio 

šalių partneriais mokslinių tyrimų bei inovaci-

2019.08.01 
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tobulinimas: nuo frag-

mentuoto iki integruoto 

ir tvaraus bendradarbia-

vimo 

(InnoHEis) 

 

INTERREG Europe prog-

rama 

 

Atsakingas asmuo – Ingri-

da Tinfavičienė 

 

Projekto koordinatorius: 

Hanzos taikomųjų mokslų uni-

versitetas (NL) 

  

 

mų bei inovacijų infrastruktūros 

vaidmens didinimas, skatinant 

jas tapti pagrindinėmis regioni-

nių inovacijų plėtros suintere-

suotomis šalimis.   

jų infrastruktūros tobulinimo srityje– 1 rengi-

nys;  

- Atlikta Nyderlandų gerųjų praktikų tobulinant 

aukštojo mokslo infrastuktūrą analizė  – 1 

renginys.  

2023.07.31 

37.  Europos MVĮ konkuren-

cingumo ir tvarumo di-

dinimas įgyvendinant 

paveldėjimo procedūras 

ir modelius 

(Success road) 

 

INTERREG Europe prog-

rama 

 

Projekto partneris 

 

Projekto koordinatorius: Graiki-

jos ekonomikos ir plėtros mi-

nisterija (EL) 

Projekto tikslas – paruošti ir val-

dyti gamybos verslo perdavimo 

modelį, apimantį tiek verslo pa-

veldėjimą šeimos viduje, tiek 

pardavimą tretiesiems asme-

nims. 

- Sustiprintas bendradarbiavimas  su užsienio 

šalių partneriais, ruošiantis tobulinti verslo 

perdavimo modelį, apimantį tiek verslo pa-

veldėjimą šeimos viduje tiek pardavimą tre-

tiesiems asmenims – 1 renginys. 

 

2019.08.01 

2022.07.31 
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Atsakingas asmuo – Ingri-

da Tinfavičienė 

PAPILDOMOS POVEIKLIŲ PROJEKTINĖS INICIATYVOS  

Planuota finansinė apimtis (išlaidos) ~  32 tūkst. Eurų 

Faktinė finansinė apimtis (išlaidos) ~  70 tūkst. Eurų 

 Konsultavimo, eksperti-

nės ir brokerystės pas-

laugos plėtojantiems 

inovacijas 

Komercinės pajamos 

Atsakingas asmuo –

Artūras Jakubavičius 

Paslaugų teikėjas Konsultavimo, ekspertinių ir lavi-

nimo paslaugų teikimas ūkio 

subjektams šiose srityse: 

- projektų rengimas; 

- MTEPI ekspertinis verti-

nimas; 

- mokymai. 

2019 metais Lietuvos inovacijų centras suteikė 

paslaugų komerciniais pagrindais už 70 tūkst. 

eurų. Pagrindinės suteiktos paslaugos 2019 me-

tais susijusios su inovacijų ir kompleksinių inova-

cinių projektų vadybos mokymo paslaugų teiki-

mu – 43 tūkst. eurų, galimybių studijų bei kelro-

džio rengimu - 17 tūkst. eurų, bei konsultacijomis 

tarptautinių partnerystės renginių organizavimo 

klausimais –  6 tūkst. eurų.  

 

 

 



Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2019 metų  

veiklos ataskaita. 1 priedas 
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1 priedas. Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2019 metų veiklos finan-
sinė ataskaita 

LIC veiklos išlaidos 2019 metais, skaičiuojant tik LIC išlaidas pagal projektus. 

Nr. Projektas 
Planas/faktas 2019 

m. 

Kaštai (EUR), kompensuotini iš 

EIMIN, 

Strukt. 

Fondai 

EK tarp. 

programos 

Bendrojo 

finansavimo 

lėšos 

Komercinės 

ir kitos pa-

jamos 

I-OJI VEIKLOS KRYPTIS – aktyvinti inovacijų diegimą versle įgyvendinant projektines veiklas orientuotas į įmonių MTEP veiklos apimčių ir inovacinių gebė-

jimų didinimą 

1 
Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui „InoSpurtas”  Planas 160 000 160 000       

InoGeb LT Faktas 265 055 265 055       

2 

Tarptautinės technologinės partnerystės tinklas - Enterprise Europe 

Network (2019) 
Planas 140 000   84 000   56 000 

COSME Faktas 144 296   86 577   57 718 

3 

Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms, gavusioms paramą 

pagal priemonę SME Instrument - SME Coach LT 2019 
Planas 36 000   36 000     

H2020  Faktas 38 242   38 242     

4 
Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra “InnoLink”  Planas 80 000 80 000       

