PASIŪLYMAI DĖL 2021–2027 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETŲ IR KONKREČIŲ UŽDAVINIŲ FINANSAVIMO VEIKLŲ
Pasiūlymus teikianti institucija: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Prioriteto pavadinimas: 1 prioritetas „Pažangesnė Lietuva“
Kaip siūlomos finansuoti veiklos atsižvelgia į:
Konkrečio
s tikslinės
teritorijos,
įskaitant
planuojam
ą
teritorinių
priemonių
naudojimą

Kaip
siūlomos
finansuoti
veiklos
prisidės prie
Nacionalini
o pažangos
plano
įgyvendinim
o?

6
NPP
(projekto) 13
strateginio
tikslo 13.2.
uždavinį ,,
Kurti naujas
mokslo žinias,
didinančias
šalies
konkurencing
umą“ ir 13.4
uždavinį
„Didinti šalies
mokslo

Prioriteto
konkretus
uždavinys

Siūlomos
finansavimo
veiklos
pagal
konkretų
uždavinį

Pagrindinės
tikslinės
grupės

Planuojam
ų
finansinių
priemonių
naudojima
s

1

2

3

4

5

Stiprinti mokslinių
tyrimų ir
inovacinius
pajėgumus ir
diegti
pažangiąsias
technologijas
(ERPF)

1. Kurti
palankias
sąlygas
aukšto lygio
MTEPI
1.1. MTEP(I)
infrastruktūros
atnaujinimas
ir
plėtra
įskaitant:
kompetencijų
centrų, MTEPI
demonstracini
ų erdvių,
plėtrą;

-

Lietuva

Mokslininkai
ir kiti tyrėjai,
studentai

EBPO
Lietuvos
ekonominėje
apžvalgoje
2018 m.
pateiktas
rekomendacijas?

Siūlomų
veiklų
pagrindimas
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Europos
Komisijos
Šalies
ataskaitoje
Lietuva 2019
m. pateiktas
įžvalgas arba
D priede
pateiktas
investavimo
gaires?
8

9

10

Įvertinus tai,
kad Lietuvoje
esanti MTEPI
infrastuktūra
pakankamai
išplėtota,
atnaujinta, bet
nėra tinkamai
išnaudojama
būtina nustatyti
infrastruktūros
trūkumą kurti
proveržiui
sumanios
specializacijos
prioritetuose ir

EK
rekomenduoja
didinti
mokslinių
tyrimų ir
inovacijų
pasiūlą, didinant
mokslinių
tyrimų sistemos
patrauklumą ir
konkurencingu
mą. Be tvarių
investicijų į
MTEPI
infrastruktūros
palaikymą ir

Remti
papildomas
iniciatyvas
siekiant
užtikrinti, kad
universitetuos
e vykdomi
moksliniai
tyrimai
pasiektų
tarptautinį
lygį. Ištekliai
turėtų būti
skiriami
katedroms ir
programoms,

Lietuvos ūkio
sektorių
finansavimo
po 2020 m.
vertinimo
rekomendacijas?

Numatomi
rezultato ir
produkto
rodikliai (be
konkrečių
reikšmių)

11
Tyrėjų, dirbančių
pagerintoje
(finansuotoje)
mokslinių tyrimų
infrastruktūroje,
skaičius;
Tarptautinių
MTEPI
infrastruktūrų,
kurių narė yra
Lietuva, skaičius;
Nominali MTEPI
įrangos vertė.

2
Mokslinių
tyrimų ir
technologijų
organizacijų
(RTO)
infrastruktūros
kūrimą ir
plėtrą;
Specialios
paskirties
aukštųjų
technologijų
infrastruktūros
ir bandomųjų
linijų kūrimą
ir plėtrą;
Mokslo-verslo
inkubatorių
(angl.
preincubation and
incubation)
bei
mokslui
imlaus verslo
akseleratorių
plėtrą.
1.2. Šalies ir
tarptautinių
MTEP
infrastruktūrų
sąveikos
užtikrinimas
jungiantis
į
tarptautinius
tinklus.

