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„Lietuvos ištekliai“. 

Paieškos rezultatas Nr. 1



„Lietuvos ištekliai“. 

Paieškos rezultatas Nr. 2



Lietuva 2030: 

status quo įkaitė ar kuo LT gali būti įdomi kitiems?



c
Iššūkiai

Šaltiniai: http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/ ; www.public-policies.eu; 

http://whartonmagazine.com/issues/summer-2012/wharton-folly-a-playground-of-lifelong-

learning/ ; http://www.afr.com/technology/tesserent-listing-to-give-asx-investors-way-into-

growing-cyber-security-market-20151129-glb58a

http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
http://www.public-policies.eu/
http://whartonmagazine.com/issues/summer-2012/wharton-folly-a-playground-of-lifelong-learning/
http://www.afr.com/technology/tesserent-listing-to-give-asx-investors-way-into-growing-cyber-security-market-20151129-glb58a


Verslo sektoriaus išlaidos MTEP

Šaltiniai: Statistikos departamentas, Eurostat



Šaltinis: Statistikos departamentas

Taikomieji moksliniai tyrimai ir 

eksperimentinė plėtra skaičiais



2009 m. Mokslo ir studijų įstatymas:

Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu 

pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir 

įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar 

įdiegtus, taip pat kurti, diegti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi 

sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius.

 ...moksliniai tyrimai yra būtina eksperimentinės plėtros prielaida.

Nuo 2017 m. galiojanti redakcija:

Eksperimentinė plėtra – moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi, sukauptu pažinimu 

grindžiama nuosekli, papildomų žinių teikianti veikla, kurios tikslas – kurti naujus produktus ar 

procesus arba tobulinti jau sukurtus produktus ar procesus, taip pat kurti arba iš esmės tobulinti 

moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir 

visuomenės problemų sprendinius.

 ...papildomų žinių teikianti ir naujus produktus (paslaugas, procesus, kt.) kurianti 

veikla, kuri gali būti vykdoma tiek mokslinių tyrimų, tiek ir praktinės patirties pagrindu.

Eksperimentinės plėtros sąvokos pokyčiai



• prototipas, galutinis prototipas, bandomoji 

partija, bandomosios partijos įvertinimas

LRV Nutarimas Nr. 650 (2012-06-06) „Dėl rekomenduojamos mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“

Eksperimentinės plėtra



Tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį 

potencialą.

Kompetencijos centras – mokslo ir studijų institucijos ar universitetų ligoninės atitinkamos (-ų) 

MTEP srities (-čių) aukšto tarptautinio lygio intelektinis potencialas, pasižymintis išskirtiniais 

šios (-ių) srities (-čių) MTEP veiklos, tarptautinio ir (arba) tarpdisciplinio ir (arba) 

tarpsektorinio bendradarbiavimo, MTEP veiklos komercinimo rezultatais ir 

apimtimis, įsitraukęs į MTEP rezultatų sukūrimo (nuo idėjos iki prototipo) ir jo realizavimo 

rinkoje procesus.

Numatoma finansuoti veikla – kompetencijos centrų veiklos skatinimas, siekiant išbandyti 

MTEP grįstas, komercinį potencialą turinčias idėjas, sukurti tolesnėms investicijoms parengtą 

ar kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje.

Galimi pareiškėjai yra mokslo ir studijų institucijos ir universitetų ligoninės.

Galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje, ir 

privatieji juridiniai asmenys.

Kompetencijų centro idėja



Detaliau..

Kas?

1) Ne atskiras juridinis subjektas, bet partnerystė / bendradarbiavimas /

tinklaveika.

2) Specifinėmis MTEP žiniomis ir patirtimi grįsta kritinė masė/intelektinis

potencialas.

3) Svarbi veiklos apibrėžtis: tarpsektorinė/tardisciplininė, turinti potencialo ne

tik lokaliu, bet ir regioniniu ar globaliu mastu.

Kokiu tikslu?

Eksperimentinės plėtros veiklos idėjos/sprendimo tikrinimui ir

paruošimui/pritaikymui vartotojams, rinkai ir pan.

Veiklos įtrauktis?

