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BPATPI

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

CPVA

Centrinė projektų valdymo agentūra

EIF

Europos investicijų fondas

EY

UAB „Ernst & Young Baltic“

ES

Europos Sąjunga

ES Struktūriniai fondai
(ES SF)

Projektai finansuojami iš ES struktūrinės paramos fondų. Švietimo ir mokslo
ministerijos struktūrinės paramos priemonės MTEP infrastruktūros plėtrai VP21.1-ŠMM-04-V–01, VP2-1.1-ŠMM-04-V–02 ir 1.4 bei 1.5 prioritetams. Ūkio
ministerijos ES struktūrinės paramos priemonės VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT2 MTEP infrastruktūros plėtrai ir 1.3 bei 1.4 prioritetų projektams
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Europos socialinio fondo agentūra
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Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūrų forumas (angl. ESFRI)

Finansavimo
administravimo
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ir

Tyrimų ir vystymo infrastruktūros tobulinimui skirti trišaliai finansiniai
kontraktai, pasirašyti ŠMM, CPVA ir Institucijų, vykdančių šį projektą

IN

Intelektinė nuosavybė

INT

Intelektinės nuosavybės teisės
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mokslo,
studijų ir verslo centrai

Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai: mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus
žinioms verslo potencialas (subjektų visuma), sutelktas vienoje teritorijoje,

Santrumpos
apibrėžimai
(Slėniai)

ir

Paaiškinimas
turintis bendrą arba susijusią infrastruktūrą ir kryptingai prisidedantis prie žinių
visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo, Lietuvos ūkio konkurencingumo
stiprinimo

ĮRI

Įgūdžių reikalingumo įvertinimas

JEREMIE

Jungtiniai Europos ištekliai labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms
(angl. JEREMIE)

JTP minkštieji projektai

Kiti JTP programose minimi mokslinių tyrimų, tyrėjų mobilumo, studijų
programų kūrimo projektai

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

Konsorciumas / paslaugų
teikėjas

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

Koordinavimo
(JTP taryba)

Organizacija, užtikrinanti tinkamą JTP valdymą ir administraciją

taryba

LAMMC

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

LMT

Lietuvos mokslo taryba

LVPA

Lietuvos verslo paramos agentūra

M

Mokymai

M&T

Mokslas ir technologijos

MITA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

MPĮ

Mokymų poreikio įvertinimas

MTEP

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

MTEP infrastruktūra

Instituciniai, materialūs ir informaciniai viešojo sektoriaus ištekliai, struktūra,
įranga ir paslaugos, reikalingos tyrimams ir vystymui

MTEP infrastruktūros
projektai

Esami 20 MTEP infrastruktūros projektai, apibrėžti Slėnių programose, kurias
sudaro 14 Švietimo ir mokslo ministerijos projektų ir 6 Ūkio ministerijos
projektai bei kiti projektai, minimi Slėnių programose

MTI

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

MTI

Mokslas, technologijos ir inovacijos

MTĮ

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

MTTP

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

MTTPI

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

Nacionalinė Integruota
(kompleksinė) programa
(NIP)

Programa, skirta didinti MTEP ir jos taikymui imlią verslo sektoriaus ir namų
ūkių dalį

Nacionalinė Integruota
(kompleksinė) programa
(NIP)

Programa, skirta didinti MTEP ir jos taikymui imlią verslo sektoriaus ir namų
ūkių dalį

NGT

Naujos gamybos technologijos

NKP

Nacionalinė kompleksinė programa

v
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NKP

ir

Paaiškinimas
Nacionalinė kompleksinė programa

OP

Operacinė programa

Perkančioji organizacija

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

PMBOK

Projektų valdymo žinių pagrindas. Projektų valdymo metodologija

PRINCE2

Projektų valdymo metodologija

Programos

Žinių perdavimo programos

Programos
administratorius

Koordinuoja ir įgyvendina Koordinavimo tarybos (JTP tarybos) sprendimus

Projektas

Paslaugos „Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) bei jungtinių
tyrimų programų projekto įgyvendinimo stebėsenai“ pagal sutartį SLN9-01/10

Projekto
grupė (PPG)

priežiūros

MTEP infrastruktūros plėtros projekto priežiūros grupė pagal Švietimo ir
mokslo ministerijos įsakymą Nr. V-2126

Projekto vystytojas

Valdymo organas,
įgyvendinimą

PVR

Pagrindiniai veiklos rodikliai

RACER modelis

Struktūra skirta patikrinti rodiklių pagrįstumą ir naudingumą, t.y. siekiami
veiklos rodikliai turi būti svarbūs, priimtini, patikimi, paprasti ir atsparūs (angl.
RACER)