tarptautiškum
ą, tarptautinį
konkurencing
umą ir
matomumą“

atitinkamai
vystyti
trūkstamas
grandis.
Atitinkamai,
būtina toliau
tęsti
„minkštosios“
infrastruktūros
(akseleravimo ir
kt. paslaugos)
vystymą.
Vykdyti tikslinę
gerajai gamybos
praktikai (angl.
good
manufacturing
practise) vystyti
reikalingos
infrastruktūros
(moksliniams
tyrimams ir
eksperimentinei
plėtrai vykdyti
reikalinga
infrastruktūra,
įskaitant
gerosios
gamybos
praktikos
reikalavimus
atitinkančias
patalpas bei
gerosios
laboratorijos
praktikos
reikalavimus
atitinkančias
patalpas, būtinas
minėtoms
veikloms
vykdyti) plėtrą.

atnaujinimą,
(ypač į
technologijų
perdavimo
infrastruktūrą
bei tarptautines
MTEPI
infrastruktūras)
nėra įmanoma
užtikrinti
mokslinių
tyrimų sistemos
patrauklumo ir
konkurencingu
mo, o tuo pačiu
ir mokslinių
tyrimų ir
inovacijų
pasiūlos
didinimo.
Taip pat stiprinti
mokslinių
tyrimų ir
inovacijų
pajėgumus ir
pažangiųjų
technologijų
naudojimą,
didinti
mokslinių
tyrimų ir
inovacijų
pasiūlą, didinant
mokslinių
tyrimų sistemos
patrauklumą ir
konkurencingu
mą.

kuriose aukštu
lygiu vykdomi
moksliniai
tyrimai. Reikia
užtikrinti, kad
mokslinių
tyrimų
finansavimas
būtų glaudžiai
susijęs su
veiklos
rezultatais.
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2. Kurti
naujas
mokslo žinias,
didinančias
šalies
konkurencing
umą:
2.1.
Aukšto
lygio MTEP
veiklų
skatinimas;
2.2.
Tarptautinių
MTEP
projektų
vykdymas,
apimant
finansavimo
užtikrinimą
projektams,
gerai
įvertintiems
tarptautinėse
programose,
tačiau
negavusiems
finansavimo;
2.3.
Kompetencijos
centrų veiklos
skatinimas;
2.4.
Ekscelencijos
centrų veiklos
skatinimas;
2.5. Mokslinių
tyrimų
ir
technologijų
organizacijų
(RTO) veiklos
skatinimas;
2.6.
MTEP
veiklų,

Mokslininkai
ir kiti tyrėjai,
studentai

-

Lietuva

NPP
(projekto) 13
strateginio
tikslo 2
uždavinį
„Kurti naujas
mokslo žinias,
didinančias
šalies
konkurencing
umą“ ir 4
uždavinį
„Didinti šalies
mokslo
tarptautiškum
ą, tarptautinį
konkurencing
umą ir
matomumą“

Atitinka
rekomendaciją
intervencijoms,
skirtoms didinti
tyrėjo profesijos
patrauklumą
Lietuvoje (1
tikslas):
„...proaktyviai
siekti
bendradarbiauti
su Lietuvos
tyrėjais
integruojant
Lietuvą į
tarptautinę
inovacijų
kūrimo
grandinę...“.
Atitinka
rekomendacijas
intervencijoms,
skirtoms mažinti
su inovacijų
kūrimu susijusią
riziką ir
administracines
sąnaudas (2
tikslas):
„Didinti
finansavimo
intensyvumą
kompetencijos
centrų bei
inovacijų ir
technologijų
perdavimo
centrų veiklos
skatinimo
priemonei“;
„Skatinti
kompetencijų

EK
rekomendacija
didinti
mokslinių
tyrimų
ir
inovacijų
pasiūlą, didinant
mokslinių
tyrimų sistemos
patrauklumą ir
konkurencingu
mą – 2.1-2.8
veiklų projektų
finansavimas
sudarytų sąlygas
mažinti
mokslinės
veiklos
fragmentaciją,
vykdyti didesnio
masto projektus,
sutelkti kritinę
masę
visuomenės
problemų
sprendimui
ir
taip didinti šalies
konkurencingu
mą tarptautiniu
mastu.