Tyrėjai, studentai, vystantys MTEP idėjas

Partneriai, kurių idėjoms/sprendimams reikia išsamesnio pritaikymo rinkai

Kiti užsakovai/partneriai...



• Svarbus MTEP srities (sričių) veiklos išskirtinumas, tarptautinis ir (arba)

tarpdisciplinis ir (arba) tarpsektorinis bendradarbiavimas

 Siekinys - spartesnis ir efektyvesnis MTEP sprendimų kelias į rinką.

 Naujumo elementas yra būtinas, ne rutininių veiklų vykdymas.

 Galimos veiklos pavyzdžiai:

MTEP grįstų ir/arba komercinį potencialą turinčių idėjų išbandymas 

tolesnėms investicijoms MTEP veiklos rezultato, kuris gali būti pritaikytas 

diegti rinkoje parengimas / tobulinimas /adaptavimas vartotojams 

Bandomoji partija ir jos įvertinimas (bet ne gamyba).

Konsultacijos dėl tikslinių rinkų analizės, patentų registravimo 

Svarbu



• Mokslo ir studijų institucijos/universitetų ligoninėms tai:

– vidinių padalinių tinklaveika

– nauji tardiscipliniškumo elementai

– daugiau galimybių naujų idėjų paieškai

– tardisciplininės komandos

– nedidelės apimties, bet reikšminga paramai MTEP idėjos patikrinimui

– galimybė efektyviau įveiklinti turimą APC infrastruktūrą 

– orientacija į spartesnį technologijų perdavimą 

– MTEP komercinimo strategijos centrinė ašis (turinio aspektu) 

– pozicionavimo tarptautinėje erdvėje akcentas

– išskirtinių studijų/mokslinės praktikos patrauklumo elementas

– ... you name it

Nauda pareiškėjams 



IDĖJA RINKAŽinių ir technologijų kūrimas, pritaikymas ir perdavimas

Bendri mokslo-verslo projektai (35,917)Tiksliniai MTEP (44,891)

Rizikos kapitalas MTEP veikloms (5)

Inovacijų ir technologijų centrų veikla (14,481)

Kompetencijos centrų veikla (11,585)

MTEP rezultatų komercinimas (spin-off’ai, 
Eureka) (13,033)

Mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimas žinioms imliose įmonėse 
(2,896)

Parama mokslinių straipsnių publikavimui 
aukšto mokslinio lygio Lietuvos žurnaluose 

(2,607)

Doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (23,17)

TYKU 2 projektas (1,304)

Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus (49,525)

Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas (1,738)

Mokslo populiarinimo sistemos plėtra (3,475)

Ekspertų kvalifikacijos tobulinimas (1,738)

Mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas (1,448)

MITAP 2 (3,475)
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VP 9 prioritetas

VP 1 prioritetas

MTEP infrastruktūra ir integracija į ESFRI (187,999)

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas (2,137)

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas (7,24)

Institucijų, kuriose moksliniai tyrimai yra gretutinė veikla, tyrėjų 
potencialo ugdymas (1,448)

Paskatos akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos plėtrai (1,738)

Mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos 
(4,344)

Mokslo komunikacijos plėtra (1,738)

Ekosistema

(1 ir 9 VP prioriteto priemonės)



Vokietija: http://www.isi.fraunhofer.de/isi-en/profile/cc_gf.php

Austrija: https://www.uni-graz.at/en/researching/research-profile/research-

facilities-and-programmes/competence-centres/

https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/organisation/departments-and-

competence-centres/centres-of-competence.html

Estija: http://researchinestonia.eu/science-scene/competence-centers/

Slovėnija: https://www.uni-

lj.si/research_and_development/european_structural_funds/competence_ce

ntres/

Veiklų organizavimo pavyzdžiai

http://www.isi.fraunhofer.de/isi-en/profile/cc_gf.php
https://www.uni-graz.at/en/researching/research-profile/research-facilities-and-programmes/competence-centres/
https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/organisation/departments-and-competence-centres/centres-of-competence.html
http://researchinestonia.eu/science-scene/competence-centers/
https://www.uni-lj.si/research_and_development/european_structural_funds/competence_centres/


Sėkmės!