S

Seminaras

Slėnių priežiūros taryba

Valdymo organas, atsakingas už Slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo priežiūrą
ir rekomendacijų atsakingoms ministerijoms teikimą

Slėnių projektai

20 MTEP infrastruktūros projektų, įgyvendinamų per slėnių ir JRP programas

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

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

SMART tikslų modelis

Struktūra skirta patikrinti siekiamų tikslų pagrįstumą – kaip taisyklė, siekiami
rodikliai turi būti specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, realistiški ir apibrėžiami
laike (angl. SMART)

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“

SVV

Smulkus ir vidutinis verslas

ŠMM

Švietimo ir mokslo ministerija

TG

Technopolis Group

TI

Tyrimų infrastruktūra, t.y. įrenginiai, ištekliai (įskaitant ir žmogiškuosius) bei
susijusios paslaugos reikalingos MTEP bendruomenei vesti tyrimus bet kokioje
mokslinėje ar technologinėje srityje

Tikslinės grupės

Slėnių ir JTP valdymo struktūros; vyriausybė ir nacionaliniai valdžios organai;
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Santrauka
Tai yra antroji tarpinė metinė Jungtinių tyrimų programų (JTP) veiklos stebėsenos ataskaita.
Techninėje specifikacijoje reikalaujama, kad konsorciumas stebėtų JTP vykdytojų pažangą, siekiant
planuotų veiklos vertinimo rodiklių (VVR) verčių. Tačiau pirmaisiais metais buvo nustatyti esminiai
JTP ir Slėnių valdymo sistemos įgyvendinimo trūkumai. Kadangi JTP yra keistinos ir duomenys apie
jų VVR pasiekimus nėra renkami, buvo pasitarta su MOSTA ir nuspręsta, kad konsorciumas turėtų
pakeisti metinės stebėsenos ataskaitos apimtį ir susikoncentruoti į visaapimantį slėnių progresą
(skirtingai nuo MTEP infrastruktūros projektų stebėsenos ataskaitos D.5.4) siekiant pradinių tikslų.
Tam, kad būtų pateikta naujausia informacija aktuali dabartinėms diskusijoms apie prioritetų
nustatymą ir sumaniąją specializaciją, didžiausias dėmesys skiriamas laikotarpiui nuo 2012 m. sausio
iki 2013 m. birželio mėn.
Ši ataskaita pradedama primenant pirminę JTP sąvoką ir paaiškinat naują Slėnių koncepciją, kuri
pradėta taikyti reaguojant į nustatytus JTP ir Slėnių valdymo sistemos trūkumus ir pabrėžiant
tebevykstantį naujų prioritetų nustatymą sumaniosios specializacijos strategijos sukūrimo procese.
Antrame skyriuje trumpai apibendrinama slėnių infrastruktūros projektų įgyvendinimo ir veiklos
vykdymo etapų pažanga, įskaitant APC sudarymo ir verslo planų rengimo būseną. Trečiame skyriuje
apžvelgiama kiekvieno iš penkių slėnių formavimo būsena. Siekiant įvertinti slėnių vystymą
tarptautiniame kontekste, penki Lietuvos slėniai yra lyginami su tarptautiniais pavyzdžiais ir yra
pateikiamos rekomendacijos kiekvienam slėniui. Ketvirtame skyriuje apibendrinamos visos išvados,
padarytos vykdant stebėseną ir atliekant lyginamąją analizę bei pateikiamos rekomendacijos
tolimesnei slėnių plėtrai.
Toliau apibendrinamos pagrindinės išvados:
1. Slėnių koncepcija yra palyginti nauja mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemoje, neturinti
reikalingos infrastruktūros, bendradarbiavimo su verslu patirties bei priemonių. Žvelgiant į
praeitį, tinkamesnis tikslas 2008 m. būtų buvęs įgyvendinti mokslinių tyrimų infrastruktūros
investicijų programą, kad būtų sukurtas ribotas tyrimų infrastruktūrų, atitinkančių tarptautinius
standartus dėl įrangos ir tyrimų valdymo praktikos, kuria dalinasi mokslininkai iš įvairių
institucijų, skaičius.
2. Mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialo telkimas slėnyje yra procesas, kuris, kaip rodo
tarptautinė praktika, trunka ilgai. Turėtų būti įvertintas laikas, kurio reikia reputacijai pelnyti
nacionaliniu, o svarbiausia tarptautiniu mastu. Slėnių poreikiai turi būti aiškiai orientuoti į šią
laiko dimensiją, nustatant tikslus ir uždavinius ir pranešant apie juos susijusiems šalims ir
politinius sprendimus priimantiems asmenims, kad būtų iškelti „pagrįsti lūkesčiai“.
3. Ypatingai pradinėje slėnių projektų stadijoje, ministerijos ir kitos agentūros turėjo nepakankamai
struktūrinių programų valdymo gebėjimų ir skyrė neužtektinai dėmesio sutartyje apibrėžtiems
klausimams, pirkimams ir finansinėms ataskaitoms. Tai lėmė, kad skirtingų projektų grupė buvo
susieta tik sutartiniais įsipareigojimais, susijusiais su viešuoju finansavimu, o ne kaip vientisa
strateginių projektų grupė sudaranti finansavimo programą. Šio pro–aktyvaus požiūrio palaikant
projekto įgyvendinimą ir vystymą trūkumas bei reguliarių koordinavimo susitikimų, kuriuose
projekto vadovai galėtų apsikeisti nuomonėmis apie dažnai pasitaikančias problemas, stoka buvo
nagrinėjama slėnių stebėsenos grupės tik dalinai vėlesniame etape, o vėliau ir MITA (pavyzdžiui,
parama APC vadybininkams).
4. Pirminių slėnių programų peržiūra pabrėžia, kad mažiausiai pusės visų slėnių programų autoriai
turėjo „išrasti“ koncepcinius modelius, paaiškinančius sąsajas tarp skirtingų projektų. Tik Jūrinis
slėnis ir slėnis „Nemunas“ priklauso glaudžiai susijusiems mokslo sritims, kurios sugrupuotos
geografiškai.
5. Dauguma projektų yra „instituciškai įtvirtinti“ ir vadovai labiau
atsiskaito
hierarchijai
universitete, negu slėnių lygmens valdybai. Tai vyko įgyvendinimo etapu ir tęsiasi veiklos
vykdymo etapu. Jeigu norime išsaugoti slėnius, pasibaigus dabartiniam finansavimo periodui,
reikia daugiau dėmesio skirti vaidmenims ir funkcijoms, kurios gali būti efektyviai vykdomos
slėnių lygmeniu, ir sustiprinti slėnių valdymo modelius.

