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APIBRĖŽIMAI

IR S ANTRUMPOS

Santrumpos ir apibrėžimai

Paaiškinimas

Konsorciumas / paslaugų
teikėjas

Šalys, kartu atsakingos už paslaugų teikimą; šalims priskiriama „Technopolis
Consulting Group“ (TG) ir UAB „Ernst & Young Baltic“ (EY)

Sutartis

Sutartis Nr. SLN9-01/10 pasirašyta 2010 m. gruodžio 8 d. tarp Konsorciumo, kurį
sudaro „Technopolis Consulting Group“ (TG) ir „Ernst & Young Baltic“, ir Mokslo
ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) dėl paslaugų teikimo pagal projektą
„Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) bei jungtinių tyrimų programų
stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“

Jungtinės tyrimų programos
(JTP)

Jungtinė tyrimų programa: rezultatų, kuriuos numatoma pasiekti plėtojant atitinkamo
sektoriaus mokslinius tyrimus ir ekonominę veiklą ir įgyvendinant mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros projektus ir programas, finansuojamus ES struktūrinių
fondų ir nacionalinių fondų lėšomis, visuma

AMI

Aukštojo mokslo institucija

PV

Poveikio vertinimas

INT

Intelektinės nuosavybės teisės

ŪM

Ūkio ministerija

ŠMM

Švietimo ir mokslo ministerija

Slėnių stebėsenos grupė
(SG)

Organizacinė struktūra JTP ir Slėnių programų įgyvendinimui stebėti. Šiuo sutartyje
apibrėžtu laikotarpiu SG funkcijas atliks „Technopolis Consulting Group Belgija“ ir
„Ernst & Young Baltic“ konsorciumas

APC

Atvirosios prieigos centras – mokslo ir studijų institucijoje arba institucijų tinkle
dislokuota tam tikra mokslo ir studijų infrastruktūra, kurios naudojimo tvarka
nustatoma Reglamentu ir APC administravimo taisyklėmis

MTI

Mokslinių tyrimų infrastruktūra

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Slėniai

Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai: mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus
žinioms verslo potencialas (subjektų visuma), sutelktas vienoje teritorijoje, turintis
bendrą arba susijusią infrastruktūrą ir kryptingai prisidedantis prie žinių visuomenės ir
žinių ekonomikos kūrimo, Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo
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1. Santrauka
Šioje ataskaitoje siekiama pateikti gaires, kaip būtų galima atlikti investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūrą
poveikio vertinimą, ir apibrėžti tam tikrus metodologinius pagrindus, į kuriuos derėtų atsižvelgti, ruošiantis
investicijų į Lietuvos Slėnių MTEP infrastruktūrą ex-post poveikio vertinimui. Šis darbas laikytinas žingsniu
į galimų rezultatų tipologijos apibrėžimą ir galimybe įvertinti sąlygas ir modelius, kurių kontekste tie
rezultatai gimsta ir pasklinda. Remiantis Kliento ir Paslaugų teikėjo abipusiu susitarimu, ši ataskaita keičia
Jungtinių tyrimų programų pažangos metinę ataskaitą (D.1.3.1) ir Jungtinių tyrimų programų stebėsenos
ataskaitą H2 2013 (D.1.3.2).
Antroje dalyje mėginama apibūdinti investicijų į MTI naudas skirtingoms suinteresuotosioms šalims ir
sukurti scheminę poveikio vertinimo sistemą, kurią būtų galima naudoti vertinant ir atsekant pagrindinius
poveikius. Trečioje dalyje kalbama apie turimus metodus ir įrankius, kuriuos galima panaudoti atitinkamiems
poveikiams matuoti. Svarbu turėti omenyje, kad identifikuoti poveikiai yra susiję su sudėtingais ir
daugiadimensiniais reiškiniais, kurių dažniausiai neįmanoma nusakyti standartiniais kiekybiniais rodikliais.
Jie reikalauja kruopščios kiekybinių ir kokybinių duomenų trianguliacijos. Toje dalyje kalbama apie
kiekvienai poveikio rūšiai tinkamiausius rodiklius ir pateikiama papildomų gairių dėl reikalavimų, keliamų
atitinkamiems duomenims, dėl galimų jų šaltinių ir surinkimo būdų.
Siekiant šiek tiek susisteminti poveikio vertinimo duomenų rūšis, paskutinėje dalyje nagrinėjami trijų Slėnių
MTEP projektų atvejai, tai yra Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros centras (P.2.3),
Nacionalinis atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centras (P.3.3) ir lazerinių tyrimų
kompleksas „Naglis“ (P.5.3). Visi projektai yra jau oficialiai užbaigę arba tuojau užbaigs įgyvendinimo fazę
ir jau pradėjo eksploatuoti infrastruktūrą. Per šių atvejų analizę stengiamasi kokybiniu požiūriu pažvelgti į
jau matomus arba ateityje galinčius išryškėti socialinius ir ekonominius poveikius ir tas sritis, kuriose ryškus
poveikis yra menkai tikėtinas. Ateityje ši informacija gali būti panaudota kuriant bendrąjį poveikio vertinimo
modelį.
Jau dabar galima konstatuoti, kad investicijos į Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros centrą
(P.2.3) labai svariai papildė iki tol turėtą maisto mokslinių tyrimų infrastruktūrą. Jos leido tyrėjų komandoms
su vis didesniu pasitikėjimu įsitraukti į tarptautinių tyrimų konsorciumų formavimą, o tai jau laikytina
mokslinės kompetencijos pakėlimu į aukštesnį lygmenį. Tikrasis poveikis žmogiškiesiems ištekliams labai
priklausys nuo to, ar pavyks sėkmingai panaudoti papildomas pagalbines pajėgumo didinimo priemones.
Slėnio projekto finansavimo poveikis vietinei ekonomikai yra nedidelis, tačiau pastebimas, tad reikia dėti
daugiau pastangų vystyti komercializacijos veiklą.
Nacionalinis atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centras (P.3.3) potencialiai pajėgus
padaryti reikšmingą mokslinį poveikį, kuris padėtų Lietuvos energetikos institutui vis labiau integruotis į
tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus ir plėtoti vieną iš Lietuvos sumanios specializacijos prioritetų. Esama
svarių priežasčių tikėtis, kad naujoji infrastruktūra labai prisidės prie naujos tyrėjų kartos ugdymo ir padės
pritraukti beprecedentį užsienio tyrėjų ir doktorantų skaičių. Reikšmingiausias ekonominis poveikis
pasireiškė naujų darbo vietų sukūrimu. Poveikio vietinei ekonomikai mastas ateityje priklausys nuo to, kaip
seksis pritraukti naujų klientų į APC, komercializuoti patentuotas technologijas ir padidinti pagal sutartis
atliekamų mokslinių tyrimų apimtis.
Lazerinių tyrimų komplekso „Naglis“ (P.5.3) atveju, papildomi moksliniai pajėgumai, kurie atsiras įdiegus
naująją įrangą, padidins esamas darbo laboratorijose apimtis maždaug 20 proc. Taigi apskritai poveikis
mokslinei veiklai nebus milžiniškas, nes tyrėjų skaičius išliks gana stabilus. Ateityje bus labai svarbu, kad
centras stengtųsi tapti tarptautinių mokslinių tyrimų tinklų dalyviu ir plėstų savo veiklą. Galima pagrįstai
tikėtis tam tikro poveikio įgūdžių perdavimo iš mokslo į privatųjį sektorių procesui. Kad ateityje pavyktų
įvertinti šį poveikio kanalą dar geriau, patartina kaupti duomenis apie magistro ir daktaro tezes apgynusių
studentų įsidarbinimą. Pirkimo proceso poveikis vietinei ekonomikai buvo nedidelio masto. Jis taip pat
pastūmėjo vietines įmones įgyvendinti tam tikrus novatoriškus sprendimus. Tikimasi, kad APC generuos
teigiamus pinigų srautus ir taip pademonstruos centro finansinį gyvybingumą bei tolesnio jo indėlio į vietinę
ekonomiką potencialą.
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2. Įžanga
Šioje ataskaitoje siekiama pateikti gaires, kaip būtų galima atlikti investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūrą
poveikio vertinimą, ir apibrėžti tam tikrus metodologinius pagrindus, į kuriuos derėtų atsižvelgti ruošiantis
investicijų į Lietuvos Slėnių MTEP infrastruktūrą ex-post poveikio vertinimui. Remiantis Kliento ir Paslaugų
teikėjo abipusiu susitarimu, ši ataskaita keičia Jungtinių tyrimų programų pažangos metinę ataskaitą (D.1.3.1)
ir Jungtinių tyrimų programų stebėsenos ataskaitą H2 2013 (D.1.3.2).
2.1.

Kodėl reikia vertinti mokslinių tyrimų infrastruktūrų socialinį ir ekonominį poveikį?

Mokslinių tyrimų infrastruktūros (MTI) yra pastatai/įranga, ištekliai (įskaitant žmogiškuosius) ir susijusios
paslaugos, kurių reikia mokslinių tyrimų bendruomenei, kad galėtų vykdyti tyrimus bet kurioje mokslo arba
technologijų srityje.
Ką apima MTI?






mokslinių tyrimų tikslais naudojama svarbi įranga arba instrumentų grupė (-ės);
stacionariai įtvirtinti instrumentai, kuriuos įstaigos operatorius prižiūri tyrėjų, pramonės partnerių ir
visos visuomenės labui;
informacinio pobūdžio ištekliai, tokie kaip rinkiniai, archyvai, su duomenų valdymu susijusi
struktūrizuota informacija arba sistemos, naudojamos moksliniuose tyrimuose;
informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (IKT) pagrįstos sistemos arba „Einfrastruktūros“, tokios kaip GRID, debesija ir programinės įrangos komunikacijos;
bet kokie kiti unikalios prigimties ištekliai, naudojami moksliniuose tyrimuose 1 .

Dėl didelio mokslo bendruomenių skaičiaus ir įvairių sudėtingųmokslinių tyrimų poreikių esama labai
skirtingų MTI tipų su jiems būdingomis charakteristikomis. Pavyzdžiui, galimas toks skirstymas:





vienos įstaigos masto (centralizuota) infrastruktūra – kai viskas sutelkta vienoje fizinėje vietoje;
kelių įstaigų masto (pasiskirsčiusi arba tinklinė) infrastruktūra – kai kalbama apie išskirstytų
instrumentų tinklą arba kolekcijas;
mobili infrastruktūra – mokslinių tyrimų tikslais specialiai pagamintos sausumos transporto
priemonės arba laivai;
virtuali infrastruktūra – IKT pagrindu veikiančios mokslinių tyrimų sistemos.

Norint įrengti MTI paprastai reikia nemenkų investicijų ir ilgalaikės veiklos strategijos. Tam reikia ir įsigyti
modernią technologinę įrangą, taip pat pritraukti tam tikrų įgūdžių turinčių specialistų, kurie mokėtų naudotis
įranga. MTI gali būti glaudžiai susijusios su kitomis mokslo ir inovacijų įstaigomis (profesinėmis
mokyklomis, universitetais, privačiais ir viešaisiais mokslinių tyrimų centrais, universitetinėmis ligoninėmis,
verslo inkubatoriais ir mokslo bei technologijų parkais).
Nors MTI yra kuriamos mokslinių tyrimų tikslams, jos daro poveikį toli gražu ne vien mokslo žinių raidai.
Modernios techninės galimybės, vertingo žmogiškojo kapitalo koncentracija ir praktinė patirtis gali skatinti
inovacijas, kurti naujas arba plėtoti esamas rinkas, padidinti regiono ekonominį aktyvumą ir pritraukti
išorinių investicijų. Šiuo atžvilgiu MTI gali būti laikomos židinio taškais, kuriuose nuolat susikerta
mokslinės, technologinės ir socialinės bei ekonominės plėtros dedamosios 2.
MTI įrengimo ir eksploatavimo fazėms reikalingos nemenkos finansinės investicijos. Finansavimas
dažniausiai skiriamas iš viešųjų biudžetų – tai būna arba vienos ar kelių šalių nacionaliniai biudžetai, arba
nacionalinių ir ES biudžetų derinys 3. Dėl šios priežasties labai svarbu suprasti MTI investicijų grąžą, kad
1

Europos Komisijos vartojamas apibrėžimas.

2

Rizzuto C. (2012) „Benefits of Research Infrastructures beyond Science“. Pranešimas skaitytas ERF seminare „The Socio -Economic Relevance of
Research Infrastructures“ 2012 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. Hamburge.