InoGeb LT Faktas 83 079 83 079       

5 

Klasterių tarptautiniu bendradarbiavimu grįsta maisto bei pakavimo 

pramonės modernizacija - DIGICLUTERS  
Planas 12 000   9 000   3 000 

COSME Faktas 27 939   20 955   6 985 

6 
EMPOWA (Enhancing the participation of women entrepreneurs in the 

Horizon 2020 SME Instrument) 
Planas 5 000   5 000     
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H2020 Faktas 5 468   5 468     

7 
Intelektinės nuosavybės vertė MVĮ - VIP4SME  Planas 26 000   26 000     

H2020  Faktas 18 122   18 122     

8 

Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamy-

bos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas - "Smart InoTech pramo-

nei" 

Planas 180 000 180 000       

InoGeb LT Faktas 145 982 145 982       

9 

Įmonių tarptautinė plėtra jungiantis į tarptautinius vertės kūrimo tinklus 

(BeeNet) 
Planas 28 000   25 200   2 800 

COSME Faktas 1 926   1 733   193 

10 

Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir ino-

vacijų vertės grandines "InterInoLT" 
Planas 0   0     

InoGeb LT Faktas 0   0     

11 

Paslaugų, skirtų „start-up“ įmonėms siekiančioms gerinti prisistatymą 

investuotojams, kūrimas (INREADY) 
Planas 0         

H2020 Faktas 5 054   5 054     

12 
Dizainu paremtas atviras inovacijų iššūkis 200 MVĮ (200SMEchallenge) Planas 0         

H2020 Faktas 5 615   5 615     

II-OJI VEIKLOS KRYPTIS – skatinti ir efektyvinti inovacijų partnerystę įgyvendinant projektines veiklas orientuotas į tarptautinių technologinių partnerysčių 

plėtrą 

13 

Integruota parama atvirųjų inovacijų iniciatyvos profesionalizavimui  - 

INSPIRE 
Planas 10 000   10 000     

H2020  Faktas 44 360   44 360     

14 

Inovacijų agentūrų bendradarbiavimas kurinat naujas paslaugas greitai 

augantiems startuoliams - ScaleUpReady   
Planas 1 200   1 200     

H2020  Faktas 13 887   13 887     

15 Pradedantiems  inovatoriams skirtų paslaugų kūrimas - Innovators 2B Planas 0   0     
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H2020  Faktas 12 045   12 045     

16 

Sumanios specializacijos ekosistemos plėtra skatinant įmonių įsitraukimą 

į atvirųjų inovacijų procesus - BSR Stars S3 
Planas 21 500   18 275 1 613 1 613 

BSR INTERREG Faktas 7 395   6 285 555 555 

17 
Baltijos jūros regiono žaidimų industrijos plėtros skatinimas (BGI) Planas 26 800   22 780 2 010 2 010 

BSR INTERREG Faktas 46 695   39 690 3 502 3 502 

18 
Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų (LARS) Planas 20 700   17 595 1 553 1 553 

BSR INTERREG Faktas 40 015   34 012 3 001 3 001 

19 

Sumanios specializacijos stiprinimas per tarpvalstybinį bendradarbiavimą 

(GoSmart) 
Planas 28 000   23 800 2 100 2 100 

BSR INTERREG Faktas 67 780   57 613 5 084 5 084 

20 

Parama netechnologinėms inovacijoms savininkų valdomose MVĮ gamy-

bos srityje didinant verslo tarpininkų pajėgumus (SNOwMAN) 
Planas 17 000   14 450 1 275 1 275 

BSR INTERREG Faktas 23 115   19 648 1 734 1 734 

21 

Sidabrinės ekonomikos” skatinimas taikant sumanios specializacijos 

principus bei stiprinant regioninius inovacijų gebėjimus (OSIRIS) 
Planas 33 000   28 050 2 475 2 475 

BSR INTERREG Faktas 68 545   58 263 5 141 5 141 

22 
Inovacijų modelis sumaniai gamybai (INFORM) Planas 27 000   22 950 2 025 2 025 

BSR INTERREG Faktas 34 991   29 742 2 624 2 624 

23 
Baltijos didelio masto kompiuterija (BalticLSC) Planas 26 000   22 100 1 950 1 950 

BSR INTERREG Faktas 47 914   40 727 3 594 3 594 

24 
CARROTS Planas 23 000   19 550 1 725 1 725 

BSR INTERREG Faktas 23 627   20 083 1 772 1 772 

III-OJI VEIKLOS KRYPTIS - Teikti ekspertinę pagalbą inovacijų ir technologijų plėtros politiką bei jos įgyvendinimo strategiją rengiančioms ir įgyvendinan-