6. Mažai tikėtina, kad visa socialinė ir ekonominė slėnių investicijų nauda atsipirktų anksčiau nei
praėjus 5–10 metams. Be to, reikės gerai suvaldyti lūkesčius dėl poveikio masto. Mūsų vertinimu,
5–10 pažangiomis technologijomis pagrįstų įmonių sukūrimas visai slėnių programai per
dabartinį programavimo laikotarpį būtų didelis pasiekimas. Taigi, platesnė sąvoka „žinių
perdavimas“ turėtų būti įtraukta į slėnių koncepciją, kuri apima ne tik galimus ekonominius
„persiliejimo“ iš investicijų į tyrimų infrastruktūros pajėgumą efektus, bet taip pat atvirkštinį
praktinių žinių apie verslo poreikius perleidimą atgal į mokslinių tyrimų ir studijų programas
universitetuose.
7. Nepaisant didėjančių viešųjų išlaidų ir buvusių nepriklausomų mokslinių tyrimų institutų
integravimo į universitetus, Lietuvos mokslo sistema tebėra fragmentuota. Lietuvoje yra 14
universitetų (maždaug tris kartus daugiau nei būtų galima pateisinti pagal gyventojų skaičių)
konkuruojančių dėl finansavimo ir žmogiškųjų išteklių. Tai rodo, kad pradinė slėnių idėja
sukoncentruoti investicijas į mokslinius tyrimus, studijų komercializavimo veiklas ribotame
skaičiuje vietų išlieka aktuali.
Atsižvelgdama į išvadas, Stebėsenos grupė rekomenduoja:
1. Peržiūrėti esamus penkis Slėnius, siekiant visose institucijose labiau suderinti ir daugiau
dėmesio skirti mokslinių tyrimų infrastruktūrai bei tyrimų komandoms ir jų
tarpinstituciniam bendradarbiavimui su verslu
Kai kuriais atvejais tai gali lemti slėnių suskaidymą į mažesnius subjektus. Pavyzdžiui, sukaupta
didelė Lietuvos energetikos instituto kompetencija suteikia pagrindo diskusijai apie jo, kaip
nepriklausomo centro, įsteigimą, o ne apie jo įtraukimą į didesnį slėnį. Kitais atvejais gali būti
svarstoma apie tam tikrų institucijų perkėlimą iš vieno slėnio į kitą. Taip pat reikėtų apsvarstyti
klasterių programų projektų sujungimą su slėnių struktūromis, atsižvelgiant į rengiamos sumaniosios
specializacijos strategijos prioritetus.
2. Iš naujo subalansuoti „iš apačios į viršų“ projektais grindžiamą požiūrį į labiau „iš viršaus į
apačią“ strategiškai valdomą programą
Tai reiškia, kad reikia paskirti programos valdymo komandą (3–5 ekspertai, pagalbinis personalas ir
aiškiai paskirtas programos vadovas). Šios komandos užduotis būtų prižiūrėti, kada projektai
nukrypsta nuo sutartų įsipareigojimų, aktyviai prisidėti siekiant padėti projektų vadovams, siūlyti
standartines procedūras / procesus (pvz., intelektinės nuosavybės teisių administravimo) ir stiprinti
priklausymo bendrai iniciatyvai jausmą. Nacionalinėje agentūroje būtina skubiai sukurti tokį
programos valdymo pajėgumą 2014–2020 m. laikotarpiui.
3. Iš naujo suformuluoti slėnių technologijų perdavimo tikslus
Tai apima finansuojamus konkrečius terminuotus žinių perdavimo projektus universitetams ir su
tiksliau apibrėžtais tikslais (pvz., padidinti licencijavimo pajamas universitetams, padidinti
technologinius sprendimus, įgyvendintus mažose įmonėse ir kt.). Galėtų būti apsvarstyta galimybė
sukurti bendrą nacionalinę sąsajos struktūrą, susietą su InočekiaiLT priemone, siekiant padėti SVV
rasti geriausią turimą patirtį.
4. Stiprinti vidinę ir išorinę slėnių, kaip „inovacijų vietų“, rinkodarą
Pagrindinis tikslas yra pritraukti (iš užsienio) moksliniams tyrimams imlius pagrindinius (arba kitaip
tariant, inkarinius) nuomininkus, pavyzdžiui, mokslo ir technologijų parkams, taip pat įtraukti
nacionalinius pramonės veikėjus. Slėnių rinkodara turėtų būti vykdoma dviem lygmenimis: 1)
bendra Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialo rinkodara, koordinuojama programos
vadovų (tai reiškia, kad į programos valdymo veiklos biudžetą įeina rinkodaros veiklos lėšos), 2)
individualūs slėnių rinkodaros ir komunikacijos planai, kurie gali būti finansuojami slėnių
asociacijoms skiriant dotacijas partnerystės plėtrai ir skatinimui.
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Summary
This is the second progress monitoring report of the Joint Research Programmes (JRPs). The Terms of
Reference request that the Consortium should monitor the progress of the developers of the JRPs in
achieving the planned values of the key performance indicators (KPIs). Yet, in the first years the