3

Daugiau informacijos apie įvairius MTI finansavimo modelius yra 4.3 ataskaitoje „MTEP infrastruktūros projektų investavimo modeliai“, pateiktas
2013 m. gegužės mėn.
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sprendimai būtų daromi remiantis informacija. Tačiau šią grąžą sunku kiekybiškai apibrėžti ir suprasti pagal
įprastus komercinius rodiklius. MTI teikiama nauda yra įvairialypė, pasiekianti plačius visuomenės
sluoksnius, užuot vien atitekusi tiesioginėms suinteresuotosioms šalims (savininkams ir MTI naudotojams).
Oficiali statistika nepakankamai nusako įvairių naudų, susijusių su MTI kūrimu ir, dar svarbiau, jos
panaudojimu. Norint visapusiškai supažindinti su poveikiu, kurį investicijos į MTI daro mokslui, ekonomikai
ir visuomenei, reikia kur kas sudėtingesnės ir tikslesnės vertinimo metodikos.
2.2.

Kaip mokslinių tyrimų infrastruktūrų poveikis buvo vertinamas iki šiol?

Kol kas nėra vieningos poveikio vertinimo (PV) sistemos, skirtos įvertinti investicijas į mokslinių tyrimų
infrastruktūras. Lygiagrečiai viena kitos egzistuoja keletas koncepcinių sistemų, pagal kurias vertinami
įvairūs stebimi tiesioginiai ir netiesioginiai rezultatai ir ilgesnio laikotarpio poveikis 4. Socialiniams ir
ekonominiams MTI rezultatams užfiksuoti taikomas heterogeniškas metodų rinkinys. Dauguma šių metodų
skirti vertinti standartinį ekonominį poveikį (tiesioginiai rezultatai) ir tam tikra apimtimi – ekonominius
multiplikatorius5 ir poveikį plačiajai visuomenei (netiesioginiai rezultatai).
Vis dėlto tokie svarbūs MTI naudingumo aspektai kaip poveikis žmogiškojo ir socialinio kapitalo
formavimui bei inovacijoms nėra pakankamai ištyrinėti. Todėl apie svarbų socialinį ir ekonominį indėlį kol
kas nedaug žinoma. Šiuo atžvilgiu svarbaus darbo ėmėsi FP7 projektas „Research Infrastructures: Foresight
and Impact“ (RIFI). Per šį projektą buvo sukurta vadinamoji numatymu praturtinta mokslinių tyrimų
infrastruktūros poveikio vertinimo metodologija (FenRIAM) 6, kuri svariai prisidėjo prie geresnio supratimo
apie MTI poveikį mokymuisi ir MTI prižiūrėtojų, tiekėjų ir naudotojų vaidmenį. Viena svarbi pamoka ta, kad
reikia aiškiau kristalizuoti poveikio kanalus ir pagrįsti juos empiriniais duomenimis.
Reikia pažymėti, kad didžioji dalis koncepcinio darbo ir konkrečių vertinimų buvo nukreipti į didelio masto
mokslinių tyrimų infrastruktūras arba vadinamojo „didžiojo mokslo“ įstaigas, kurios yra europinės ir
pasaulinės svarbos7 . Empirinių darbų, kurie būtų skirti investicijoms į vidutinio dydžio nacionalinės ir
makroregioninės reikšmės infrastruktūras8, yra labai nedaug. Taip yra daugiausia dėl to, kad nebuvo
atliekami reguliarūs investicijų į MTI vertinimai. Taigi erdvės tolesniam metodologijos plėtojimui tikrai
netrūksta, ir jos empirinis taikymas vertinime iš abstrakčių socialinio ir ekonominio MTI efekto aprašymų
turi virsti kur kas labiau empiriškais modeliais ir matavimo technikomis. Tokios žinios padėtų nuo paprasto
ex-post planuotų ir neplanuotų MTI rezultatų užfiksavimo pereiti prie geresnio ateities investicijų supratimo
ir planavimo.
2.3.

Šios ataskaitos paskirtis

Šios ataskaitos paskirtis – išnarplioti ir apibūdinti konkrečias investicijų į MTI naudas skirtingoms
suinteresuotosioms šalims ir sukurti scheminę poveikio vertinimo sistemą, kurią būtų galima naudoti
vertinant ir atsekant pagrindinius poveikio kanalus. Antroje ataskaitos dalyje ši loginė sistema pritaikoma
MTI poveikio vertinimui. Turint omenyje, kad kiekviena MTI veikia tam tikrose socialinėse ir ekonominėse
sąlygose, niekada nebus visiems vienodai tinkamos metodikos, leidžiančios atskleisti visus socialinio ir
ekonominio poveikio elementus. Šis darbas laikytinas žingsniu į galimų rezultatų tipologijos apibrėžimą ir
galimybe įvertinti sąlygas ir modelius, kurių kontekste tie rezultatai gimsta ir pasklinda.

Pavyzdžiui, žr. projektą „Research Infrastructures: Foresight and Impact“ (RIFI), projek tą „Evaluation of Research Infrastructures in Open
innovation and research systems“ (EVARIO), JK mokslo ir technologijų įstaigų taryba.
4

5

Multiplikatoriai – tolesnė ekonominė veikla (pvz., darbo vietos, išlaidos arba pajamos), susijusi su projekto sąnaudomis arba jo rezultatais. Pa sak
Europos Komisijos (DG REGIO), pajamų multiplikatorius yra antrinis rezultatas, kylantis iš didesnių pajamų ir didesnio vartojimo, kuriuos
generuoja viešoji intervencija (investicijos). Multiplikatorių rezultatai kaupiasi atsižvelgiant į faktą, kad dalis generuotų pajamų yra vėl išleidžiamos,
taip generuoja naujas pajamas, ir tas kartojasi per kelis ciklus iš eilės. Per kiekvieną ciklą multiplikatoriaus efektas būna vis mažesnis, nes dalis
pinigų išleidžiama už tos teritorijos ribų. Efektas daug greičiau slopsta tada, kai teritorija yra maža ir kai jos ekonomika yra atvira.

6

http://www.fenriam.eu/

7

Simmonds, P. et.al (2013) „Big Science and Innovation“

8

Apie MT I masto apibrėžimą žr. 3.1.2 ataskaitą „Geriausios MT EP infrastruktūros valdymo praktikos“, pateikta 2012 m. rugpjūčio mėn.
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Trečioje dalyje kalbama apie turimus metodus ir įrankius, kuriuos galima panaudoti atitinkamiems poveikio
elementams matuoti. Svarbu turėti omenyje, kad identifikuoti poveikio kanalai yra susiję su sudėtingais ir
daugiadimensiais reiškiniais, kurių dažniausiai neįmanoma nusakyti standartiniais kiekybiniais rodikliais. Jie
reikalauja kruopščios kiekybinių ir kokybinių duomenų trianguliacijos. Toje dalyje kalbama apie kiekvienai
poveikio rūšiai tinkamiausius rodiklius ir pateikiama papildomų gairių dėl reikalavimų, keliamų
atitinkamiems duomenims, dėl galimų jų šaltinių ir surinkimo būdų. Taip pat pateikiama tokio PV
įgyvendinimo žingsnių ir atlikimo grafiko scheminė apžvalga ir apsvarstomi esami MTI poveikio elementų
vertinimo ribotumai.
Paprastumo dėlei, parengtoji PV sistema yra taikoma vienos įstaigos masto infrastruktūrai su atvira ir ribota
prieiga (be virtualios prieigos galimybių). Šią sistemą galima naudoti pakartotiniams MTI vertinimams
skirtinguose infrastruktūros būvio ciklo etapuose, pvz., kas 5–7 metus. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma
Slėnių MTEP projektų dar iki galo neįžengė į eksploatavimo fazę, mėginimas apibrėžti investicijų poveikio
elementus šiame etape dar yra ankstyvas. Iki 2012 m. ir per 2013 m. kaupti rezultatų rodikliai skirtinguose
projektuose interpretuojami nevienodai, kai kurie dydžiai visai nepateikiami, taigi oficialūs stebėsenos
duomenys yra labai nenuoseklūs (žr. priedą). Dėl to susiklosto situacija, kai yra neįmanoma pateikti išsamų
projektų rezultatų kiekybinį vertinimą ir palyginti atskirų projektų rezultatus. Siekiant išspręsti nuoseklių
duomenų trūkumą ir bent kažkiek susisteminti PV duomenų rūšis, ketvirtoje dalyje nagrinėjami trijų Slėnių
MTEP projektų atvejai, tai yra Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros centras (P.2.3),
Nacionalinis atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centras (P.3.3) ir lazerinių tyrimų
kompleksas „Naglis“ (P.5.3). Šie atvejo studijos nėra pagrįsti gilia duomenų analize arba visų metodinių
įrankių, aprašytų PV sistemoje, taikymu. Verčiau jie leidžia kokybiniu požiūriu pažvelgti į jau matomus arba
ateityje galinčius išryškėti socialinio ir ekonominio poveikio kanalus ir tas sritis, kuriose ryškus poveikis yra
menkai tikėtinas.
2.4.
Investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūrą socialinio ir ekonominio poveikio loginis
pagrindimas
1 pav. schemiškai apžvelgiamos įvairios tiesioginės ir netiesioginės naudos, atsirandančios per du
pagrindinius mokslinių tyrimų infrastruktūros būvio ciklo etapus: 1) projektavimo bei statybos fazė ir 2)
eksploatavimo fazė. Kiekvieno kanalo ypatumai ir jų indėlis į kitus šioje dvimatėje schemoje parodytus
poveikio elementus yra detaliai aprašyti tolesniuose skyriuose. Poveikio rūšys schemoje išdėstytos taip, kad
vizualiai geriau matytųsi jų tarpusavio ryšys, bet tai nėra suskirstymas pagal svarbą. Poveikio visuomenei
elementai gali būti labai įvairios prigimties ir lemti įvairias pasekmes, todėl šioje scheminėje poveikio
vertinimo diagramoje jie nėra atspindėti.
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1 pav. Investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūras poveikio vertinimo Sistema
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3. Projektavimo ir statybos fazė
3.1.

Ekonominis poveikis

Per reikalingos infrastruktūros projektavimo ir statybos fazę yra pasitelkiamos labai įvairios
techninės ir mokslinės žinios. Statant ir atnaujinant pastatus, įrengiant susijusias komunikacijas ir
inžinerinius tinklus dalyvauja daug įmonių, pradedant statybinių medžiagų tiekėjais ir baigiant
techninių bei teisinių paslaugų teikėjais. Viešuosiuose statybos paslaugų pirkimuose paprastai
dalyvauja vietinės įmonės9. Taip generuojamos papildomos pajamos; regione laikinai padidėja
užimtumo galimybės. Tai daro vietos ekonomikai multiplikacinį poveikį. Norint nustatyti visą
investicijų į MTI ekonominį efektą, reikia atlikti išsamią vietos pramoninės bazės analizę ir atsekti
atitinkamas globalias tiekimo grandines.
Rodikliai:


3.2.

Susijusių komercinių tiekėjų identifikavimas (technologiškai nepažangūs / technologiškai
pažangūs; vietos / tarptautiniai / daugianacionaliniai).
Apyvartos ir užimtumo augimo mastas.
Poveikis inovacijoms

Statant mokslinių tyrimų infrastruktūras būna reikalingi specifiniai projektavimo ir statybos
sprendimai, atitinkantys tam tikros mokslo šakos reikmes (pvz., laboratorijos, sterilios patalpos ir
pan.). Tai sudaro sąlygas tiekėjams, įstaigų valdytojams ir mokslininkams bendradarbiauti vieniems
su kitais ir kurti novatoriškus projektavimo sprendimus bei konstrukcines funkcijas. Vietos įmonės
gali pasisemti kolektyvinės praktinės patirties ir išmokti naujų įgūdžių, taip pagerindamos savo
konkurencinį pranašumą kitose rinkose (pvz., joms gali pavykti laimėti panašių mokslinių patalpų
įrengimo konkursą kitose šalyse, pasirašyti konsultavimo sutartis su kitais rangovais). Kai užsienio
įmonės pademonstruoja kur kas geresnes žinias ir yra pasirenkamos tam tikroms projektavimo ir
statybos užduotims atlikti, investicijų injekcijos nauda vietos ekonomiką aplenkia. Be to, MTI
statybų fazės metu universitetai ir atsakingos valdžios įstaigos gali įgyti papildomų ir visapusiškesnių
projektų valdymo įgūdžių, o tai gali teigiamai paveikti viešojo sektoriaus inovacijų potencialą.
Pasiūlymus parduoti reikalingus mokslinius instrumentus ir kitą įrangą paprastai gali teikti ir kitų
šalių tiekėjai, nes tokias specifines prekes ir susijusias paslaugas paprastai gali siūlyti tik labai
specializuoti tiekėjai, ir konkrečios reikalingos įrangos tam tikrais atvejais pačioje šalyje gali tiesiog
nebūti. Taigi įrangos pirkimas gali reikšmingai prisidėti prie technologinių ribų išplėtimo ir inovacijų
skatinimo1 0 . Taip pirkimo poveikis pasiskirstys atitinkamose globaliose mokslinių instrumentų
tiekimo grandinėse.
Rodikliai:


9

Bendrų su tiekėjais veiklų skaičius, turint omenyje, kad modernūs mokslinių įstaigų
įrengimo (projektavimo arba statybos) techniniai reikalavimai sudaro sąlygas glaudžiai
mokslinės organizacijos ir vieno arba daugiau tiekėjų sąveikai. Tai gali vykti per
ikiprekybinių viešųjų pirkimų procesą11, projektavimo konkursą, išankstinio įsipareigojimo
pirkimą arba konkurencinį dialogą. Tokiais atvejais užsakanti organizacija nustato tam
tikrus techninius reikalavimus arba kriterijus, tačiau nenurodo konkretaus sprendimo (pvz.,
kokį konkrečiai įrenginį reikia pristatyti ar pan.).