čioms institucijoms įgyvendinant projektines veiklas orientuotas į inovacijų analizę ir inovacijų politikos tobulinimą 

25 
Inovatyvių tvarios rūpybos sprendimų kūrimas regioninėje inovacijų ver-

tės grandinėje - HoCare 
Planas 6 000   5 100 450 450 
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INTERREG EUROPE Faktas 10 913   9 276 819 819 

26 

Aplinką tausojančių inovacijų kūrimo skatinimas bei inovacijų politikos 

tobulinimas - Super 
Planas 23 000   19 550 1 725 1 725 

INTERREG EUROPE Faktas 17 052   14 494 1 279 1 279 

27 

Inovatyvių viešosios-privačios partnerystės modelių kūrimas bei inovaci-

jų politikos tobulinimas - Higher 
Planas 7 000   5 950 525 525 

INTERREG EUROPE Faktas 1 435   1 220 108 108 

28 

Inovatyvių sprendimų sveikatingumo sektoriui kūrimas 

(INNOVASPA4HEALTH) 
Planas 36 000   30 600 2 700 2 700 

INTERREG EUROPE Faktas 58 788   49 970 4 409 4 409 

29 

Regioninių, transporto srityje veikiančių MVĮ konkurencingumo stiprini-

mas (RECREATE) 
Planas 25 000   21 250 1 875 1 875 

INTERREG EUROPE Faktas 46 340   39 389 3 475 3 475 

30 

Skaitmeninimo panaudojimas plėtojant E-komerciją verslas-verslui 

(FUTURE ECOM) 
Planas 17 000   14 450 1 275 1 275 

INTERREG EUROPE Faktas 82 908   70 472 6 218 6 218 

31 
Žiedinę ekonomiką skatinantys viešieji pirkimai (CircPro) Planas 29 000   24 650 2 175 2 175 

INTERREG EUROPE Faktas 54 769   46 553 4 108 4 108 

32 

Viešųjų institucijų kaip inovacijų paklausą didinančių subjektų vaidmens 

stiprinimas (iBuy) 
Planas 70 000   59 500 5 250 5 250 

INTERREG EUROPE Faktas 96 481   82 009 7 236 7 236 

33 

Priemonės „minkštosioms“ inovacijom vertinti ir tobulinti 

(PASSPARTOOL) 
Planas 0   0 0 0 

INTERREG Europe programa Faktas 5 844   4 967 438 438 

34 

Politinių ir verslo paramos priemonių tobulinimas kuriant palankią aplin-

ką inovatyvaus verslo pradžiai. (START EASY) 
Planas 0   0 0 0 

INTERREG Europe programa Faktas 6 963   5 919 522 522 
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35 

Regionų atsparumo pramonės struktūriniams pokyčiams stiprinimas. 

(FOUNDATION) 
Planas 0   0 0 0 

INTERREG Europe programa Faktas 4 879   4 147 366 366 

36 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros tobulinimas: nuo fragmen-

tuoto iki integruoto ir tvaraus bendradarbiavimo (InnoHEis) 
Planas 0   0 0 0 

INTERREG Europe programa Faktas 10 119   8 601 759 759 

37 

Europos MVĮ konkurencingumo ir tvarumo didinimas įgyvendinant pa-

veldėjimo procedūras ir modelius (Success road) 
Planas 0   0 0 0 

INTERREG Europe programa Faktas 8 865   7 535 665 665 

KOMERCINĖ VEIKLA 

  
Konsultavimo, ekspertinės ir brokerystės paslaugos plėtojantiems inova-

cijas 

Planas 4 000       4 000 

Faktas 43 041       43 041 

VISO 

Planas 1 118 200  420 000  567 000  32 700  98 500  

Faktas 1 619 544  494 116 902 676 57 407 165 344 
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Bendros su partneriais Lietuvos inovacijų centro išlaidos (pagal kategorijas) 

Kategorija  2019 m. suma, eurai 

Darbo užmokestis 1 089 007,91 

Socialinio draudimo įmokos 26 526,61 

Komandiruotės 197 097,61 

Seminarų, konferencijų, renginių  organizavimo išlaidos 76 949,17 

Apmokymo sąnaudos 8 354,15 

Ryšio paslaugos 8 204,37 

Automobilinio ūkio eksploatacija 12 343,52 

Patalpų nuoma 21 397,18 

Komunalinės paslaugos 8 862,78 

Turto nuoma 43,56 

Veiklos mokesčiai (PVM) 4 043,03 

Audito paslaugos 10 366,20 

Kanceliarinės prekės (prekės) 7 890,91 

Finansinės išlaidos 579,05 

Spaudiniai, leidiniai 5 362,43 

Kitos  išlaidos 95 816,11 

Amortizacija 11 603,25 

Atostoginių kaupimai 35 096,25 

VISO išlaidos 1 619 544,09 

Projektų partneriams kompensuotos išlaidos 330 107,04 

VISO bendrosios išlaidos 1 949 651,13 

Turto įsigijimas 15 377,25 

 