Patentinės
paraiškos,
pateiktos Europos
patentų biurui;
Prekės ženklų ir
dizaino paraiškos.
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orientuotų
į
visuomenės ir
verslo
poreikius bei
naujų
produktų/tech
nologijų
kūrimas
ir
plėtra;
2.7.
Nacionalinių
mokslo
ir
technologijų
programų bei
konkursinių
mokslo
programų
finansavimas;
2.8.
Dalyvavimo
tarptautinėse
mokslo
ir
inovacijų
programose
skatinimas.

centrų vystymą,
integruojant
tyrimų ir
technologijų
organizacijų
funkcijas.“;
„Diegti
priemones,
skirtas RTO
centro ( – ų)
steigimui,
aiškiai
apibrėžiant šios
organizacijos
veiklą ir paskirtį
(t. y. plėtoti
tikslinius
strateginius
mokslinių
tyrimus ir jų
rezultatus
panaudoti
kuriant naujus
produktus
(technologijas,
paslaugas ir
t.t.).“
Atitinka
rekomendacijas
intervencijoms,
skirtoms
integruoti MTI
vertės kūrimo
grandinę
Lietuvoje ir
tarptautinėje
rinkoje bei
skatinti
produktų ir
paslaugų
komercializaciją
ir aukšto lygio
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Pasinaudoti
skaitmeninimo
teikiama
nauda
piliečiams,
įmonėms
ir
vyriausybėms
(ERPF)

1.Užtikrinti
mokslo
rezultatų
atvirumą ir
prieinamumą
1.1.
Investicijos į
MTEPI veiklai
vykdyti
reikalingų
elektroninių
infrastruktūrų
plėtrą
ir
elektroninių
išteklių
prieinamumo
užtikrinimą;

Mokslininkai
ir kiti tyrėjai,
studentai

-

Lietuva

NPP
(projekto) 13
strateginio
tikslo 13.2.
uždavinį
„Kurti naujas
mokslo žinias,
didinančias
šalies
konkurencing
umą“ ir 13.4
uždavinį ,,
Didinti šalies
mokslo
tarptautiškum
ą, tarptautinį
konkurencing
umą ir
matomumą“.

Mokslininkai
ir kiti tyrėjai,
studentai

-

Lietuva

NPP
(projekto) 13
strateginio
tikslo 3

1.2. Jungimosi
į Europos
atvirojo
mokslo debesį
skatinimas

Ugdyti pažangiajai
specializacijai,
pramonės
pereinamajam

1.Kurti
antreprenery
stės kultūrą
moksle,

mokslinius
tyrimus (3
tikslas): „Tęsti
naujų kontaktų
ir
bendradarbiavi
mo galimybių
paiešką ypač
sumanios
specializacijos
srityse.“
Būtina nustatyti
infrastruktūros
trūkumą kurti
proveržiui
sumanios
specializacijos
prioritetuose ir
atitinkamai
vystyti
trūkstamas
grandis.
Atitinkamai,
būtina toliau
tęsti
„minkštosios“
infrastruktūros
(akseleravimo ir
kt. paslaugos)
vystymą.

Atitinka
rekomendacijas
intervencijoms,
skirtoms mažinti

Didinti e.
paslaugų
teikimo mastą,
kokybę ir
sąveikumą,
plėsti ir spartinti
atvirųjų
duomenų
naudojimą.

Remti
papildomas
iniciatyvas
siekiant
užtikrinti, kad
universitetuos
e vykdomi
moksliniai
tyrimai
pasiektų
tarptautinį
lygį.

EK
rekomendacijos
mokslo
tiriamosioms

-

-

Naudotojai,
pasinaudoję
skaitmeninėmis
paslaugomis

-

Investicijos į
įgūdžių ugdymo
ekosistemas;
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laikotarpiui
ir
verslumui
reikalingus
įgūdžius (ERPF)

stiprinant jo
poveikį
socialinei
ekonominei
šalies raidai:
1.1. Mokslo ir
studijų
institucijų
inovacijų
ir
technologijų
perdavimo
centrų veiklos
skatinimas;
1.2. Spin-off’ų
steigimo
ir
veiklos
skatinimas;
1.3.
Anterpreneryst
ės principų
diegimas MSI;
1.4. MTEP
žinių
panaudojimo
valstybės
sektoriuje
sistemos
sukūrimas;
1.5. Mokslo ir
inovacijų
vadybos
kompetencijų
stiprinimas
mokslo
ir
studijų
institucijose
bei
mokslo
politiką
formuojančios
e institucijose.