Vietos kapitalo įmonės, franšizės pagrindu veikiančios įmonės arba didesnių bendrovių padaliniai, veikiantys toje vietovėje.

10

Apie teorinį šio ryšio nagrinėjimą žr. von Hippel, E. (1976) „T he Dominant Role of Users in the Scientific Instrument Innovat ion
Process“ . Research Policy 5 (3)

11

http://www.innovatiefaanbesteden.be/files/409
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Sutarčių dėl aukšto technologinio lygio arba specialių paslaugų teikimo skaičius. Turimos
omeny specialių projektų / įrangos (pvz., sterilių patalpų) kūrimo ir kalibravimo paslaugos.
Šiuo atveju žiūrima, kiek smarkiai specifiniai mokslo pastatų arba įrangos projektavimo
arba techniniai reikalavimai prisideda prie tiekėjų, visų pirma vietos (šalies) įmonių,
mokymosi ir naujų įgūdžių įsisavinimo.

4. Eksploatavimo fazė
Yra dvi pagrindinės MTI eksploatavimo fazės poveikio kategorijos: 1) MTI įprastinio eksploatavimo,
techninės priežiūros ir atnaujinimo poveikis ir 2) mokslinių tyrimų įrangos naudojimo poveikis.
4.1.

Ekonominis poveikis

Norint užčiuopti MTI eksploatavimo naudas reikia įvertinti mokslinių tyrimų įstaigos veiklos
rodiklius. MTI naudojimas turi būti vertinamas pagal tokius aspektus kaip kokybė, prieiga,
infrastruktūros patikimumas, visų suteiktų paslaugų aprašas ir įrangos naudojimo optimalumo
įvertinimas. Tarp vertinimo kriterijų turėtų būti ir personalo lankstumas padedant išoriniams
naudotojams, sutartinių susitarimų dėl prieigos suteikimo pagrįstumas, susijusių paslaugų kokybė
(pvz., technologijų perkėlimas, inkubavimo paslaugos). Visi šie veiklos aspektai turi tiesioginį
poveikį MTI produktyvumui ir veiksmingumui, naudotojų pasitenkinimui ir galiausiai MTI ir jos
naudotojų generuotoms pajamoms.
Rodikliai:








Mokslininkų, studentų, valstybinių ir privačių įmonių, kurie gavo naudos iš MTI paslaugų,
skaičius (pagal naudotojų subkategorijas). Paslaugas galima suskirstyti į plačias
kategorijas, pavyzdžiui, nemokama arba mokama prieiga prie įrangos (įskaitant
kvalifikuotų techninių darbuotojų pagalbą), testavimas arba metrologija (atlieka MTI
personalas laboratorijose arba naudojama mobili įranga), moksliniai tyrimai pagal
sutartis, konsultavimas, doktorantų priėmimas ir pan.
Visas finansavimas, gautas iš paslaugų teikimo, dotacijų, jungtinių projektų ir pan.
Pinigų suma išleista personalui, eksploatacijai, techninei priežiūrai.
APC pajėgumų (proc.)išnaudojimas.
Išorinių naudotojų iš verslo pasaulio APC pajėgumų (proc.) išnaudojimas.
APC finansinis stabilumas (pvz., procentinis išlaidų finansavimas iš suteiktų paslaugų,
dotacijų, jungtinių projektų ir pan.).

MTI techninė priežiūra ir eksploatacija gali turėti ilgalaikį poveikį darbo vietų skaičiui AMI, mokslo
parkuose ir įmonėse. Pavyzdžiui, gali būti sukurtos naujos darbo vietos mokslininkams, technikams,
administraciniam ir pagalbiniam MTI personalui. Eksploatuojant infrastruktūrą taip pat išleidžiami
pinigai prekėms ir paslaugoms, susijusioms su įprastiniais pagerinimais, papildomos ir susijusios
įrangos įsigijimu. Šie dalykai irgi turi multiplikacinį poveikį vietos ekonomikai ir atitinkamoms
globalioms tiekimo grandinėms.
Rodikliai:




Kiekvienoje MTI įstaigoje sukurtų tiesioginių darbo vietų skaičius pagal kategorijas:
mokslininkai / tyrėjai, techniniai ir vadovaujantieji darbuotojai (kur įmanoma, reikia
stengtis diferencijuoti darbuotojų išsilavinimo lygį: mokslų daktarai, magistrai ir t. t.), kiek
iš jų yra iš užsienio (nuolatiniai / vizituojantys). Kiekviena įstaiga turi apskaičiuo ti savo
pradinės darbo jėgos dydį pagal vienodą sistemą (viso etato ekvivalentais), kad vėliau
pagal tai būtų galima vertinti naujų darbo vietų (irgi viso etato ekvivalentais), kūrimą.
Sukurtų netiesioginių darbo vietų skaičius tiekėjų įmonėse, kurios rūpinasi technine
priežiūra, įrangos atnaujinimu ir t. t. Tą nustatyti gali būti sunkiau – netiesioginių darbo
vietų sukūrimui įvertinti gali prireikti periodinių apklausų. Tačiau tai yra vienas elementų,
sudarančių multiplikacinį poveikį vietos / nacionalinei ekonomikai.
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4.2.

Sudarytų techninės priežiūros ir atnaujinimo sutarčių apimtis (pagal sektorių bei veiklos
sritį ir pagal tiekėjo buvimo vietą (vietos / nacionalinis / tarptautinis).
Poveikis žmogiškiesiems ištekliams

Vienas svarbus MTI pranašumas – žmogiškojo kapitalo koncentracija. Moderni mokslinių tyrimų
infrastruktūra gali kaip magnetas pritraukti ir išlaikyti talentus. Tai apima vietos tyrėjus, technikus,
studentus, taip pat talentus iš viso pasaulio – tiek samdomus nuolatiniam darbui, tiek vizituojančius
tyrėjus ir studentus iš užsienio.
MTI yra labai svarbi mokymosi ir įgūdžių lavinimo procese. Mokslinių tyrimų įstaigose susitelkia
kvalifikuoti specialistai, turintys unikalių žinių, kaip tą įrangą eksploatuoti. Studentams ir kitoms
suinteresuotosioms šalims būtina įgudusių technikų ir patyrusių tyrėjų pagalba, kad išmoktų atlikti
eksperimentus ir interpretuoti jų rezultatus. Dėl šių ypatingų žinių perdavimo MTI tampa vartais į
žinių, profesinės patirties ir praktikos pasaulį. Norint nustatyti MTI poveikį įgūdžiams lavinti, svarbu
patyrinėti, kaip struktūrizuojamas ir skatinamas jaunesnių darbuotojų (magistrų, doktorantų, neseniai
baigusių doktorantūrą) bendradarbiavimas su patyrusiais tyrėjais ir technikais. Ne mažiau svarbu
įvertinti, kaip tos unikalios žinios perduodamos privataus sektoriaus naudotojams.
MTI vadovų, operatorių ir naudotojų įgytų žinių sklaida gali turėti reikšmingos vertės visuomenei.
Pavyzdžiui, MTI vadovų ir mokslininkų įgyti mokslinių tyrimų komercializacijos įgūdžiai yra
svarbus pranašumas, galintis padaryti didelį poveikį vietos inovacijų sistemai. Artimesni formalūs ir
neformalūs socialiniai santykiai didina žmonių tarpusavio pasitikėjimą ir skatina dalintis žiniomis.
Tai savo ruožtu papildo MTI naudotojų turimų žinių kiekį ir įvairumą. Socialiniai santykiai kuria
naujas inovacijų sistemos veikėjų sąveikos formas, stimuliuoja mokymosi aplinką ir gerina naudotojų
(esamų ir potencialių) informuotumą apie MTI sukauptų žinių mastą. Trumpai tariant, socialinis
kapitalas leidžia maksimaliai išnaudoti sukauptą žmogiškąjį kapitalą.
Žmonių mobilumas ir naujų bendradarbiavimo tinklų atsiradimas yra vienas svarbių mechanizmų,
padedančių žinioms cirkuliuoti ir leidžiančių jų naudai pasiekti plačiąją ekonomiką. Absolventai,
išeidami iš MTI, išsineša pačias naujausias mokslo žinias, modernios įrangos naudojimo įgūdžius ir
gebėjimą taikyti juos spendžiant sudėtingas problemas. Stažuotis priimami studentai ir įdarbinami
absolventai veikia tarsi „socialiniai klijai“, neretai padedantys užsimegzti ilgalaikiams mokslo ir
verslo santykiams. 1 2 Jeigu vietos akademinė ir pramoninė aplinka yra nepajėgi gerai absorbuoti šių
modernių įgūdžių, sukauptas žmogiškasis kapitalas gali stovėti be darbo arba galiausiai emigruoti.
Rodikliai:





4.3.

Iš užsienio pritrauktų mokslinių ir techninių darbuotojų skaičius, išreikštas kaip visų MTI
darbuotojų procentinė dalis (pagal kategoriją: nuolatiniai / vizituojantys).
MTI apmokytų absolventų skaičius (pagal pakopą: magistrai, daktarai).
MTI apmokytų studentų iš užsienio skaičius (pagal pakopas), kaip viso studentų skaičiaus
procentinė dalis.
Apgintų magistro tezių, kurias rengiant buvo panaudotos MTI įgytos žinios bei įgūdžiai,
skaičius (pagal užbaigimo metus, pagal mokslo sritį). 13
Absolventų įsidarbinimo gavus diplomą k eliai (mokslo įstaigos / viešasis sektorius /
privatusis sektorius).
Poveikis inovacijoms

MTI gali generuoti inovacijas per pramonės bendradarbiavimą su akademinėmis mokslinių tyrimų
grupėmis ir per pagal sutartis atliekamus tyrimus. Mokslinių tyrimų įstaigos generuoja žinias, kurių
B. Bozeman, „Technology transfer and public policy: a review of research and theory“. Research Policy, 29(4–5), 627–655 (2000).

12

13

Daktaro disertacijų skaičius yra laikomas mokslinio aktyvumo rodikliu, o magistro tezių skaičius laikomas mokymo / švietimo p oveikio
visuomenės įgūdžiams vertinimo rodikliu.
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verslas savais kanalais gauti negali. Per formalų ir neformalų socialinį bendravimą leidžiant
privačiajam sektoriui geriau susipažinti su MTI žinių tinklais, galima padėti jam įžvelgti naujų
intelektinio ir techninio MTI kapitalo išnaudojimo galimybių.
„Pumpurinės“ įmonės – vienas būdų, kaip MTI generuotos žinios gali pasklisti po rinką novatoriško
produkto, proceso arba paslaugos pavidalu. Kiti poveikio inovacijoms kanalai yra mokslinių tyrimų
komercializavimas pasitelkiant licencijas arba vykdant jungtinę veiklą su esamomis įmonėmis.
Privačiajam sektoriui naudotis MTI paslaugomis trukdo nemenki barjerai, kuriuos lemia skirtingi
tikslai ir kultūriniai veiksniai. Verslo bendruomenė dažnai nėra labai suinteresuota naudotis MTI
tiesiogiai (pvz., siųsti į MTI savo tyrėjus, kad vykdytų MTEP). Ją labiau domina galimybės gauti
techninį apmokymą ir kartu kurti naujas INT1 4. Kai kuriuose sektoriuose (pavyzdžiui, maisto arba
žemės ūkio) dominuoja daug MVĮ, kurios pavieniui neturi pakankamai išteklių bendradarbiauti
mokslinių tyrimų srityje.
Poveikis inovacijoms gali pasireikšti ne tik per tiesioginę MTI veiklą, bet ir tada, kai statant
mokslines įstaigas ir montuojant tyrimų įrangą arba atliekant jos techninę priežiūrą tiekėjai pasiūlo
naujų inovatyvių sprendimų. Tokios pirkimuose gimstančios inovacijos gali padėti tiekėjams laimėti
konkursus kitose rinkose.
Rodikliai:







4.4.