100 proc. LIC kaštų yra skirta paslaugų teikimui subjektams skatinantiems ir plėtojan-

tiems MTEPI, tame tarpe: apie 85 proc. verslo subjektams; apie 10 proc. mokslo įstai-

goms; apie 5 proc. valdžios institucijoms.  
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2 priedas. Pažyma dėl LIC paslaugomis pasi-
naudojusių subjektų investicijų į inovacinę 
veiklą 2019 metais 

 

2020-04-03 

LIC paslaugomis pasinaudojusių subjektų investicijos į inovacinę veiklą, mln. eurų 

2019 metais Lietuvos inovacijų centro (toliau – LIC) teikiamos paslaugomis naudojosi 

daugiau kaip 1000 ūkio subjektų. Paslaugos ūkio subjektams teiktos įgyvendinant ati-

tinkamus projektus (žr. LIC 2019 m. veiklos ataskaitą), tarp kurių pagal paslaugas gau-

nančių subjektų kiekį pažymėtini projektai: 

⎯ Europos įmonių tinklas „Enterprise Europe Network“ (virš 900 ūkio subjektų) 

⎯ Inovacijų konsultacinės paslaugos verslui „InoSpurtas” (virš 180 ūkio subjektų) 

⎯ Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra “InnoLink”  (virš 50 ūkio subjektų) 

⎯ Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos pro-

cesus, pramonės įmonėse fasilitavimas „Smart InoTech pramonei“ (virš 35 ūkio 

subjektų) 

Visi projektai, kurių metu teikiamas paslaugos ūkio subjektams, turi savo vidinius siekti-

nus rezultatus (rodiklius), tarp kurių rodiklis „MTEP išlaidos“ yra fiksuojamas tik projekte 

„InoSpurtas“, padedant įmonėms užpildyti MT-02 statistines deklaracijas už 2017 ir pas-

kesniais metais. 

 

Siekiant nustatyti 2019 metams LIC kelto tikslo, sietino su LIC paslaugomis pasinaudoju-

sių subjektų investicijos į inovacinę veiklą 2019 m., pasiekimą 2019 m. vasario-kovo 

mėn. buvo: 

⎯ organizuota LIC paslaugas gaunančių subjektų apklausa, siekiant identifikuoti jų 

MTEP išlaidas 2019 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 išlai-

dų padidėjimo rodiklio dydį. 
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* PASTABOS 

 visos aptarnautos įmonės sistemingai naudojasi projekte „Inospurtas“ teikiamomis 

paslaugomis – konsultavimas ir informavimas apie MTEPI efektyvinimą įmonėse (pro-

jektų inicijavimas, rengimas, valdymas; investicijų pritraukimas į MTEPI; MTEP mokesčių 

lengvatos; partnerių paieška); 

 visos aptarnautos įmonės sistemingai naudojasi projekte „Enterprise Europe Network“ 

teikiamomis paslaugomis – konsultavimas ir informavimas apie tarptautinį bendradar-

biavimą plėtojant inovacijas (technologiniai pasiūlymai/užklausos; tarptautinių partne-

rių/kontaktų paieška; partnerystės renginiai; duomenų bazių informacija; tarptautinės 

vertės grandinės); 

 apie 20 proc. aptarnautų įmonių sistemingai naudojasi projekte „InoLink“ teikiamomis 

paslaugomis – konsultavimas ir informavimas apie klasterizaciją plėtojant MTEPI (klaste-

rizacijos nauda; klasterių brandinimas; bendrų klasterio narių iniciatyvų plėtojimas; nau-

jų narių pritraukimas); 

 apie 10 proc. aptarnautų įmonių sistemingai naudojasi projekte „Smart InoTech pra-

monei“ teikiamomis paslaugomis – konsultavimas ir informavimas apie verslo procesų 

skaitmenizavimą (technologiniai auditai; rekomendacijos dėl skaitmeninių technologijų 

diegimo). 