implementation crucial shortcomings were identified with the JRP and Valley management system.
As the JRPs are no longer operational and no data on the achievement of their KPIs is being collected,
it was agreed with MOSTA that the Consortium would shift the scope of the annual monitoring report
to focus on the progress of the overall valleys (as distinct from reporting on valley project progress
under T.5.4) on meeting the original objectives. In order to provide the most up to date information
as background for the current priority setting and smart specialisation discussions, the period covered
is from January 2012 to June 2013.
This report begins by recalling the original JRP concept and pointing out the adoption of the new
Valley concept that has been launched as a response to the identified shortcomings of the JRP and
Valley management system and highlighting the ongoing process of new priority setting within the
framework of smart specialisation strategy. The second chapter briefly summarises the progress of the
Valley infrastructure projects’ implementation phase and operational phase, including the status of
OAC formation and business plan preparation. The third chapter reviews the status of development of
each of the five Valleys. To assess valley development in an international context, the chapter
benchmarks the five Lithuanian valleys against their international comparators and lists a number of
recommendations for each Valley partnership. The fourth chapter summarises overall conclusions
from the monitoring and benchmarking exercise and makes a number of recommendations for Valley
future development.
The main findings can be summarised as follows:
1. The Valley concept is relatively ‘premature’ in a research and innovation system without the
necessary infrastructure and experience and tools of collaboration with business. With a
hindsight, a more reasonable objective in 2008 would have been to implement a research
infrastructure investment programme to establish a limited number of research facilities, meeting
international standards in terms of equipment and research management practices, shared by
researchers from various institutions.
2. The process of creating a concentration of research and innovation potential in a ‘Valley’ is one
that, international experience suggests, takes a long time. The time to build up a reputation,
nationally and, above all, internationally should not be underestimated. The valleys needs take
into account explicitly this time dimension when setting objectives and targets and
communicating on them to the concerned stakeholders and to the political decision-makers in
order to create ‘reasonable expectations’.
3. In particular at the early stage of the Valley projects, there was an absence of a structured
programme management team in the Ministries and related agencies and a focus on contractual
issues, procurement and financial reporting. This meant that the disparate group of projects was
only linked by their contractual obligations related to public funding and not as a coherent group
of strategic projects making up a funding programme. The absence of a pro-active approach to
supporting the project implementation and development and the lack of regular co-ordination
meetings where project managers could exchange on common problems, etc. was only addressed,
partially, at a later stage by the activities of the Valley Monitoring team and subsequently also by
MITA (e.g. support for OAC managers).
4. The review of the original Valley programmes underlines that in at least half the cases the Valley
programme authors had to ‘invent’ conceptual models explaining links between the projects. Only
Marine and Nemunas valleys are in a well-related field of science that is clustered geographically.
5. The majority of projects are ‘institutionally embedded’ and the managers report to the hierarchy
in the university rather than to Valley level management. This has been the case during the
implementation phase and continues at the beginning of operational phase. There is a need for a
greater focus on the role and functions that are more effectively dealt with at valley level and a