Drauge vykdomų mokslinių tyrimų projektų skaičius ir jų finansavimo apimtis.
Įmonių užsakytų MTEP projektų skaičius ir jų finansavimo apimtis.
Sukurtų ir perduotų technologijų, prototipų, pramoninių dizainų skaičius.
Pradedančiųjų ir „pumpurinių“ įmonių, įsteigtų naudojantis MTI paslaugomis, skaičius –
apyvartos / pridėtinės vertės ir darbo vietų skaičiaus augimas.
Technologijų kūrimo ir pritaikymo galimybių studijų skaičius.
Renginių, mugių ir informacijos sklaidos priemonių, pristatančių MTI paslaugas, skaičius.
Pirkimo pardavimo sutarčių, susijusių su mokslinių tyrimų įrangos plėtra ir atnaujinimu,
skaičius (novatoriškų instrumentų ir produktų kūrimui stebėti).
Poveikis mokslinei veiklai

Mokslinę veiklą MTI gali paveikti taip, kad sukauptos naujos žinios ir išplėtotos metodikos duos
reikšmingą postūmį fundamentaliajam mokslui. Jau savaime egzistuoja tam tikra įtampa tarp
neprivačių mokslinių tyrimų, kurių rezultatai publikuojami atitinkamuose mokslo žurnaluose ir gali
būti prieinami kitoms suinteresuotoms šalims, ir privačių tyrimų, kurių informacija ir techniniai
duomenys nėra atskleidžiami viešai, nes gali būti naudojami tam tikriems išradimams sukurti.
Kitas tirtinas ryšys yra MTI naudojimo poveikis moksliniam našumui, tarptautiniam pripažinimui ir
reputacijai. Turėdamos modernią įrangą tyrėjų komandos gali darbuotis kur kas našiau, nes joms
nereikia tartis dėl eksperimentavimo ir testavimo su kolegomis užsienyje. Atvira prieiga prie MTI
užtikrina pastovesnį tyrėjų srautą iš išorės, ir taip vietos komandos sėkmingiau įsitraukia į
tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus (smegenų kaita). Tokia sąveika gali padėti tiek patyrusiems,
tiek jauniems tyrėjams išmokti svarbių naujų dalykų. Kuomet žinomiausi mokslininkai susilaukia
didesnio tarptautinio pripažinimo ir padidėja tyrimų komandų pajėgumas, darosi lengviau pritraukti į
mokslinių tyrimų sistemą papildomą tarptautinį finansavimą.
Rodikliai:



14

Straipsnių, publikuotų ISI lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose, skaičius.
Sukurtų metodologijų / dizainų skaičius.

ERF seminaras „T he Socio-Economic Relevance of Research Infrastructures“, 2012 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d., Hamburgas,
Vokietija.
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4.5.

Suteikti tarptautiniai patentai (visų rūšių).
Apgintų daktaro disertacijų, kurias rengiant buvo visiškai arba iš dalies remiamasi MTI
paslaugomis arba įranga, skaičius (pagal užbaigimo metus, pagal mokslo sritį). 15
Vizituojančių mokslininkų (kviestinių lektorių) skaičius ir išorinių tyrėjų, kuriems suteikta
prieiga, skaičius.
Suorganizuotų mokslinių renginių skaičius (dalyviai, geografinis mastas, renginio tipas)
(tam tikras būdas įsitraukti į svarbius mokslinius tinklus).
Platesnis poveikis visuomenei

Kalbant apie platesnį socialinį poveikį, MTI gali atlikti tam tikrą vaidmenį mokslo komunikacijos ir
mokslinio švietimo srityje. Sprendimai investuoti į MTI gali būti plačiai nušviečiami spaudoje, ir taip
visuomenė daugiau sužino apie mokslo dalykus. MTI taip pat gali įkvėpti moksleivius rimčiau žiūrėti
į tiksliuosius mokslus. Pavyzdžiui, didelės MTI įstaigos gali rengti atvirųjų durų dienas moksleiviams
ir visuomenei.
Tam tikra nauda gali kilti ir iš to, kad investicijos į MTI pagerina vietos infrastruktūrą ir miesto
planavimą, atgaivindamos kai kuriuos rajonus ir atnešdamos svarbios netiesioginės naudos
visuomenei.
Rodikliai:



Straipsnių apie investicijas į mokslinių tyrimų infrastruktūrą skaičius spaudoje.
Visuomenei skirtų atvirųjų durų dienų MTI įstaigoje skaičius (per metus).

5. Poveikio vertinimo metodai ir įrankiai
5.1.

Ekonominis poveikis

Norint išmatuoti MTI projektavimo ir statybos fazės tiesioginį ekonominį efektą, reikia analizuoti
visus konkursus laimėjusius tiekėjus ir apskaičiuoti sutartyse numatytas sumas pagal veiklos
sektorius ir paslaugų teikėjų pobūdį (vietos / užsienio / daugianacionaliniai). Reikia ištirti atitinkamas
tiekimo grandines, kad būtų galima įvertinti rezultatų mastą, pridėtinę vertę ir šalyje papildomai
sukurtas darbo vietas, taip pat dalį naudos, kuri atiteko veikėjams kitose šalyse. Šią informaciją
galima surinkti peržiūrėjus tiekėjų pasiūlymus, sutarčių dokumentus ir atlikus tiekėjų apklausą.
Eksploatavimo fazėje reikia visapusiškai įvertinti vadovų, atsakingų už mokslinių tyrimų įstaigos
steigimą ir priežiūrą, veiklą. Tam reikia pagal finansinius dokumentus detaliai išanalizuoti įstaigos
išlaidas darbo užmokesčiui, prekių ir paslaugų pirkimus ir generuotas tiesiogines pajamas.
Finansiniai ir veiklos duomenys gali būti renkami ir analizuojami tikrinant dokumentus ir rengiant
pokalbius su MTI vadovais / koordinatoriais.
Multiplikatoriaus efektas ekonomikai yra vertinamas atliekant sąnaudų ir išeigos (SI) analizę.
„Bangelių efektas“ apima netiesioginį ekonominį poveikį, kurį patiria visos antrinės pramonės šakos,
vienaip ar kitaip prisidedančios prie įsigytos įrangos palaikymo, ir poveikį, kurį sudaro išaugęs
atitinkamų namų ūkių vartojimas. Sąnaudų ir išeigos modelis yra kiekybinė ekonometrinė metodika,
nagrinėjanti nacionalinės / regioninės ekonomikos sektorių tarpusavio priklausomybę. Sąnaudų ir
išeigos analizė leidžia įvertinti sandorių, sudaromų identifikuotose tiekimo grandinėse per tam tikrą
laikotarpį, vertę. Remiantis SI modeliu galima išgauti ekonominius multiplikatorius.
Poveikį MTI naudotojams galima apibrėžti pasitelkiant sąlyginio įvertinimo metodikas. Sąlyginis
įvertinimas yra toks metodas, kai per esamų ir potencialių naudotojų apklausas išsiaiškinamas jų
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Orientuojamasi tik į tas disertacijas, kurios buvo apgintos ir pripažintos kaip įnešančios indėlį į mokslo srities pažangą. P irmų ir antrų
metų doktorantai skaičiuojami prie mokymo ir žmogiškųjų išteklių plėtojimo rodiklių.
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noras ar nenoras mokėti už tam tikras paslaugas. Pagal šį metodą ne rinkos prekėms ir paslaugoms,
atsižvelgiant į pageidavimus, yra priskiriamos piniginės vertės.
Reikalingi duomenys:





5.2.

Sutarčių su MTI tiekėjais apžvalga (projektavimas, statyba, techninė priežiūra,
eksploatavimas, atnaujinimas).
Duomenys apie tiekėjų pobūdį (vietos / užsienio / daugianacionaliniai).
Duomenys apie darbo vietas, darbo užmokestį.
Įstaigų metinės išlaidos, suklasifikuotos pagal funkcijas ir paruoštos laiko eilučių analizei.
Strateginiai planai ir metinės veiklos ataskaitos.
Poveikis žmogiškiesiems ištekliams

Norint užčiuopti poveikį žmogiškiesiems ištekliams, būtina nustatyti organizacinės elgsenos
struktūrinius pokyčius, kuriuos lėmė mokslinių tyrimų infrastruktūros atsiradimas. Stebint pritrauktų
darbuotojų ir studentų, ypač iš užsienio, statistiką galima geriau suprasti keitimosi žiniomis, kurį
skatina MTI, dinamiką. Svarbu suprasti, kokie yra formalūs organizaciniai aspektai, kaip MTI
atliekamas mokymas ir kokios yra neformalaus praktinės patirties perdavimo praktikos (bendravimas
su technikais, tinklai). Ypač svarbu ištyrinėti sąlyčio su verslu taškus. Vienas galimas tyrinėjimo
būdas yra bendradarbiavimo sutarčių šalių tinklo analizė.
Mėginant surinkti duomenis ir nustatyti poveikio žmogiškajam kapitalui elementus galima ne tik
remtis turima stebėsenos statistika, bet ir naudoti kokybinių tyrimų metodikas. Tai gali būti pusiau
struktūrizuoti interviu su įstaigų savininkais ir reprezentatyvia tyrėjų ir studentų populiacijos
dalimi. Atvejų analizė yra tinkamas būdas užfiksuoti būdingus žinių sklaidos reiškinius ir nustatyti,
kiek MTI įsteigimas padėjo formuotis socialiniam kapitalui.
Reikalingi duomenys:




5.3.

Aktualūs stebėsenos duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, pritrauktų darbuotojų ir studentų (iš
savos šalies ir iš užsienio) skaičius ir absolventų, kurie naudojosi MTI mokydamiesi arba
rengdami magistro / daktaro tezes, karjeros kryptis.
Sudarytų paslaugų teikimo sutarčių duomenų bazė.
Žmogiškųjų išteklių plėtros strategijų dokumentacija, naudotojo vadovai ir kiti
dokumentiniai duomenys.
Metinės veiklos ataskaitos.
Poveikis inovacijoms

Poveikis inovacijoms reiškiasi per įvairius poveikio kanalus. Parankiausias metodas yra panaudoti
kiekybinę analizę ekonominiam poveikiui įvertinti ir pasitelkti kokybinę techniką keitimuisi žiniomis
detaliai perprasti. Žinių perdavimo veiklos stebėsenos duomenis galima papildyti rengiant tiekėjų
apklausas (siekiant nustatyti, kaip tiekimo procese formavosi inovacijos bei įgūdžiai) ir išsamius
interviu (su tyrėjų komandomis, „pumpurinėmis“ įmonėmis, susijusių pramonės šakų atstovais).
Kadangi poveikio inovacijoms elementai gali nebūti ryškiai identifikuojami, norint užfiksuoti tokias
naudas tikriausiai reikės smarkiai remtis atskirų atvejų analize . Jeigu MTI vadovybė reguliariai
rengia naudotojų apklausas, jos galėtų būti labai vertingas šaltinis, padedantis geriau suprasti
naudotojų patirtus įspūdžius, motyvaciją ir platesnį MTI naudojimo poveikį.
Reikalingi duomenys:
 Aktuali oficialioji statistika ir struktūrizuoti stebėsenos duomenys (t. y. reguliarios pažangos
ataskaitos ir projektų lygio veiklos vertinimo rodiklių matavimo duomenys).

Naudotojų (mokslo, pramonės) duomenų bazė, kaupiama per visą įstaigos gyvavimo
laikotarpį.
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5.4.