 

 

LIC Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas 

A. Jakubavičius 
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3 priedas. Pažyma dėl LIC paslaugų gavėjų su-

darytų tarptautinės partnerystės sandorių 2019 

metais 

 

2020-04-06 

2019 metais Lietuvos inovacijų centro (toliau – LIC) teikiamos paslaugomis naudojosi 

daugiau kaip 1000 ūkio subjektų. Paslaugos ūkio subjektams teiktos įgyvendinant ati-

tinkamus projektus (žr. LIC 2019 m. veiklos ataskaita), tarp kurių pagal paslaugas gau-

nančių subjektų kiekį pažymėtini projektai: 

⎯ Europos įmonių tinklas „Enterprise Europe Network“ (virš 900 ūkio subjektų) 

⎯ Inovacijų konsultacinės paslaugos verslui „InoSpurtas” (virš 180 ūkio subjektų) 

⎯ Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra “InnoLink”  (virš 50 ūkio subjektų) 

⎯ Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos pro-

cesus, pramonės įmonėse fasilitavimas „Smart InoTech pramonei“ (virš 35 ūkio 

subjektų) 

Visi projektai, kurių metu teikiamas paslaugos ūkio subjektams, turi savo vidinius siekti-

nus rezultatus (rodiklius), tarp kurių rodiklis „sudarytų tarptautinės partnerystės sando-

rių skaičius“ yra fiksuojamas tik projekte „Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Euro-

pe Network)“.  

Siekiant nustatyti 2019 metams LIC keltų tikslų, sietinų su LIC paslaugas gaunančių sub-

jektų sudarytų tarptautinės partnerystės sandorių skaičiumi, pasiekimą 2020 m. vasario - 

kovo mėn. buvo organizuota LIC paslaugas gaunančių subjektų apklausa, siekiant iden-

tifikuoti sudarytus tarptautinės partnerystės sandorius bei įvertinti jų dydį.  

 

 

LIC Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas 

A. Jakubavičius 
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4 priedas. Pažyma dėl LIC paslaugomis pasi-
naudojusių subjektų į rinką pateiktų naujų 
produktų 2019 m. 

 

2020-04-03 

2019 metais Lietuvos inovacijų centro (toliau – LIC) teikiamos paslaugomis naudojosi 

virš 1000 ūkio subjektų. Paslaugos ūkio subjektams teiktos įgyvendinant atitinkamus 

projektus (žr. LIC 2019 m. veiklos ataskaitą), tarp kurių pagal paslaugas gaunančių sub-

jektų kiekį pažymėtini projektai: 

⎯ Europos įmonių tinklas „Enterprise Europe Network“ (virš 900 ūkio subjektų); 

⎯ Inovacijų konsultacinės paslaugos verslui „InoSpurtas” (virš 180 ūkio subjektų); 

⎯ Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra “InnoLink”  (virš 50 ūkio subjektų); 

⎯ Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos pro-

cesus, pramonės įmonėse fasilitavimas „Smart InoTech pramonei“ (virš 35 ūkio 

subjektų). 

Visi projektai, kurių metu teikiamas paslaugos ūkio subjektams, turi savo vidinius siekti-

nus rezultatus (rodiklius), tarp kurių rodiklis „sukurti naujų produktų prototipai (koncep-

cijos)“ yra fiksuojamas tik projekte „InoSpurtas. 

 

Siekiant nustatyti 2019 metams LIC kelto tikslo, sietino su LIC paslaugomis pasinaudoju-

sių subjektų į rinką pateiktų naujų produktų kiekiu 2019 m., pasiekimą, 2019 m. vasario-

kovo mėn. buvo: 

⎯ organizuota LIC paslaugas gaunančių subjektų apklausa, siekiant identifikuoti jų 

į rinką pateiktus naujus produktus 2019 metais; 

⎯ apklausa buvo vykdoma iš paslaugas gaunančių subjektų sąrašo parenkant 

konkrečius subjektus atsitiktiniu būdu; 

⎯ apklausa sustabdyta, kai buvo užfiksuota,  kad LIC paslaugas gavusių subjektų į 

rinką pateiktų naujus produktų kiekis 100 proc. (2 kartus) viršijo LIC planuoto 

rodiklio dydį. 

 

 

LIC Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas 

A. Jakubavičius 
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5 priedas. 2019 m. LIC pastangomis inovacijų 
paramos paslaugų teikimui Lietuvoje pritrauk-
tos šios tarptautinių programų investicijos 

 

Projektas/Finansuojanti programa Suma, EUR 

Tarptautinės technologinės partnerystės tinklas - Enterprise Europe 

Network (2019) 86 577 

COSME 

Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms, gavusioms paramą 

pagal priemonę SME Instrument - SME Coach LT 2019 38 242 

H2020  

Klasterių tarptautiniu bendradarbiavimu grįsta maisto bei pakavimo 

pramonės modernizacija - DIGICLUTERS  20 955 

COSME 

EMPOWA (Enhancing the participation of women entrepreneurs in the 

Horizon 2020 SME Instrument) 5 468 

H2020 

Intelektinės nuosavybės vertė MVĮ - VIP4SME  
18 122 

H2020  

Įmonių tarptautinė plėtra jungiantis į tarptautinius vertės kūrimo tinklus 

(BeeNet) 1 733 

COSME 

Paslaugų, skirtų „start-up“ įmonėms siekiančioms gerinti prisitatymą 

investuotojams, kūrimas (INREADY) 
  