reinforcement of the governance models of the ‘valleys’ if they are to survive beyond the end of
the current funding period.
6. The full socio-economic benefits of the valley investment are unlikely to materialise before 5-10
years. Besides there is also a need for a management of realistic expectations about the scale of
impact. We appraise that the creation of 5-10 viable technology based firms for the entire valley
programme in the current programming period would be a considerable achievement. Hence, a
broader concept of ‘knowledge transfer’ should be integrated into the Valley concept that takes
account of a range of possible economic ‘spill-overs’ from the investment in research
infrastructure capacity but also the reverse transfer of know-how on business needs back into
research and study programmes in universities.
7. Despite the increasing public expenditure and the integration of formerly independent research
institutes into universities, Lithuanian research system still remains fragmented. There are 14
universities (about three times the number that would be justified by the population) competing
for funds and human resources suggesting that the original valley idea of concentrating
investment in research, study commercialisation activities in a limited number of locations
remains pertinent.
8. Taking into account the conclusions, the Monitoring Group recommends:
1. To review the existing five Valleys seeking better alignment and focus of research infrastructure
and research teams and their co-operation with business across institutions
2. In some cases, this could lead to the splitting of valleys into smaller entities. For example, the
strong expertise of Lithuanian Energy Institute gives ground for argument to establish it as an
independent centre rather than including it in a broader valley. In other cases the shift of certain
institutes from one valley to another could be considered. There is also a need to consider
merging the cluster projects with the valley structures in light of the future smart specialisation
priorities.
3. To rebalance from a bottom-up ‘project-based’ approach to a more top-down strategically
managed programme
4. This implies a dedicate programme management team (3-5 experts, support staff and a clearly
designated programme manager) with the mission to monitor when projects are diverging from
agreed commitments and to pro-actively intervene to support project managers, to propose
standard procedures/processes (e.g. on IPR management) and to create a sense of belonging to a
joint initiative. There is an urgent need to create such an adequate programme management
capacity within a national agency for the 2014-2020 period.
5. To reformulate the technology transfer objectives of the Valleys
6. This includes funding specific fixed-term knowledge transfer projects for universities and with
better defined targets (e.g. increasing licensing revenue for universities, technological solutions
implemented in small firms, etc.). The possibility of creating a single national interface structure
linked to an innovation voucher scheme could be considered to assist SMEs to locate the best
available expertise.
7. To reinforce the internal and external marketing of the Valleys as ‘places of innovation’
8. The core aim is to attract (foreign) research intensive ‘anchor tenants’, e.g. for the science parks,
and also engage national industrial sectors. The Valley marketing should be organised at two
levels: 1) an overall marketing of the Lithuanian research and innovation potential coordinated by
the programme managers (implying that the budgeting of the programme management activities
includes funds for marketing activities); 2) individual Valley marketing and communication plans
that could be funded through a grant awarded to the Valley associations for partnership
development and promotion.