uždavinį
„Kurti
antrepreneryst
ės kultūrą
moksle,
stiprinant jo
poveikį
socialinei
ekonominei
šalies raidai“

su inovacijų
kūrimu susijusią
riziką ir
administracines
sąnaudas (2
tikslas):
„Didinti
finansavimo
intensyvumą
kompetencijos
centrų bei
inovacijų ir
technologijų
perdavimo
centrų veiklos
skatinimo
priemonei“.
Atitinka
rekomendacijas
intervencijoms,
skirtoms
integruoti MTI
vertės kūrimo
grandinę
Lietuvoje ir
tarptautinėje
rinkoje bei
skatinti
produktų ir
paslaugų
komercializaciją
ir aukšto lygio
mokslinius
tyrimus (3
tikslas):
„Diegti
skatinamąsias
priemones
tyrėjų
įsitraukimui į
mokslinių darbų
ir tyrimų

institucijoms
rengti tikslinius
mokymus apie
tai, kaip valdyti
inovacijas bei
plėtoti
universitetų ir
mokslo
tiriamųjų
institucijų
gebėjimus
didinti jų
mokslinių
tyrimų projektų
komercinį
perspektyvumą
ir aktualumą
rinkoje.
Investicijos į
veiklas,
vykdomas kartu
su verslu,
finansavimas
taip pat atitinka
EK
rekomendaciją
didinti
mokslinių
tyrimų ir
inovacijų
pasiūlą, didinant
mokslinių
tyrimų sistemos
patrauklumą ir
konkurencingu
mą, bei remti
universitetų ir
įmonių bendrus
mokslinius
tyrimus, taip
sudarant
technologijų

Įmonių, gavusių
subsidijas,
skaičius;
Mokslinių tyrimų
įstaigų,
dalyvaujančių
jungtiniuose
projektuose,
skaičius;
Įmonių,
bendradarbiaujan
čių su mokslinių
tyrimų įstaigomis,
skaičius;
Patentinės
paraiškos,
pateiktos Europos
patentų biurui;
Prekės ženklų ir
dizaino paraiškos;
Bendrų privačiųviešų (moksloverslo)
publikacijų
skaičius.
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1.6.
Tyrėjų
tarpsektorinio
mobilumo
Lietuvoje
ir
užsienyje
iniciatyvos
(doktorantūra
su
verslu,
tyrėjai versle,
kontaktų
misijos ir pan.)
1.7.
Bendrų
mokslo-verslo,
mokslo-viešojo
sektoriaus
MTEP
projektų
skatinimas.

rezultatų
komercializaciją
ir įmonių
kūrimą. Norint
pasiekti šį tikslą
finansavimą
vertėtų nukreipti
į paramą
mokslininkams
ir jaunoms
inovatyvioms
įmonėms
(startuoliams ir
atžalinėms
įmonėms),
kurioms
reikalingos tiek
konsultacinės
paslaugos, tiek
finansavimas
ankstyvuoju
idėjos
laikotarpiu, tiek
atitinkama
infrastuktūra
(technologijų ir
inovacijų
centrai).“
Atitinka
rekomendaciją
intervencijoms,
skirtoms
sudaryti
investicijoms į
MTI patrauklią
aplinką
finansinėmis ir
nefinansinėmis
priemonėmis (4
tikslas):
„Skatinti
MTEPI srityje

perdavimo ir
mokslinių
tyrimų rezultatų
komercinimo
sąlygas. Pagal
siūlomas veiklas
finansuojami
projektai
sudarys sąlygas
didinti
mokslinių
tyrimų ir
inovacijų
pasiūlą bei
prisidės prie
technologijų
perdavimo ir
mokslinių
tyrimų rezultatų
komercinimo.
Spin-off’ų
steigimą ir
veiklą siūloma
finansuoti
atsižvelgiant į
EK
rekomendaciją
didinti
inovatyvių
įmonių skaičių
sumaniosios
specializacijos
sektoriuose,
turinčiuose
didžiausią
potencialą,
atsižvelgiant į
regionų
specializacijas.
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Ugdyti
pažangiosios
specializacijos
įgūdžius ir bazinių
didelio poveikio
technologijų
įgūdžius, vykdyti
pramonės
pertvarką,
sektoriams
bendradarbiauti
įgūdžių
ir
verslininkystės
srityje,
rengti
mokslo darbuotojų
mokymus, skatinti
aukštojo mokslo
institucijų,
profesinio
mokymo įstaigų,
mokslinių tyrimų
ir
technologijų
centrų, įmonių ir
grupių tinklaveiką
ir partnerystę ir
remti labai mažas,
mažąsias
ir
vidutines įmones
bei
socialinę
ekonomiką
(ESF+)

1. Ugdyti,
išlaikyti ir
pritraukti
talentus
aukšto lygio
mokslui ir
mokslu
grįstoms
inovacijoms
kurti
1.1. Studentų
pritraukimas
vykdyti
MTEPI veiklas
1.2.
Doktorantūros
studijos
1.3.
Podoktorantūr
inės stažuotės
1. 4. Tyrėjo
kompetencijos
didinimas
1.5.
Tinklaveikla,
mokslo
vadyba,
įskaitant
kultūrinius
pokyčius
institucijose