5 054 
H2020 

Dizainu paremtas atviras inovacijų iššūkis 200 MVĮ (200SMEchallenge)   

5 615 H2020 

Integruota parama atvirųjų inovacijų iniciatyvos profesionalizavimui  - 

INSPIRE 44 360 

H2020  

Inovacijų agentūrų bendradarbiavimas kurinat naujas paslaugas greitai 

augantiems startuoliams - ScaleUpReady   13 887 

H2020  

Pradedantiems  inovatoriams skirtų paslaugų kūrimas - Innovators 2B 
12 045 

H2020  
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Sumanios specializacijos ekosistemos plėtra skatinant įmonių įsitrauki-

mą į atvirųjų inovacijų procesus - BSR Stars S3 6 285 

BSR INTERREG 

Baltijos jūros regiono žaidimų industrijos plėtros skatinimas (BGI) 
39 690 

BSR INTERREG 

Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų (LARS) 
34 012 

BSR INTERREG 

Sumanios specializacijos stiprinimas per tarpvalstybinį bendradarbiavi-

mą (GoSmart) 57 613 

BSR INTERREG 

Parama netechnologinėms inovacijoms savininkų valdomose MVĮ ga-

mybos srityje didinant verslo tarpininkų pajėgumus (SNOwMAN) 19 648 

BSR INTERREG 

Sidabrinės ekonomikos” skatinimas taikant sumanios specializacijos 

principus bei stiprinant regioninius inovacijų gebėjimus (OSIRIS) 58 263 

BSR INTERREG 

Inovacijų modelis sumaniai gamybai (INFORM) 
29 742 

BSR INTERREG 

Baltijos didelio masto kompiuterija (BalticLSC) 
40 727 

BSR INTERREG 

CARROTS 
20 083 

BSR INTERREG 

VISO 558 121 

 

2019 m. Pilotiniai kliento paskyros valdymo (angl. key account managment) diegimo 

atvejai, naujų paslaugų paketai: 

⎯ Tarptautinės inovacijų brokerystės sistema. Jos pagrindu kliento paskyros val-

dymo principais 7-iose Baltijos jūros regiono šalyse yra teikiamos viešos inovaci-

jų valdymo, verslo plėtros, technologijų perdavimo bei jungimosi į tarptautines 

vertės grandines konsultacijos, grįstos tarptautinių partnerių sukurtomis meto-

dologijomis ir įrankiais. Paslaugų paketas sukurtas įgyvendinant projektą - Su-

manios specializacijos stiprinimas per tarpvalstybinį bendradarbiavimą (GoS-

mart) 

⎯ Netechnologinių inovacijų kūrimo sistema orientuota į inovacinių gebėjimų stip-

rinimą. Jos pagrindu kliento paskyros valdymo principais bendradarbiaujant su 

verslo įmonių savininkais sukurta konsultavimo voratinklio (angl. Spiderweb) 



Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2019 metų  

veiklos ataskaita. 5 priedas 

 

63 

 

koncepcija leidžianti konsultantams nuotoliniu būdu įvertinti SVV subjektų pasi-

rengimą diegti netechnologines inovacijas ruošiantis verslo perdavimui. Atliktas 

sukurtų konsultavimo modelių ir įrankių  pilotinis testavimas bendradarbiaujant 

su nepriklausomais verslo konsultantais bei verslo įmonių savininkais, stengian-

tis išsiaiškinti jų poreikius bei rekomendacijų parengimas kaip tobulinti verslo 

konsultavimo įrankius. Paslaugų paketas sukurtas įgyvendinant projektą - Para-

ma netechnologinėms inovacijoms savininkų valdomose MVĮ gamybos srityje 

didinant verslo tarpininkų pajėgumus (SNOwMAN). 
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6 priedas. Pažyma dėl 2019 m. LIC parengtų 
inovacijų politikos iniciatyvų tobulinimo reko-
mendacijų  

 

2020-04-06 

2019 m. Lietuvos inovacijų centras parengė konsoliduotas rekomendacijas: 

1. Lietuvos inovacijų centro kartu su LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija bendri 

pasiūlymai Europos Komisijos direktoratui dėl Bendrojo bendrosios išimties re-

glamento (BBIR) tobulinimo. Pateikta Europos Komisijos direktoratui.  