iv

1.

Įžanga

Kaip reikalaujama projekto techninėje specifikacijoje, konsorciumas turi stebėti, kokią pažangą
pavyko padaryti JTP vykdytojams stengiantis pasiekti planuotas veiklos vertinimo rodiklių (VVR)
vertes. Tikimasi, kad konsorciumas „įvertins realią pažangą ir pateiks siūlymus dėl efektyvaus JTP
tikslų įgyvendinimo, siekiant, kad įgyvendinant JTP Lietuvoje būtų sukurti stiprūs, tarptautiniu mastu
konkurencingi MTEP veiklos centrai“. Pirmoji „strateginė apžvalga“ (angl. „gate review“) buvo
parengta 2012 m., kai buvo atliktas JTP įgyvendinimo nuo 2010 m. sausio iki 2011 m. gruodžio
vertinimas. Tačiau, atsižvelgiant į JTP politikos konteksto raidą 2012 m., atsirado būtinybė iš naujo
apibrėžti metinės stebėsenos ataskaitos apimtį ir uždavinius.

1.1

Jungtinės tyrimų programos – pradinė koncepcija

Jungtinių tyrimų programų (JTP) rengimą ir įgyvendinimą 2009 m. liepos 10 d. patvirtino Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministras1. JTP yra apibrėžta kaip „rezultatų, kuriuos numatoma
pasiekti plėtojant atitinkamo sektoriaus mokslinius tyrimus ir ekonominę veiklą ir įgyvendinant MTEP
projektus ir programas, finansuojamus ES struktūrinių fondų ir nacionalinių fondų lėšomis, visuma“.
JTP pagalba siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:





sutelkti atitinkamo sektoriaus mokslinį potencialą;
pagrįsti ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų atskirų mokslinių tyrimų ir ekonominės veiklos sektorių
plėtrai, veiksmingą panaudojimą;
sukurti mokslo ir studijų sistemos bendradarbiavimo su verslu savireguliavimo mechanizmus;
susieti Slėnių projektus su atitinkamų mokslinių tyrimų ir ekonominės veiklos sektorių
tobulinimu2.


Žvelgiant konkrečiau, šis įsakymas iškėlė JTP tokius uždavinius:


sukurti stiprius tarptautiniame kontekste pastebimus atitinkamų mokslinių tyrimų ir ekonominės
veiklos sektorių mokslinės kompetencijos centrus;
pritraukti geriausius mokslininkus, tyrėjus ir kitus specialistus;
sukurti realius partnerystės ryšius tarp pasaulinio lygio bendrovių ir Slėnių mokslo centrų;
skatinti spartų naujų tarptautiniu mastu konkurencingų įmonių radimąsi;
užtikrinti inovacijų ir aukštųjų technologijų diegimą įvairiuose ūkio sektoriuose.






2009 m. lapkričio mėnesį buvo įkurtos keturių teminių sričių JTP:
 gamtos ištekliai ir žemės ūkis;
 biomedicina ir biotechnologijos;
 medžiagų mokslas, fizinės ir chemijos technologijos;
 inžinerija ir informacinės technologijos.

Pagrindiniai JTP komponentai yra šie:

1) Atitinkami slėnių MTEP infrastruktūros plėtros projektai, kuriems vidutiniškai tenka 80 proc.
JTP finansavimo.
2) Nacionalinė kompleksinė programa (NKP), kuria siekiama kompleksiniu būdu (tiesioginėmis
ir netiesioginėmis priemonėmis) padidinti svorį tų ūkio sektorių, kuriuose vykdoma intensyvi
MTEP veikla.

1

Įsakymas dėl Jungtinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo aprašo patvirtinimo. Pasirašė Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, 2009 m. liepos 10 d., Nr. ISAK-1475
(lietuvių k.).

2

http://www.smm.lt/en/smt/jtp.htm

3) Kitos „minkštosios“ priemonės, pavyzdžiui, Tyrėjų karjeros programa (TKP), kuria teikiama
parama ir pagalba tyrėjų ilgalaikiam asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui visuose karjeros
etapuose.
4) Įvairūs ŪM finansiniai instrumentai, skirti skatinti mokslinių tyrimų komercializaciją,
klasterių kūrimą ir SVV inovacijas3.

1.2

Slėnių koncepcija ir 2014–2020 m. laikotarpio prioritetų nustatymas

2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino koncepciją, kurioje buvo numatyta įsteigti
integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (toliau vadinama – slėniais), siekiant „sukurti Lietuvoje
tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos branduolius, paspartinti žinių visuomenės
kūrimą ir sustiprinti ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus“.
Slėniai turi būti „sutelkti vienoje teritorijoje, turintys bendrą arba susijusią infrastruktūrą“ ir
kryptingai prisidėti įgyvendinant šiuos uždavinius:






sutelkti, atnaujinti ir optimizuoti infrastruktūrą, kuri įgalintų plėtoti aukštąsias technologijas ir
kitus perspektyviausius mokslo, technologijų ir verslo sektorius;
sustiprinti mokslinių tyrimų ryšius su studijomis, tyrėjų ir kitų specialistų rengimu;
sudaryti palankią aplinką mokslo žinias ir technologijas perduoti į verslą;
sukurti mokslinių tyrimų, mokslo ir studijų bei imlaus žinioms verslo sąveiką skatinančius
centrus, pajėgius konkuruoti tarptautinėje erdvėje, plėtoti aukščiausiojo lygio mokslinį
bendradarbiavimą, pritraukti didelio intelektinio potencialo reikalingas užsienio investicijas;
kurti žinių ekonomikos branduolius, kurių pagrindą sudarytų mokslas ir studijos bei imlus
žinioms verslas.