Mokslininkai
ir kiti tyrėjai,
studentai,
mokslo
vadybininkai,
administratori
ai

-

Lietuva

NPP
(projekto) 13
strateginio
tikslo
13.1. uždavinį
„Ugdyti,
išlaikyti
ir
pritraukti
talentus
aukšto lygio
mokslui
ir
mokslu
grįstoms
inovacijoms
kurti“ ir 13.4
uždavinį
„Didinti šalies
mokslo
tarptautiškum
ą, tarptautinį
konkurencing
umą
ir
matomumą“

dirbančių
specialistų
verslumo
įgūdžius ir
komercializacijo
s nešamos
naudos sklaidą.“
Labai svarbu
keisti suvokimą
ir požiūrį į
mokslinį darbą,
tiek vykdant
informacines
kampanijas
mokyklose, tiek
vykdant
informacines
kampanijas
plačiajai
visuomenei,
remiant
institucijas,
kurios prisideda
prie mokslinės
kultūros
skatinimo
(mokslo centrai,
mokslo muziejai
ir kita).
Nepakankamos
kritinės tyrėjų
masės
problemai
spręsti
rekomenduojam
a ir toliau tęsti
iniciatyvą
pritraukti
užsienio tyrėjus
dirbti ir gyventi
Lietuvoje,
didinti

Atitinka EK
rekomendacijas
mokslo
tiriamosioms
institucijoms
rengti tikslinius
mokymus apie
tai, kaip valdyti
inovacijas bei
plėtoti
universitetų ir
mokslo
tiriamųjų
institucijų
gebėjimus
didinti jų
mokslinių
tyrimų projektų
komercinį
perspektyvumą
ir aktualumą
rinkoje.

Tarptautinis
Lietuvos
mokslininkų
judumas ir
bendradarbiavi
mas vis dar
nėra aktyvus,
politikos
tikslai nėra
pasiekti.
Lietuvos
aukštojo
mokslo
sistemai
sunkiai sekasi
išlaikyti
lietuvius, kurie
nori
studijuoti
doktorantūroje
, ir pritraukti iš
užsienio
mokslininkų,
įgijusių
mokslinius
laipsnius
ne Lietuvoje.
Daktaro
laipsnį
užsienyje
įgyjančių
lietuvių ir
užsieniečių
doktorantūros
studentų

-

Mokslo ir studijų
institucijų
administracijos
darbuotojai, kurie
dalyvavo ESF
veiklose;
Asmenų, kurie po
dalyvavimo ESF
veiklose baigė
doktorantūros
studijas, dalis;
Asmenys, kurie
dalyvavo ESF
veiklose, skirtose
doktorantūrai;
Įgyvendinti
MTEP projektai;
Sukurti mokslo
populiarinimo
produktai.
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1.6. Mokslo
komunikacija
(populiarinim
as)
1.7.
Tarptautinio
mobilumo
programų
kūrimas
ir
plėtra
(stažuotės,
vizitai,
mainai);
1.8.
Tarptautinių
mokslo
ir
inovacijų
programų
nacionalinių
kontaktinių
asmenų tinklo
bei
atstovavimo
ES
institucijose
stiprinimas;
1.9.
Mokslo
diplomatijos ir
šalies mokslo
žinomumo
plėtra;
1.1.0.
Lietuvos
mokslo biuro
Briuselyje
stiprinimas.

doktorantų
parengimo
kokybę
Lietuvoje bei
skatinti
kryptingą
tikslinį
doktorantų
ruošimą
užsienyje. Tam
kad tai pasiekti,
būtina sukurti
finansinių ir
nefinansinių
paskatų užsienio
tyrėjams
sistemą,
palengvinti
imigracijos ir
įdarbinimo
sąlygas trečiųjų
šalių piliečiams.
Santykinis
atlyginimo
dydis yra vienas
iš pagrindinių
faktorių
lemiančių mažą
tyrėjo veiklos
patrauklumą
Lietuvoje.

Lietuvoje
skaičiaus
santykis – 10 :
1.
Užsienio
mokslininkų
pritraukimas
sudaro didelę
problemą
aukštojo
mokslo
įstaigoms,
kurios neturi
pakankamai
biudžeto lėšų,
kad galėtų
konkuruoti
tarptautinėje
rinkoje.