2. Lietuvos inovacijų centro kartu su užsienio partneriais - Berlyno miestu, Ham-

burgo tarptautinės ekonomikos institutu, HTW Berlyno taikomųjų mokslų uni-

versitetu, Medicininiu centru – universitetu „Hamburg-Eppendorf“, Dania tai-

komųjų mokslų universitetu, Norddjurs savivaldybe, Pietų Danijos universiteto 

Klinikinių tyrimų institutu Klinikinių alkoholio tyrimų skyriumi, Tartu mokslo 

parku, Tartu miesto savivaldybe, Metropolia taikomųjų mokslų universitetu, „Su-

omijos neožaidimai“, Helsinkio miestu, Ventspilio aukštųjų technologijų parku, 

Ventspilio miesto savivaldybės administracijos Skaitmeniniu centru, AHK Servi-

sas SIA, Krokuvos technologijų parku LLC, Psichiatrijos ir neurologijos institutu, 

Švedijos žaidimų vystytojų žaidimų industrijos asociacija, Investuok Stokholmo 

verslo regione parengtos bendros rekomendacijos Lietuvai dėl video industrijos 

žaidimų skatinimo. Pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir LR Kultūros 

ministerijai.  

3. Lietuvos inovacijų centro kartu su užsienio partneriais - Berlyno miestu, Ham-

burgo tarptautinės ekonomikos institutu, HTW Berlyno taikomųjų mokslų uni-

versitetu, Medicininiu centru – universitetu „Hamburg-Eppendorf“, Dania tai-

komųjų mokslų universitetu, Norddjurs savivaldybe, Pietų Danijos universiteto 

Klinikinių tyrimų institutu Klinikinių alkoholio tyrimų skyriumi, Tartu mokslo 

parku, Tartu miesto savivaldybe, Metropolia taikomųjų mokslų universitetu, „Su-

omijos neožaidimai“, Helsinkio miestu, Ventspilio aukštųjų technologijų parku, 

Ventspilio miesto savivaldybės administracijos Skaitmeniniu centru, AHK Servi-

sas SIA, Krokuvos technologijų parku LLC, Psichiatrijos ir neurologijos institutu, 

Švedijos žaidimų vystytojų žaidimų industrijos asociacija, Investuok Stokholmo 

verslo regione parengtos bendros rekomendacijos Lietuvai dėl žaidimų kūrėjų 

edukacinės sistemos sukūrimo. video industrijos žaidimų skatinimo. Pateikta 
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Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, LR Kultūros ministerijai ir LR Švietimo, mok-

slo ir sporto ministerijai.  

4. Lietuvos inovacijų centro kartu su partneriais Balerų salų inovacijų ir technologi-

jų fondu – Balerų salų administracija, Suomijos Baltijos institutu, Bukarešto re-

gioninės plėtros agentūra, Centrinės Graikijos regioninė administracija, Latvijos 

ūkio ministerija bei Portugalijos nacionalinė agentūra parengtos rekomendacijos 

dėl inovacijų pirkimų skatinimo rekomendacijų. Pateikta Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijai.  

5. Lietuvos inovacijų centro pateiktos rekomendacijos dėl kasmetinio universitetų 

ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno 

veiklos vertinimo Lietuvoje. Pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. 

6. Lietuvos inovacijų centro pateiktos rekomendacijos dėl LR konkurencijos tarny-

bos pateikto projekto „Dėl paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo pat-

virtinimo“. Pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. 

7. Lietuvos inovacijų centro pateikta pozicija dėl „Important Projects of Common 

European Interest (IPCEI), in the context of the fitness check on State aid policy”. 

Pateikta Europos Komisijai. 

8. Lietuvos inovacijų centro pateikta pozicija “Comments by the German govern-

ment submitted as part of the public consultation on the ‘fitness check’ for EU 

state-aid law”. Pateikta Europos Komisijai. 

9. Lietuvos inovacijų centro pateikta pozicija ir rekomendacijos dėl EBPO STI Out-

look 2018. Pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. 

10. Lietuvos inovacijų centro kartu su Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, aso-

ciacija „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos robotikos asociacija, Lietuvos 

lazerių asociacija, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija, Lietuvos 

spaustuvininkų asociacija, Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija, 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija pateiktos rekomendacijos dėl 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mok-

slinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 

01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ finansavimo sąlygų aprašo 

projekto. Pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. 

11. Lietuvos inovacijų centro kartu su Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, aso-

ciacija „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos robotikos asociacija, Lietuvos 

lazerių asociacija, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija, Lietuvos 
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spaustuvininkų asociacija, Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija, 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija pateiktos rekomendacijos dėl 2014-2020 

m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mok-

slinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ naujai 

planuojamos priemonės „Eksperimentas“ projektų atrankos kriterijų. Pateikta 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. 