Koncepcijos 12.1–12.7 punktuose buvo išdėstyti intervencinės logikos etapai, pradedant esamų vietų,
turinčių daug perspektyvaus mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialo, pradiniu identifikavimu ir
baigiant mokslinių tyrimų pajėgumų perkėlimu („sutelkti teritoriškai išsibarsčiusias mokslo ir
studijų institucijas ar jų padalinius“) į tas vietas, kuriose paskui būtų koncentruojamos investicijos į
naują / atnaujintą infrastruktūrą bei įrangą. Mokslinių tyrimų ir studijų pajėgumų struktūrizacija
turėjo padėti paspartinti mokslinę ir studijų veiklą, per „centrus“ pagerinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą, paskatinti naujų technologijomis pagrįstų įmonių steigimą ir galiausiai pritraukti
didelio intelektinio potencialo reikalaujančias užsienio investicijas.
„Slėnių projektai“ iš esmės palaiko pirmąjį slėnių uždavinį, kuris, atsižvelgiant į faktiškai
finansuojamų projektų pobūdį, gali būti laikomas dabartinio etapo „svarbiausiu uždaviniu“. Toks
politikos uždavinys yra logiškas, nes mokslinių tyrimų infrastruktūra bei įranga jau dešimt ar daugiau
metų nebuvo mačiusios jokių ar beveik jokių investicijų. Šioje situacijoje egzistavo būtina (jeigu ne
pakankama) sąlyga pagerinti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų ir aukštojo mokslo studijų
(ypatingai doktorantūros studijų) kiekybę bei kokybę ir, kiek mažesniu mastu, būtinybė kurti ir plėtoti
technologijomis pagrįstas įmones.
Antras ir trečias uždaviniai logiškai išplaukia iš pradinių investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūros
projektus. Antrasis išreiškia poreikį optimizuoti infrastruktūros panaudojimą įgyvendinant mokslinių
tyrimų projektus ir (arba) realizuojant (aukštojo mokslo) studijų programas. Trečiasis orientuotas į
žinių perdavimą, kas suponuoja, jog mokslinių tyrimų infrastruktūra turi palankius vidinius
pajėgumus bendradarbiauti su verslu. Taip pat, kad egzistuoja vidinė tarpininkaujanti struktūra, kuri
padeda verslo įmonėms pateikti prašymus dėl su technologijomis susijusių paslaugų.
Ketvirtas ir penktas uždaviniai išreiškia poreikį, kad investicijos prisidėtų prie Lietuvos mokslinių
tyrimų konkurencingumo kokybinio gerinimo ir struktūrinių pokyčių Lietuvos ekonomikoje
atsiradimo, siekiant skatinti veiklas sukuriančias didesnę pridėtinę vertę. Akivaizdu, kad šis uždavinys
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Daugiau žr. „Technopolis Group“ ir „Ernst& Young“ (2012) pirmąją Tarpinę JTP įgyvendinimo pažangos
vertinimo ir Tarpinę JTP veiklos stebėsenos ataskaitą (D.1.3.1 ir D.1.3.2).

reikalauja visapusiškos sinergijos su kitomis politikos iniciatyvomis, pavyzdžiui, nacionalinės
kompleksinės programos skirtos mokslininkams ir kitiems tyrėjams arba verslui skirta klasterių
programa.
Apibendrinant, pagrindinis pradinių JTP ir Slėnių koncepcijų loginis pagrindas buvo Lietuvos
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų struktūrizavimas, siekiant kiek įmanoma didesnės mokslinių
ir ekonominių viešųjų investicijų grąžos. Slėnių paskirtis yra patobulinti ir sutelkti MTEP, inovacijų,
studijų ir mokslui imlaus verslo infrastruktūrą pasirinktose geografinėse vietovėse, o JTP turi
koordinuoti temines MTEP sritis. Ryšiai tarp Slėnių ir JTP koncepcijų pavaizduotiKetvirtas ir penktas
uždaviniai išreiškia poreikį, kad investicijos prisidėtų prie Lietuvos mokslinių tyrimų
konkurencingumo kokybinio gerinimo ir struktūrinių pokyčių Lietuvos ekonomikoje atsiradimo,
siekiant skatinti veiklas sukuriančias didesnę pridėtinę vertę. Akivaizdu, kad šis uždavinys reikalauja
visapusiškos sinergijos su kitomis politikos iniciatyvomis, pavyzdžiui, nacionalinės kompleksinės
programos skirtos mokslininkams ir kitiems tyrėjams arba verslui skirta klasterių programa.
paveiksle.
1 paveikslas. MTEP infrastruktūros projektai pagal JTP ir slėnius4
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Žr. Slėnių MTEP infrastruktūros projektų sąrašą priede nr, 1