Sutarčių su tiekėjais duomenų bazė (tvarkoma arba finansuojančiosios agentūr os, arba
finansavimą gaunančių aukštojo mokslo arba viešųjų mokslinių tyrimų institucijų ).
Poveikis mokslinei veiklai

Poveikį mokslinei veiklai galima tirti atliekant mokslinių tyrimų komandų, kurios darbuojasi su MTI,
bibliometrinę analizę . Ypač naudinga gali būti stebėti bendrai rengiamų publikacijų raidą laiko
tėkmėje. Dalyvavimo tarptautiniuose tyrimų projektų konsorciumuose (FP7, H2020) laiko eilučių
analizė / tinklo analizė gali padėti susidaryti vaizdą, kiek tos mokslinių tyrimų grupės matomos
tarptautiniame mokslinių tyrimų žemėlapyje.
Visas kiekybines metodikas turėtų papildyti išsamūs interviu su pagrindiniais tyrėjais, kas leistų
geriau suprasti, patikrinti ir patvirtinti teiginius. Tačiau yra įvairių apribojimų, nes žinių plitimas,
kuris vyksta intelektinio proceso metu, iš esmės gali likti įstaigų savininkų ir kitų suinteresuotųjų
šalių nepastebėtas.
Reikalingi duomenys:



5.5.

Su MTI dirbančių tyrėjų duomenų bazė.
Aktuali oficialioji statistika ir struktūrizuoti stebėsenos duomenys.
Metinės veiklos ataskaitos.
Poveikio vertinimo etapų ir tvarkaraščio apžvalga

2 paveiksle pavaizduoti poveikio vertinimo sistemos realizavimo etapai. Įžanginėje fazėje atliekamas
darbas su visais turimais dokumentais, siekiant nustatyti informacijos spragas, kurias reikia ištaisyti
pasitelkiant papildomus duomenų rinkimo metodus. Duomenų rinkimo fazės metu iš anksto
pradedamos vykdyti apklausos. Išsamūs interviu gali būti atliekami ir kiekybinės metodikos taikomos
tuo pačiu metu. Konkretūs atvejai analizei paprastai pasirenkami jau turint pirmuosius preliminarius
duomenis – taip užtikrinama, kad būtų detaliai išanalizuoti patys svarbiausi aspektai ir poveikio
sritys.
Poveikio vertinimo sistemos taikymas turi ne vieną trūkumą. Reikia atsižvelgti į šiuos aspektus:









Tikėtina, kad vienas didžiausių iššūkių bus duomenų trūkumas, nes mokslinių tyrimų
įstaigos per savo gyvavimo laikotarpį nekaupia duomenų sistemingai. Todėl vertinant
kiekybinius rezultatus reikia žvelgti į situaciją realistiškai ir turėti tai omenyje.
Naudojant paprastus rodiklius yra sudėtinga užfiksuoti daugiadimensius ir kompleksinius
mokslinių tyrimų rezultatus ir poveikio elementus. Abejonių kelia esami ekonometriniai
metodai ir sąnaudų bei išeigos modelių, kuriais mėginama nustatyti multiplikatorius,
tikslumas.
Analizėje sudėtinga įvertinti išstūmimo problemą, tai yra kokiu mastu ekonominės naudos
pasireiškia kitos ekonominės veiklos sąskaita.
Dėl chronologinių duomenų trūkumo bus labai sunku nubrėžti takoskyrą tarp trumpalaikių,
vidutinio laikotarpio ir ilgalaikių poveikio elementų.
Sudėtinga parodyti skirtumą tarp naudų, kurios kyla iš MTI ir kurias lemia kiti veiksniai.
Tiriant MTI daromą poveikį lygiagrečiai reikėtų tirti aukštojo mokslo įstaigų iniciatyvas ir
įmonių pagalbines priemones. Prie svarbių veiksnių priskirtini ir nacionalinės teisinės
sistemos ypatumai (pvz., įgūdžių migracijos taisyklės, INT).
Parengtieji metodai ir rodikliai gali reikšmingai skirtis priklausomai nuo MTI rūšies ir
atitinkamos mokslo ir pramonės srities.

Atliekant bendrąjį poveikio vertinimą pagrindiniai žingsniai ir rekomendacijos:


2014–2015 m. tęsti Slėnių projektų stebėseną (tam gali reikėti pratęsti arba atnaujinti esamą
Slėnių stebėsenos sutartį), apimant visus penkis pirmiau išdėstyto modelio poveikio
elementus. APC / MTI vadovus reikia skatinti nuolatos fiksuoti aktualius duomenis. Reikia
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reguliariai tikrinti ir kitus svarbius informacijos šaltinius ir kaupti duomenis. Idealiu atveju
per šį laikotarpį turėtų būti parengta kiekybinių duomenų bazė, kuri vėliau pasitarnautų kaip
poveikio vertinimo pagrindas.
2015 m. galima pradėti pirmą metodologijos fazę, tai yra rengti apklausų formas,
klausimynus ir pan., taip pat atlikti bandomąjį 2–3 projektų, anksčiausiai baigusių statybos /
įrangos etapą, vertinimą.
2016–2017 m. galima atlikti visapusišką poveikio vertinimą. Geriausia būtų tai padaryti per
ne daugiau kaip 6–9 mėnesius. Šis procesas turėtų pasitarnauti vidutinio laikotarpio
paramos mokslinių tyrimų infrastruktūroms per struktūrinius fondus ir kitas priemones
perprogramavimui ir mokslinių tyrimų infrastruktūros verslo planų išsamiai apžvalgai. Būtų
geriausia, jeigu į šią fazę būtų įtrauktos mokslinės recenzijos, o tarptautinė ekspertų
komanda padėtų nustatyti tinkamus atskaitos taškus veiklos vertinimui.
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2 pav. MTI poveikio vertinimo etapai
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6. Slėnių projektų socialinio ir ekonominio poveikio atvejų analizė
Siekiant pademonstruoti, kokių duomenų būtų galima gauti atliekant PV, šioje dalyje pateikiama trijų
atvejų analizė, tai yra apžvelgiami trys Slėnių MTEP projektai: Maisto mokslo ir technologijų MTEP
infrastruktūros centras (P.2.3), Nacionalinis atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo
centras (P.3.3) ir lazerinių tyrimų kompleksas „Naglis“ (P.5.3). Atvejai analizei pasirinkti iš trijų
skirtingų Slėnių, atsižvelgiant į projektų užbaigtumo stadiją. Visi tie projektai yra jau oficialiai
užbaigę arba tuojau užbaigs įgyvendinimo fazę ir pradėjo eksploatuoti infrastruktūrą. Toks
pasirinkimas padeda geriau atskleisti finansavimo poveikio MTEP infrastruktūrai elementus.
Atvejų analizė nėra pagrįsta išsamiu duomenų nagrinėjimu, nes norint tą padaryti, reikėtų įdėti daug
pastangų trūkstamiems duomenims surinkti. Atvejai analizuojami remiantis informacija, kuri buvo
surinkta per verslo planų rengimo etapą ir gauta per interviu su projektų vadovais. Kadangi rezultatų
rodikliai skirtinguose projektuose interpretuojami nevienodai, oficialūs stebėsenos duomenys yra
labai nenuoseklūs (žr. priedą). Dėl to susiklosto situacija, kai yra neįmanoma pateikti išsamų projektų
rezultatų kiekybinį vertinimą ir palyginti atskirų projektų rezultatus. Siekiant išspręsti nuoseklių
duomenų trūkumą, per šių atvejų analizę stengiamasi kokybiniu požiūriu pažvelgti į jau matomus
arba ateityje galinčius išryškėti socialinio ir ekonominio poveikio kanalus ir tas sritis, kuriose ryškus
poveikis yra menkai tikėtinas. Ateityje ši informacija bus panaudota kuriant bendrąjį investicijų į
Slėnių MTEP infrastruktūrą poveikio vertinimo modelį.
6.1. Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros centras
6.1.1. Projekto tikslai ir įgyvendinimo būsena
Šio Slėnio MTEP projekto tikslas yra sukurti infrastruktūrą, kuri leistų plėtoti Lietuvoje maisto
mokslą bei technologijas ir konsoliduoti šios srities mokslinį potencialą. Projekto partneriai –
Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras ir Kauno
technologijos universitetas (KTU). Tarp projekto darbų numatyta KTU Maisto instituto
rekonstrukcija, aštuonių laboratorijų įsteigimas bei atnaujinimas ir 19 įrenginių įsigijimas. Projektui
skirtas finansavimas iš viso siekia 8,4 mln. litų.
Projekto įgyvendinimo fazė buvo užbaigta per pirmąjį 2012 m. ketvirtį. Šiuo metu visa įranga jau
sumontuota ir laboratorijos veikia visu pajėgumu. Numatyta, kad tyrimų laboratorijos turi veikti kaip
atviros prieigos centras, kurį valdys KTU Inovacijų ir verslo centras. Kitaip tariant, įsteigtos
laboratorijos yra atsakingos už mokslinių tyrimų bei švietimo veiklą ir verslo projekto įgyvendinimą,
o KTU Inovacijų ir verslo centras rūpinsis komercializacija, technologijų perdavimu ir visų KTU
atviros prieigos centrų verslo santykių valdymu.
6.1.2. Poveikis mokslinei veiklai
Naujosios patalpos ir įranga labai svariai papildė tą mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kuria maisto
mokslo tyrėjų grupės disponavo anksčiau. Dabar techninės galimybės išsiplėtė ir apima atskiras gerai
aprūpintas laboratorijas, skirtas pieno technologijoms, mėsos ir žuvies technologijoms, fermentacijai,
pasėlių apdorojimui ir maitinimui. Taip pat yra laboratorijos, kuriose galima tirti biologiškai aktyvius
maisto produktų junginius, funkcinius komponentus, maisto struktūrą, maisto produktų reologiją ir
biochemiją. Daugelis darbų atliekami maisto chemijos laboratorijoje.
Naujoji įranga praplėtė mokslinių tyrimų galimybes tokiose srityse kaip maistinių priedų chemija ir
technologija, natūralios biologiškai aktyvios medžiagos (daugiausia aromatinės bei antimikrobinės
medžiagos ir antioksidantai), išgautos iš augalų, makromolekulių (baltymų ir polisacharidų)
funkcionavimas maiste, priklausomai nuo jų reologinės elgsenos. Naujos techninės galimybės taip
pat padėjo kurti modernius grūdinių produktų kokybės vertinimo metodus ir tyrinėti, modeliuoti bei
optimizuoti biocheminius procesus, vykstančius vaisių, uogų, daržovių ir prieskoninių žolelių
sandėliavimo ir apdorojimo metu.
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Pasak centro vadovės, naujoji infrastruktūra padėjo mokslinių tyrimų komandoms labiau integruotis į
tarptautinį maisto mokslinių tyrimų kontekstą. Centro tyrėjai vis įtraukiami į COST, EUREKA ir
„Nordforsk“ jungtinius mokslinių tyrimų projektus, jie sėkmingai vadovavo vienam su duonos tešla
susijusiam EUREKA projektui. Neseniai jie taip pat sudarė konsorciumą su kitomis Rytų Europos
šalimis ir sugebėjo gauti finansavimą iš kelių FP7 projektų. Nors iki šiol daugiausia
bendradarbiaujama su tyrėjais iš kitų Baltijos regiono šalių, naujosios patalpos ir įranga leidžia tyrėjų
komandoms su vis didesniu pasitikėjimu įsitraukti į tarptautinių tyrimų konsorciumų formavimą, o
tai jau laikytina mokslinės kompetencijos pakilimu į aukštesnį lygmenį.
6.1.3. Poveikis žmogiškiesiems ištekliams
Žmogiškieji ištekliai yra rimtas šio centro plėtros iššūkis. Šiuo metu APC yra tik vienas darbuotojas.
Įranga naudojasi tyrėjai iš KTU Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijos
katedros – jai APC ir priklauso. Tyrėjų grupę sudaro keturi profesoriai, vienas vyresnysis tyrėjas, trys
jaunesnieji tyrėjai, 15 doktorantų ir trys techniniai darbuotojai. Atrodo, kad šiuo metu įsigyta
laboratorinė įranga yra išnaudojama nepakankamai, nes nėra lėšų nuolatiniams darbuotojams
samdyti, o tyrėjams nesiūlomos stabilų darbą garantuojančios sutartys. Buvo įvardyti konkretūs
mėginimai sukurti proaktyvią strategiją samdyti mokslų daktarus, tačiau centro personalo klausimas
išlieka opus. Esama keleto pavienių sutarčių ir bendradarbiavimo su užsienio universitetais atvejų,
tačiau mokslininkų mobilumas nėra išvystytas. Tikrasis MTEP infrastruktūros finansavimo poveikis
žmogiškiesiems ištekliams labai priklausys nuo to, ar pavyks sėkmingai panaudoti papildomas
pagalbines pajėgumo didinimo priemones.
Įrangos naudojimo įgūdžius tyrėjai ir doktorantai įgyja daugiausia darbo metu, nes struktūrizuotų
mokymų organizuojama mažai. Įgūdžių formavimosi procese svarbų vaidmenį vaidina techniniai
darbuotojai, galintys padėti tyrėjams išspręsti konkrečias jiems iškilusias problemas. Projekto vadovo
nuomone, naujoji įranga pagerina studentų įgūdžius ir magistrantai, pasak jo, baigę šį mokymą
nesunkiai susiranda darbą privačiajame sektoriuje.
6.1.4. Poveikis ekonomikai ir inovacijoms
Kalbant apie įgyvendinimo fazę, bendras poveikis vietos ekonomikai buvo nežymus, nes šio MTEP
projekto biudžetas buvo gana mažas. Įranga daugiausia pirkta iš Vakarų Europos gamintojų,
pavyzdžiui iš Prancūzijos, Vokietijos. Vietos įmonės gavo naudos iš statybos ir rekonstravimo
paslaugų pirkimo ir kai kuriais atvejais prisidėjo kaip įrangos gamintojų įgaliotieji vietos atstovai.
APC eksploatavimo fazės apyvarta irgi kukli. 2013 m. visas Maisto mokslo ir technologijų centro
biudžetas tesiekė 180 000 litų. Šios lėšos naudojamos laboratorinę įrangą prižiūrinčių techninių
darbuotojų darbo užmokesčiui sumokėti ir centro vadovui atlyginti. Dėl personalo stokos įranga nėra
iki galo išnaudojama, todėl plėsti veiklą ir sudaryti naujų pramoninių arba taikomųjų MTEP sutarčių
yra nelengva.
Vis dėlto neseni duomenys rodo, kad bendradarbiavimas su verslu įsibėgėja ir sutarčių tarp mokslo
įstaigos ir įmonių skaičius auga. Pramonės atstovai, atrodo, mielai naudojasi šios infrastruktūros
technologijomis, skirtomis alaus, pieno, mėsos produktų ir kepinių gamybai. Šios technologijos mažu
masteliu atkartoja visą tokios produkcijos gamybos grandinę. Centras jau yra pasirašęs daugiau kaip
30 sutarčių dėl mokslinių tyrimų. Tačiau maisto sektoriuje dominuoja smulkios įmonės, kurios
užsako mažos apimties, nedaug kainuojančias paslaugas. Jų prašymai daugiausia susiję su produktų
kokybe, gamybos efektyvumu arba koncepcijos patvirtinimu. 2013 m. centro pajamos iš pagal
sutartis atliekamų mokslinių tyrimų sudarė apie 50 000 litų. Taigi darytina išvada, kad poveikis
vietos ekonomikai pastebimas, tačiau nedidelis.
Panašiai galima numanyti, kad poveikis inovacijoms irgi kuklus. Iki šiol centras dalyvavo dviejuose
projektuose, finansuojamuose per priemonę „Inočekiai LT“. Kol kas negauta pakankamai reikšmingų
tyrimų rezultatų, kurie leistų pateikti patento paraišką.
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6.1.5. Platesnis poveikis visuomenei
KTU inovacijų ir verslo centro dėka, Maisto mokslo ir technologijų centrą vis aplanko vietos ir iš
užsienio atvykę politikos formuotojai, mokslo ir verslo bendruomenių atstovai. Universitetas taip pat
kasmet organizuoja atvirųjų durų dienas studentams. Reikšmingo mokslinės komunikacijos
suaktyvėjimo ateityje nesitikima.
6.2.