12. Lietuvos inovacijų centro kartu su skaitmeninių inovacijų centrais pateiktos rek-

omendacijos dėl eDIH plėtros Lietuvoje. Pateikta Ekonomikos ir inovacijų minis-

terijai. 

 

Lietuvos inovacijų centro ekspertų 2019 m. atlikti analitiniai darbai: 

1. Lietuvos žaidimų industrijos plėtros galimybių studija, identifikuojanti Lietuvos 

žaidimų industrijos plėtros kryptys remiantis gerųjų užsienio šalių praktika;  

2. Sidabrinės ekonomikos Lietuvoje galimybių studija, kurios tikslas identifikuoti 

pagrindines senjorų gyvenimą apimančias sritis (sveikatos apsauga, slauga, mo-

bilumas, švietimas ir pan.) bei problematiką kiekvienoje šių sričių, kiekvienoje Li-

etuvos apskrityje; 

3. Baltijos jūros šalių sidabrinės ekonomikos  rinkos prioritetų identifikavimo 

žemėlapis, kurio tikslas identifikuoti potencialais žinioms imlias sidabrinės 

ekonomikos verslo sritis sumanios specializacijos prioritetuose; 

4. Inovacijų paramos sidabrinei ekonomikai metodologija, kurios pagrindų kitos 

šalys gebėtų dalintis gerąja patirtimi ir formuoti atitinkamas politines rek-

omendacijas ir priemones, leisiančias  vystyti sidabrinės ekonomikos sektorių; 

5. Lietuvos mechatronikos ir mechanikos inžinerijos MVĮ skaitmeninės transfor-

macijos situacijos analizė; 

6. Lietuvos inovacijų paramos infrastruktūros žemėlapis, kuriame identifikuoti 

įvairūs inovacijų sistemos veikėjai: paramos institucijos, universitetai, parkai, 

skaitmeniniai inovacijų centrai, kompetencijų centrai, IT įmonės, inžinierinės ro-

botikos įmonės, bei jų kompetencijos; 

7. Didelės apimties kompiuterijos institucinių gebėjimų analizė, kurios metu identi-

fikuoti esami ir potencialūs rinkos dalyviai, jų turimi pajėgumai ir siūlomi spren-

diniai; 
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8. Didelės apimties kompiuterijos poreikių ir vizijos analizė, identifikuoti rinkos 

poreikiai ir pasiūlos neatitikimai, saugumo ir kvalifikacijos problemos, skai-

čiavimų sistemų funkcionalumo svarba; 

9. Lietuvos transporto sektoriaus analizė, apžvelgiant į skirtingas transporto 

sektoriaus sritis ir transporto rūšis, identifikuotos esamos problemos ir iššūkiai, 

esamos situacijos galimybės, galinčios suteikti konkurencinį pranašumą 

transporto įmonėms diegiančios inovacijas ir planuojančioms plėtrą. 

 

Lietuvos inovacijų centro organizuoti tarptautiniai gerosios inovacijų skatinimo prakti-

kos keitimosi renginiai 2019 m.: 

1. Tarptautinis renginys, užsienio šalių atstovams pristatant Lietuvos žaidimų in-

dustriją bei visą inovaciją ekosistemą, bei aptariant galimybes įdiegti užsienyje 

įgyvendintas gerąsias inovacijų skatinimo praktikas Lietuvoje; 

2. Baltijos jūros regiono žaidimų industrijos inovatyviausių įmonių produktų įver-

tinimas rengiant „Baltic sea games“ apdovanojimus Lietuvoje; 

3. Tarptautinis renginys, skirtas mokslo, verslo ir valdžios atstovams, kurio metu 

pristatytos užsienio šalių ekspertų gerosios praktikos, kaip sėkmingai suformuoti 

ir įgyvendinti inovacijų, sveikatos ir socialinių reikalų politiką bei plėtros strategi-

jas, nukreiptas į sidabrinės ekonomikos plėtrą perėmimas bei Lietuvos politinės 

patirties ir praktikos, skatinančios atliepti senėjančios visuomenės iššūkius; 

4. Tarptautinis renginys, skirtas pristatyti ir pasidalinti Lietuvos bei užsienio šalių 

gerosiomis praktikomis gerinant žinių perdavimą ir prieigą prie atvirų inovacijų 

tarp trigubos spiralės partnerių prevencinės sveikatos apsaugos ir terminių 

šaltinių srityje; 

5. Tarptautinis renginys, skirtas pristatyti ir pasidalinti Lietuvos bei užsienio šalių 

gerosiomis praktikomis skatinant žiedinius pirkimus. 

 

 

Inovacijų analizės ir politikos departamento vadovė 

Giedrė Ramanauskienė 

 