Nacionalinis atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centras

6.2.1. Projekto tikslai ir įgyvendinimo būsena
Šio Slėnio MTEP projekto tikslas yra sukurti modernų europinio lygio tyrimų centrą, vykdantį
fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, padedantį valdžios atstovams formuoti ir
įgyvendinti Lietuvos energetikos politiką, ruošiantį aukštos kompetencijos energetikos mokslo
specialistus, bendradarbiaujantį tiesiogiai su verslu bei kitais akademiniais centrais ir pritraukiantį
privačių ir pramonės naudotojų lėšas. Laukiami projekto veiklos rezultatai – padidėjęs pajėgumas
vykdyti Lietuvos energetinio saugumo analizę, atsinaujinančiosios energijos technologijų sukūrimas,
kompetencijos branduolinės energetikos srityje padidėjimas ir mokslinių tyrimų krypties vandenilio
energetikos srityje nustatymas.
Tyrimų centre veikia 10 laboratorijų, apimančių labai įvairias mokslinių tyrimų sritis, įskaitant
atsinaujinančiąją energiją, energijos efektyvumą, šildymo įrangos tyrimus, degimo procesą, sintezės
ir branduolinę energiją, plazmos diagnostiką, medžiagų tyrimus ir bandymus, energijos kaupimą,
hidrologiją (ši sritis negavo naujos įrangos, nes nebuvo įtraukta į projektą) ir energetikos planavimą.
Projekto finansavimas siekia 22,5 mln. litų, iš kurių 22 mln. litų yra skirti naujai įrangai įsigyti (iš
viso 116 vienetų), o 0,5 mln. litų tenka projekto valdymo išlaidoms. Iš viso iš projekto biudžeto buvo
finansuotas 67 eksperimentinių įrenginių ir 49 kompiuterinių programų įsigijimas. Atviros prieigos
centras buvo įregistruotas 2013 m. kovą, nors įranga baigta pirkti tik 2013 m. liepą.
6.2.2. Poveikis mokslinei veiklai
Vertinant pagal infrastruktūros piniginę vertę, ši naujoji įranga 45 proc. padidino Lietuvos
energetikos instituto (LEI) turimą arsenalą. Tokia infrastruktūra yra unikali visame Baltijos regione.
Itin unikalus vienas įrenginys – Augerio elektroninis spektrometras, nes tokių visame pasaulyje yra
tik keturi. Naujoji infrastruktūra labai prisidėjo prie naujų tyrimų krypčių sustiprinimo. Naujieji
chlorometrai ir kita įranga padėjo pakreipti mokslinių tyrimų kryptį biologinių atliekų linkme,
pavyzdžiui, pradėta tirti, kaip būtų galima iš vandens išvalytą dumblą paversti energijos šaltiniu.
Naujoji įranga leidžia atlikti tikslesnius matavimus, pavyzdžiui, dujų greičio, o tai labai svarbu toliau
tobulinant kuro elementus. Tai padėjo sustiprinti vandenilio energijos technologijų tyrimus.
Vandenilio laboratorija sukuria vidutiniškai vieną patentą per metus. Naujoji programinė įranga
leidžia tyrėjams atlikti sudėtingą energinio efektyvumo modeliavimą, kuris labai aktualus Lietuvos
politikos kūrėjams. Bendrai paėmus, įsigytoji įranga tiesiogiai prisideda prie vieno iš sumanios
specializacijos prioritetų Lietuvoje, kuris yra energetika, aplinka ir tvarumas.
Vienas svarbus aspektas, rodantis naujosios įrangos poveikį mokslinei veiklai, yra pastebimai
suaktyvėjęs instituto dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. Iki 2012 m. pabaigos LEI, laimėjęs
konkursus, dalyvavo beveik 20 tarptautinių projektų, o dalyvavimą dar 11 tarptautinių projektų
užsitikrino per 2013 m. Dauguma šių tarptautinių iniciatyvų yra ES Bendrosios mokslinių tyrimų
programos projektai. Peršasi išvada, kad institutas tapo labiau matomas tarptautinėms institucijoms,
nors verta pažymėti, kad APC verslo plane tokio aiškiai įvardyto uždavinio nėra. Tokį laimėjimą iš
dalies lėmė instituto vykdyta labai aktyvi informacijos platinimo veikla. Vien per pastaruosius vienus
metus penki asmens metai (penkių žmonių darbas metus visu etatu) buvo skirti kelionėms į užsienį,
per kurias įmonėms ir partnerių institucijoms buvo demonstruojamos naujosios LEI techninės
galimybės. Nors didelė dalis to darbo buvo atliekama mokslinių konferencijų ir seminarų kontekste,
informacijos sklaida buvo visų šių renginių sudėtinė dalis.
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6.2.3. Poveikis žmogiškiesiems ištekliams
LEI šiuo metu darbuojasi 14 vyresniųjų tyrėjų, 51 vyresnysis akademinis darbuotojas, 17 tyrėjų, 51
jaunesnysis tyrėjas ir 49 techniniai darbuotojai / inžinieriai. Naujoji įranga iš tiesų padėjo pritraukti į
šią sritį jaunų mokslininkų. Jeigu ankstesniais metais būdavo vidutiniškai apginama 3–4 daktaro
disertacijos, tai 2013 m. šis skaičius padvigubėjo ir pasiekė 8 daktaro disertacijas. Instituto vieta irgi
palanki gerai žinių ekosistemai palaikyti, nes vos už 200 metrų nuo centro yra Vytauto Didžiojo
universitetas, o už 500 metrų – Kauno technologijos universitetas. Daug šių universitetų studentų,
rengdami savo magistro darbus, vykdo LEI įvairius eksperimentus. APC taip pat priėmė du
tarptautinius stažuotojus iš Norvegijos ir Slovakijos. Vienas studentas iš Vokietijos atvyko trims
mėnesiams, kad pasinaudodamas centro teikiamomis techninėmis galimybėmis pakeltų savo
kvalifikaciją. Tikėtina, kad prasidėjus naujam Marijos Kiuri dotacijų schemos laikotarpiui tyrėjų iš
užsienio skaičius išaugs. Šiuo metu instituto darbuotojų demografiniai rodikliai yra palankūs
žmogiškųjų išteklių plėtrai, nes daugiau kaip 50 proc. darbuotojų yra jaunesni nei 50 metų. Valstybė
taip pat padidino finansuojamų vietų skaičių doktorantams (nuo 3–4 iki 11).
Įrangos naudotojų apmokymas yra įtrauktas į daugelį pirkimo pardavimo sutarčių. Institutas turi
pakankamai techninių darbuotojų, kurie gali išspręsti daugumą su įrangos eksploatavimu susijusių
techninių problemų, taigi jie atlieka ir didelę dalį įgūdžių perdavimo darbo. Be to, daugiau kaip pusę
visų lygių tyrėjų struktūrizuotai apmokė paslaugų teikėjai. Apskritai įgūdžiai lygiagrečiai įgyjami
dviem būdais: per formalius apmokymus ir mokantis iš praktikos. Doktorantai gali būti suinteresuoti
ateityje teikti tam tikras paslaugas išoriniams naudotojams, nes jie turi svarbių techninių žinių.
Institutas turi geros paslaugų organizavimo patirties, nes dvi laboratorijos yra akredituotos teikti
testavimo paslaugas statybinių medžiagų ir šildymo sistemų srityse. Šioms laboratorijoms suteikta
teisė išduoti dokumentus, kad, pavyzdžiui, tam tikra šildymo įranga atitinka ES energinio
efektyvumo standartus.
6.2.4. Poveikis ekonomikai ir inovacijoms
Projekto įgyvendinimo fazė reikšmingos įtakos vietos ekonomikai neturėjo. Visa įranga buvo pirkta
iš užsienio gamintojų, veikiančių kitose ES šalyse (pvz., Danijoje, Italijoje, Lenkijoje, JK) arba
trečiosiose šalyse (pvz., JAV ir Japonijoje). Vietos įmonės dalyvavo tik kaip įgaliotieji platintojai
arba apmokymų organizatoriai. Projekto valdymo komanda tiesiogiai su gamintojais kontaktavo vos
kelis kartus. Per įrangos pirkimo procesą nebuvo keliama jokių ypatingų reikalavimų, kurie galbūt
būtų sudarę prielaidas rastis naujiems inovatyviems sprendimams. Buvo tik pora atvejų, kai esamus
įrangos prototipus reikėjo truputį modifikuoti ir tai galėjo šiek tiek padėti tiekiančioms įmonėms
pagerinti savo įgūdžius. Didžioji dalis tiekiamos įrangos buvo standartinė.
Projekto veikla padėjo sukurti naujų darbo vietų. Nuo 2011 m. iš viso sukurta 20 viso etato
ekvivalentų, o tai daugiau nei buvo planuota iš pradžių. APC verslo plane numatyta iki 2020 m.
sukurti dar 12 viso etato ekvivalentų. Įrangos išnaudojimo rodiklis šiuo metu sudaro apie 90 proc., iš
kurių apie 27 proc. tenka išoriniams naudotojams. Pajamos, gautos teikiant paslaugas Lietuvos ir
užsienio mokslo institucijoms, sudaro šiek tiek mažiau nei 5 mln. litų, o pajamos iš APC paslaugų
siekia maždaug 1,2 mln. litų. Prognozuojama, kad iki 2020 m. pajamos iš APC paslaugų padidės tik
nežymiai ir sieks 1,5 mln. litų. Kad užsitikrintų pajamas, kurios reikalingos įrangai eksploatuoti ir
nusidėvėjimo išlaidoms padengti, LEI ieško galimybių pritraukti naujų klientų, komercializuoti
patentuotas technologijas ir padidinti pagal sutartis atliekamų mokslinių tyrimų apimtį.
6.2.5. Platesnis poveikis visuomenei
Naujosios įrangos poveikis visuomenei susijęs su galimybėmis sukurti geresnės kokybės plataus
vartojimo prekes, pavyzdžiui, energiškai efektyvesnius boilerius arba kokybiškas ir aplinkai
nekenksmingas statybines medžiagas. Naujoji įranga padėjo LEI tyrėjams sukurti naujus, energiškai
efektyvesnius degiklius katilinei, veikiančiai Vilniaus miesto centre. Šių degiklių CO 2 emisijos lygis
yra mažesnis, nei reikalauja ES standartai. Tai buvo geras indėlis į oro kokybę Vilniaus centre.
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6.3.

Lazerinių tyrimų kompleksas „Naglis“

6.3.1. Projekto tikslai ir įgyvendinimo būsena
Projekto tikslas yra Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro pagrindu įsteigti daugiafunkcę
lazerių įstaigą. Tarp projekto darbų yra numatyta pastatyti naujas laboratorijas ir įsigyti modernius
itin sparčius lazerius bei diagnostikos įrangą. Tikimasi, kad šios patalpos taps daugiadisciplinių
fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų platforma. Projekto metu siekiama įsteigti, atnaujinti
ir aprūpinti keturias tyrimų laboratorijas: didelio intensyvumo laboratoriją, didelės galios lazerių
spinduliuotės laboratoriją, metrologijos laboratoriją ir lazerių nanofotonikos laboratoriją. Centras
stengsis plėsti bendradarbiavimą su privačiomis aukštųjų technologijų įmonėmis ir siūlys atvirą
prieigą išoriniams naudotojams iš Lietuvos ir kitų šalių. Projekto finansavimas iš viso siekia apie
11,5 mln. litų.
Oficialiai pagrindiniai įgyvendinimo fazės darbai buvo užbaigti 2013 m. pabaigoje, tačiau dar
neatliktos keturios su įranga susijusios procedūros, o pirmąjį 2014 m. ketvirtį tiekėjai dar nebuvo
atsiuntę visų įsigytos įrangos vienetų. Kalbant apie skaičius, jau yra gauti 25 įsigytos įrangos vienetai
(jiems tenka 75 proc. visos įrangos vertės) ir pusė iš jų jau sumontuoti Vilniaus universiteto
laboratorijose. Jau gauti naujojo pastato patvirtinimai ir vadovybė ruošiasi įrengti naująsias
laboratorijas. Dviejų mažiausių laboratorijų darbuotojai pamažu pergabena įrangą į naujas patalpas ir
pradeda įrangos reguliavimo darbus. Dvi didžiausios laboratorijos vis dar tuščios, nes dar negauta kai
kuri svarbi įranga (didelės galios lazerinė sistema ir optiniai stalai). Atviros prieigos centras buvo
oficialiai įregistruotas 2013 m. antrą ketvirtį. Projekto vadovas prognozuoja, kad iki vasaros vidurio
visos laboratorijos bus įrengtos, beliks kai kurie smulkūs įrangos montavimo ir derinimo darbai.
Lazerinių tyrimų kompleksas „Naglis“ visu pajėgumu pradės veikti 2014 m. rugsėjį.
6.3.2. Poveikis mokslinei veiklai
Šio Slėnio MTEP projekto biudžetas iš esmės yra didelė investicija į svarbios mokslinės įrangos
atnaujinimą. Paskutinį kartą panaši didelė investicija buvo padaryta prieš daugiau nei 10 metų, kai
buvo nupirkta nauja įranga vienai laboratorijai. Naujoji įranga atveria tyrėjams naujų galimybių.
Pavyzdžiui, vienas svarbiausių įrenginių yra didelės galios lazerinė sistema – daug galingesnė už tas,
kurias tyrėjai naudoja šiuo metu. Ši nauja lazerinė sistema leis tyrėjams kitaip, su didesniu tikslumu
tikrinti optinius komponentus. Centras taip pat įsigijo maždaug 100 000 eurų vertės vakuumo
kamerą. Ji leis tyrėjų komandoms testuoti optinius komponentus vakuumo sąlygomis, be išorinių
trikdžių. Naujosios laboratorijos turės daug geresnes oro sąlygų ir apsaugos nuo dulkių sistemas.
Disponuodami naujomis techninėmis galimybėmis tyrėjai galės generuoti visiškai kitus spektro
intervalus, o tai atvers duris naujoms mokslinių tyrimų kryptims. Didelės laboratorijos Europoje ir
JAV naudoja tokias lazerių sistemas, tačiau Lietuvoje tokios galimybės kol kas nebuvo. Tyrėjų
komandos atlieka naujosios įrangos bandymus jau daugiau nei pusę metų, tačiau vienas pagrindinių
komponentų – didelės galios lazerių sistema – dar neatgabentas, todėl mokslinių tyrimų projektai kol
kas neprasidėjo. 2013 m. įrangos išnaudojimo rodiklis buvo apie 50 proc. Prognozuojama, kad 2014
m. jis pakils iki 70 proc. Pagal planą šimtaprocentinis visos įsigytos įrangos išnaudojimas turėtų būti
pasiektas tiktai 2015 m.
Šios papildomos įrangos poveikis ateities mokslo potencialui labai priklausys nuo turimų žmogiškųjų
išteklių. Projekto vadovas mano, kad naujosios techninės galimybės tikrai padidins esamų tyrėjų
komandų mokslinę kokybę. Tačiau jeigu bendras tyrėjų skaičius smarkiai nesikeis, ryškaus teigiamo
poveikio mokslui negalima tikėtis. Pasak projekto vadovo, papildomi moksliniai pajėgumai, kurie
atsiras įdiegus naująją įrangą, padidins esamas darbo laboratorijose apimtis maždaug 20 proc. Centro
verslo plane numatyta padvigubinti ISI lygio publikacijų skaičių nuo penkių 2013 m. iki dešimties
2015 m., o 2020 m. publikacijų turėtų būti apie 15. Šis Slėnio MTEP projektas sudarė sąlygas šiek
tiek priartėti prie tų techninių galimybių, kurios yra kitose Europos lazerių laboratorijose. Tai leidžia
tikėtis, kad ateityje atsivers daugiau tarptautinio bendradarbiavimo galimybių. Centro
apskaičiavimais, bendras finansavimas iš nacionalinių ir tarptautinių šaltinių 2015 m. gali padidėti
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apie 14 proc., o iki 2020 m. – maždaug 38 proc. Tačiau įgyvendintų tarptautinių projektų skaičius,
kaip planuojama, didės nedaug – nuo dviejų 2013 m. iki keturių 2020 m.
6.3.3. Poveikis žmogiškiesiems ištekliams
Eksponentinio atviros prieigos centro žmogiškųjų išteklių augimo nesitikima. Centre visu etatu dirbs
apie 7 tyrėjus ir tiek pat doktorantų. Metams bėgant šis skaičius išliks gan stabilus, nes tiek
darbuotojų visiškai pakanka efektyviam infrastruktūros naudojimui. Magistrantų bus priimta kur kas
daugiau, nes centras siekia įtraukti į mokslinį darbą naują tyrėjų kartą. Tai leidžia pagrįstai manyti,
kad gali vykti tam tikras įgūdžių perdavimas iš mokslo į privatųjį sektorių. Yra patartina sekti
absolventų, apgynusių magistro arba daktaro darbus, karjeros kelius, kad ateityje būtų galima
įvertinti, kokio masto poveikį naujoji įranga daro įgūdžių formavimuisi ir perdavimui.
Naujosios įrangos naudojimo įgūdžiai yra įgyjami darbo metu. Kai įranga atgabenama, ja vienu metu
mokosi dirbti tyrėjai, doktorantai ir šiek tiek mažesniu mastu magistrantai. Poreikis pažinti ir tirti
naujas technines galimybes yra bendras visiems. Centre nėra techninių darbuotojų, kurie galėtų
užtikrinti labiau struktūrizuotą įgūdžių perdavimą. Dažnai doktorantai yra tie žmonės, kurie turi
daugiausia laiko apmokymui ir geriausiai žino, kaip valdyti laboratorinę įrangą, nes tyrėjams kartais
laiko trūksta dėl mokymo ir administracinių darbų naštos. Taigi doktorantai centre sudaro labai
svarbią įgūdžių bazę. Projekto vadovo nuomone, doktorantai tikriausiai atliks pagrindinį vaidmenį
perduodant įrangos valdymo įgūdžius išoriniams naudotojams. Tai gali būti daroma pagal sutartis
atliekamų mokslinių tyrimų arba APC paslaugų pavidalu.
6.3.4. Poveikis ekonomikai ir inovacijoms
Per projekto įgyvendinimo fazę didžioji dalis įrangos pirkta iš Vakarų Europos šalių (pvz.,
Vokietijos, Prancūzijos, Švedijos) per vietos įgaliotus atstovus. Tik keletu atvejų įranga buvo
perkama tiesiogiai iš gamintojo. Brangiausia lazerių sistema buvo įsigyta iš Jungtinių Valstijų. Kai
kurią įrangą pagamino ir vietos įmonės. Pavyzdžiui, vieną svarbią lazerių sistemą (300 000 eurų
vertės) pagamino EXPLA – Lietuvos įmonė, gaminanti lazerius, lazerių sistemas ir lazerių
komponentus, skirtus MTEP ir pramonei. Kitas, pigesnis lazeris (kainavo mažiau nei 200 000 eurų)
taip pat įsigytas iš vietos įmonės, gaminančios kelis lazerių prototipus.
EXPLA atveju pirkimo procesas paskatino reikšmingą inovacijų veiklą. Ši įmonė siekia kurti
modernius, didelio našumo sprendimus, o projekto metu atliktas pirkimas tapo šiam vietos
gamintojui gera galimybe. Buvo išsakytas pageidavimas pirkti naują lazerinę sistemą su tokiomis
funkcijomis, kokių iki tol rinkoje nebuvo. Tyrėjų komanda abejojo, ar kuris nors tiekėjas šio iššūkio
apskritai imsis. EXPLA laimėjo konkursą ir per maždaug aštuonis mėnesius sukūrė individualų
sprendimą, skirtą labai didelės galios lazeriui. Įmonei teko į esamą lazerinės sistemos prototipą
įkomponuoti didelės galios komponentus, o tam reikėjo smarkiai pagilinti technines žinias. Taigi per
šį pirkimą EXPLA įgijo vertingų žinių, kurios dabar gali panaudoti savo tolesnėje komercinėje
veikloje.
Statybos ir rekonstravimo paslaugų pirkimas daugiausia naudos davė vietos įmonėms. Kai kurios
statybinės medžiagos ir keli smulkūs techniniai sprendimai buvo įsigyti iš užsienio tiekėjų. Tačiau
bendrai paėmus, šis pirkimas labai didelio poveikio vietos ekonomikai neturėjo. Pastato konstrukcija
buvo be didelių savitumų, todėl erdvės įgūdžiams tobulinti ir inovatyviems sprendimams priimti irgi
neatsirado. Pastato konstrukcija nuo standartinių projektų skyrėsi tik keletu nedidelių modifikacijų.
Statybos įmonė turėjo užtikrinti, kad statinys būtų kiek įmanoma stabilesnis, ir tai buvo padaryta
panaudojant vidinėje sienų konstrukcijoje plieno komponentus. Dėl tokios korekcijos įmonės
darbuotojams atsirado proga pagerinti savo įgūdžius, tačiau menkai tikėtina, kad tai bus galima
pritaikyti kituose projektuose, nes toks reikalavimas buvo gan unikalus.
Planuojama, kad per eksploatacijos laikotarpį 2013–2020 m. APC veikla bus nuostolinga, nes labai
didėja įrangos eksploatavimo ir nusidėvėjimo išlaidos. Tačiau tikimasi, kad APC generuos teigiamus
pinigų srautus ir taip parodys centro finansinį gyvybingumą. Prognozuojama, kad išoriniai naudotojai
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naudos APC įrangą vidutiniškai 64 dienas per metus, o tai sudaro apie 25 proc. viso naudojimo laiko.
Išoriniams naudotojams konsultuoti ir pagal sutartis atliekamiems moksliniams tyrimams 2014 m.
bus skiriama 20 dienų per metus, o iki 2020 m. šis rodiklis išaugs iki 28 dienų. Pagal tokias
prognozes centras iki 2020 m. sukaups 5,3 mln. litų, iš kurių bus galima padengti didelę dalį
nusidėvėjusios įrangos naujovinimo išlaidų.
6.3.5. Platesnis poveikis visuomenei
Platesnį šių investicijų į MTEP poveikį vertinti kol kas per anksti, nes centras dar nepradėjo veikti.
Naujoji įranga modernesnė, vis dėlto ji tėra gan nedidelis priedas prie to, kas jau buvo. Didelio
poveikio visuomenei tai neįžiebs. Šiuo metu Vilniaus universiteto lazerių centras kasmet
suorganizuoja 2–3 ekskursijas moksleiviams, kad parodytų darbą laboratorijose ir įkvėptų jaunąją
kartą siekti mokslinės karjeros. Nėra aišku, ar atidarius naująjį centrą tokių ekskursijų padaugės.
Pagrindiniai pranašumai tokie, kad studentams bus galima parodyti daugiau laboratorijų ir daugiau
modernios įrangos. Dabartinio lazerių centro mokslininkų grupė per metus publikuoja vidutiniškai
vieną populiaraus turinio straipsnį laikraštyje arba interneto svetainėje. Šios publikacijos atspindi tam
tikros tyrėjų grupės arba tam tikro mokslininko nuomonę. Nėra aišku, ar ateityje tokio viešumo
daugės, nes bendravimas su visuomene labai priklauso nuo kiekvieno tyrėjo asmenybės ir noro
kalbėti apie savo darbą viešai.
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Appendix No. 1: Achieved Joint Research Programme indicators
Appendix No. 1.1: JRP indicators achieved by Marine Valley
Natural resources and
agriculture JRP
Performance indicator

Jobs for scientists and researchers in the laboratories of the Valley

Biomedicine and
biotechnology
JRP

to 31/12/12

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

27+22 PhD
students

10

-

-

M aterials science,
physical and
chemical
technologies JTP
to
1/1/31/12/1
31/12/
2
13
-

Engineering and ICT
JRP

to 31/12/12

1/1/31/12/
13

-

10+3 PhD
students

1

0

1 (updated)

1

-

-

-

-

1
(Aleksandras
Stulginskis
University)

Number of updated M aster study programmes

1

0

-

-

-

-

4

1

No of students who studied under the programme of formal education

25

16

-

-

-

-

51

50

23

-

-

-

-

8

14

6

0

New study PhD programmes

Published scientific articles

R&D projects commissioned by economic entities/ companies

Signed cooperation agreements between research institutions and enterprises
Private money attracted for R&D projects (LTL m)
No of scientific or business enterprises created

39 ISI WoS,
16 of them are
directly related
to the use of
marine
equipment
Valley
40, 16 of them
are directly
related to the
use of marine
equipment
Valley

5

-

-

-

-

2 directly
related to the
use of the
equipment of
the valley

2

4

-

-

-

-

1

4,2

0,2

-

-

-

-

0,3

0

0

-

-

-

-

0

0,3673
2
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Performance indicator
to 31/12/12

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

3

0

-

-

No of organised international events, fairs and information dissemination measures that
present the activities of the Valley

M aterials science,
physical and
chemical
technologies JTP
to
1/1/31/12/1
31/12/
2
13

Biomedicine and
biotechnology
JRP

Natural resources and
agriculture JRP

-

Engineering and ICT
JRP

to 31/12/12

1/1/31/12/
13

0

0

-

Appendix No. 1.2: JRP indicators achieved by Nemunas Valley
Natural Resources and Agriculture JRP
P.2.1.

Performance indicator

P.2.2.

P.2.3.

P.2.4.
ASU

Total in Nemunas
Valley

P.2.5. **

LAM M C

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

Number of new and updated study
programmes

7

16 (2)

2

2

8

0

-

0

-

0

-

0

17

11

Students who studied under the
programs of formal education

1479

1497
(63)

340

340

4653

13

2

2(x)

-

0

-

0

6474

1720(7
6)

Number of published scientific articles

104

165

15

4

786

162
(172)

85

75

5

20

-

0

995

266
(329)

Number
of
R&D
projects
commissioned by enterprises

2

12

2

0

51

22

10

7

-

9

-

0

65

50

7

15

13

3

8

0

-

0

2

4

2

2

32

24

6

10

-

0

11

0

2

1

-

0

6

1

25

12

No of projects of introduction of
demonstrative experiments in the
agricultural and forestry industry
Implementation of agricultural and
forestry testing and demonstration
infrastructure
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Natural Resources and Agriculture JRP
P.2.1.

Performance indicator
P.2.2.

P.2.3.

P.2.4.
ASU

Amount of private money attracted for
R&D projects
Number of SM Es established within
the Communication and Technology
Transfer Centre and the Business
Incubator (within 3 years of
programme implementation)
Number of knowledge intensive
companies established on the basis of
the Valley (within 3 years of
programme implementation)
Number of international events
organised

Total in Nemunas
Valley

P.2.5. **

LAM M C

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

to
31/12/1
2

1/1/31/12/
13

0,2

0,64

0,15

0

1,4

0,2

-

0

-

0,8

-

1,5

1,75

3,14

-

0

-

0

-

0

-

0

2

2

2

2

4

4

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

-

0

-

1

3

8

-

0

5

4

-

0

-

0

-

0

8

12

 Prepared and submitted to the NPA 8 project applications. 6 project contracts will be awarded in the first quarter of 2014
** The section marked in green complements the performance indicators of ASU project

Appendix No. 1.3: JRP indicators achieved by Santaka Valley
Appendix No. 1.3.1 : Projects P.3.1. National R&D Open Access Centre in KTU, P.3.4. Establishment of technology transfer and business incubator
database

Performance indicators

Jobs for scientists and researchers in the

Natural resources and
agriculture JRP

Biomedicine and
biotechnology JRP

M aterials science, physical
and chemical technologies
JTP

Engineering and ICT JRP

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

0*

0*-

0*

0*

0*

0*

0*

0*
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laboratories of the Valley
3

5

2

7

37

45

7

47

1

2

1

1

0

4

3

4

Number of joint projects implemented annually
0*
with research institutions
Amount of private money attracted for R&D
0
projects
Number of SM Es established within the
Communication and Technology Transfer Centre
0*
and the Business Incubator (within 3 years of
programme implementation)
Number of knowledge intensive companies
established on the basis of the Valley (within 3
0*
years of programme implementation)
No of organised international events, fairs and
other information dissemination measures that
0
present the activities of the Valley
* Indicators will be achieved when the project is completed

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0

0*

0

0*

0.49

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0

0*

0

0*

3*

6**

R&D projects commissioned by enterprises
Number of signed R&D cooperation agreements
with enterprises

** "Fostering Entrepreneurship and Innovation Ecosystem"; "Silicon Valley comes to the Baltics"; "Startup weekend"

Appendix No. 1.3.2 : Project P.3.3. National Open Access Future Energy Technologies Centre

Performance indicator

Jobs for scientists and researchers in the
laboratories of the Valley

Natural resources and
agriculture JRP

Biomedicine and
biotechnology JRP

M aterials science, physical and
chemical technologies JTP

Engineering and ICT JRP

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

N/A

0

N/A

2

N/A

0

Not applicable

N/A

22

N/A

21

N/A

4

Not applicable

R&D projects commissioned by enterprises
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Number of signed R&D
agreements with enterprises

cooperation

N/A

2

N/A

3

N/A

0

Not applicable

Number of joint projects implemented annually
with research institutions
Amount of private money attracted for R&D
projects
Number of SM Es established within the
Communication and Technology Transfer
Centre and the Business Incubator (within 3
years of programme implementation)
Number of knowledge intensive companies
established on the basis of the Valley (within 3
years of programme implementation)
No of organised international events, fairs and
other information dissemination measures that
present the activities of the Valley

N/A

0

N/A

6

N/A

2

Not applicable

N/A

1

N/A

0

N/A

1

Not applicable

N/A

--

N/A

--

N/A

--

Not applicable

N/A

--

N/A

--

N/A

--

Not applicable

1 (International conference Cyseni)

Not applicable
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Appendix No. 1.3.3 : Project P.3.2. Recent Pharmaceuticals and Health Technology Centre

Performance indicators

Natural resources and
agriculture JRP

Biomedicine and
biotechnology JRP

M aterials science, physical
and chemical technologies
JTP

Engineering and ICT JRP

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

N/A

-

N/A

0

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

0

N/A

-

N/A

-

Number of signed R&D cooperation agreements
with enterprises

N/A

-

N/A

10

N/A

-

N/A

-

Number of joint projects implemented annually with
research institutions
Amount of private money attracted for R&D projects

N/A

-

N/A

0

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

0,03

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

0

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

0

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

1

N/A

-

N/A

-

Jobs for scientists and researchers in the laboratories
of the Valley
R&D projects commissioned by enterprises

Number of SM Es established within the
Communication and Technology Transfer Centre
and the Business Incubator (within 3 years of
programme implementation)
Number of knowledge intensive companies
established on the basis of the Valley (within 3 years
of programme implementation)
No of organised international events, fairs and other
information dissemination measures that present the
activities of the Valley
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Appendix No. 1.4: JRP indicators achieved by Santara Valley

Performance indicators

Natural resources and
agriculture JRP

Biomedicine and
biotechnology JRP

M aterials science, physical and
chemical technologies JTP

Engineering and ICT JRP

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

Number of signed R&D cooperation agreements
with enterprises

0

5

12

6

0

0

0

1

Amount of private money attracted for R&D
projects

0

0

40,2

3,5

0

0

0

0

0

0

25

2

0

0

0

19

0

0

2

1

0

0

0

0

Number of SM Es established within the
Communication and Technology Transfer
Centre and the Business Incubator (within 3
years of programme implementation)
No of organised international events, fairs and
other information dissemination measures that
present the activities of the Valley
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Appendix No. 1.5: JRP indicators achieved by Sunrise Valley

Performance indicators

Natural resources and
agriculture JRP

Biomedicine and
biotechnology JRP

M aterials science, physical and chemical
technologies JTP

Engineering and ICT JRP

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

1/1/31/12/13

to 31/12/12

1/1/-31/12/13

to 31/12/12

N/A

-

N/A

-

N/A

59 – 58 (VU)

N/A

N/A

-

N/A

-

N/A

2 – 2 (VU

N/A

3 – 26
(VGTU)
-

N/A

-

N/A

-

N/A

4 – 7 (VU)

N/A

1 (VU)

N/A

-

N/A

-

N/A

163 – 444 (VU)

N/A

1

N/A

-

N/A

-

N/A

1 – 1 (VU)

N/A

14 (VGTU)

Number of R&D projects commissioned by
Lithuanian enterprises

N/A

-

N/A

-

N/A

64 – 22 (VU)

N/A

1 (VGTU)

Number of signed R&D cooperation
agreements with enterprises

N/A

-

N/A

-

N/A

11 – 2 (VU)

N/A

-

Number of joint projects annually implemented
together with research institutions

N/A

-

N/A

-

N/A

26 – 48 (VU)

N/A

-

Amount of private money attracted for R&D
projects

N/A

-

N/A

-

N/A

0,51 – 0,273 (VU)

N/A

-

Number of SM Es established within the
Communication and Technology Transfer
Centre and the Business Incubator

N/A

-

N/A

-

N/A

7-0

N/A

-

4 – 2 (FTM C)

N/A

-

4 – 13 (VU)

N/A

-

Number of jobs for scientists and researchers in
the laboratories of the Valley
Number of new study programmes developed
Number of dissertations defended on the
breakthrough fields of the Valley
Number of published scientific articles
Number of new European and international
patents registered

Number of knowledge-intensive companies
N/A
N/A
N/A
established on the basis of the Valley
No of organised international events, fairs and
other information dissemination measures that
N/A
N/A
N/A
present the activities of the Valley
 Includes publications in peer-reviewed international journals and (or) WOS DB refereed journals. 2014-01-14. The publication data.

1/1/-31/12/13

Publications by counting valleys, JRP projects or topics. VU is not running with the HPC-related publications
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