Šaltinis: Stebėsenos grupės analizė
Per pirmuosius kelis įgyvendinimo metus buvo identifikuota labai svarbių JTP ir Slėnių valdymo
sistemos trūkumų5. Pirma, atsakingos ministerijos nedėjo pakankamai pastangų sukurti sinergijos tarp
JTP ir jų įgyvendinimo mechanizmų, kad būtų galima koordinuoti jų veiklą Slėnių valdymo tikslams.
Antra, Jungtinių tyrimų programų valdymui nebuvo skirtas finansavimas, ir dėl to susiklostė padėtis,
kad per pirmąjį atskaitos laikotarpį iki 2011 m. pabaigos JTP nepasiekė daugelio tikslų užsibrėžtų JTP
rengimo ir įgyvendinimo aprašuose6. Trečia, nebuvo vienos institucijos, kuri būtų koordinavusi JTP
VVR rinkimą, todėl buvo neįmanoma užtikrinti veiksmingo JTP veiklos stebėsenos proceso.
Dėl to 2012 m. spalio 24 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl Slėnių koncepcijos pakeitimo.
Jame rekomenduojama, kad atsakingos institucijos imtų labiau koncentruoti savo pastangas ir
koordinuoti įgyvendinamas priemones, siekdamos bendrųjų JTP tikslų. Taip pat buvo pabrėžta
efektyvių slėnių plėtros iniciatyvų kūrimo svarba. Vyriausybė paragino įdiegti valdymo ir vykdymo
priežiūros modelį, kuris leistų užtikrinti koordinavimą visuose lygiuose, ir sukurti mechanizmus, kurie
padėtų stebėti prioritetines kryptis, JTP ir, jeigu būtų reikalinga, peržiūrėti JTP kryptį ir mastą.
Be to, atsižvelgiant į Europos Komisijos paskelbtą sumanios specializacijos strategijos ex-ante
sąlygos struktūrinių fondų paramos gavimui ateityje, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
(MOSTA) 2013 m. vadovauja prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių nustatymo procesui,
kuris turi būti užbaigtas iki 2013 m. gruodžio pabaigos. Tai daroma siekiant didesnio prioritetinių
krypčių aiškumo ir sutelktumo. Šiuo metu Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. strategijoje yra išskirta
13 prioritetinių Lietuvos verslo ir ūkio sektorių, turinčių potencialą sukurti didžiausią pridėtinę vertę,
pakelti šalies našumą, paspartinti plėtrą ir kuriems reikalinga aukštos kvalifikacijos asmenų kritinė
masė. Nors apie pusė išvardytų krypčių (tai yra maisto produktų ir gėrimų gamyba, ateities
energetika, biomedicina ir biotechnologijos, IKT, lazerių technologijos, elektros ir optinės
technologijos) nuo 2002 m. buvo pakartotinai įvardijamos kaip prioritetinės ūkio sektorių vystymo ir
mokslinių tyrimų prasmėmis, „prioritetų derinys“ metams bėgant šiek tiek kito7. Prioritetų nustatymo
proceso baigtis nulems ateinančio laikotarpio investicijų į mokslą, švietimą ir inovacijas kryptį ir
mastą.

1.3

Antrosios metinės stebėsenos ataskaitos uždaviniai ir struktūra

Būtina atkreipti dėmesį, kad JTP artimoje ateityje turi keistis, todėl yra surinkti stebėsenos duomenys,
apimantys strateginius slėnių rodiklius8. Šioje ataskaitoje, atsižvelgiant į naują Slėnių koncepciją ir

5

Žr. „Valdymo ir koordinavimo modelis (D.2.1)” (patvirtinta 2012 m. balandį).

6

Žr. „Tarpinė jungtinių tyrimų programų įgyvendinimo pažangos vertinimo ataskaita ir Tarpinė jungtinių
veiklos stebėsenos ataskaita (D.1.3.1 ir D.1.3.2)” (patvirtinta 2012 m. rugsėjį).

7

Pasiūlymai dėl Lietuvos sumaniosios specializacijos prioritetinių krypčių (2012). Tarptautinės nepriklausomos
ekspertų grupės ataskaita Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai ir Ūkio ministerijai.

8

Pateikiami Jūrinio, Nemuno, Santaros ir Santakos slėnių stebėsenos duomenys. Apie Saulėtekio slėnį duomenų
nėra.

4

tebevykstantį sumanios specializacijos prioritetų nustatymo procesą, dėmesys yra sutelkiamas į Slėnių
pažangą siekiant įgyvendinti savo uždavinius laikotarpiu nuo 2012 m. sausio iki 2013 m. birželio.
Antrajame skyriuje trumpai apibendrinama Slėnių infrastruktūros projektų įgyvendinimo ir veiklos
etapų pažanga. Visą informaciją apie Slėnių projektų įgyvendinimo etapo pažangą galima rasti šioje
ataskaitoje: „20 MTEP projektų stebėsenos tarpinė ketvirčio veiklos ataskaita (T.5.4; 2013 m. II
ketv.)“. Toliau apžvelgiama Slėnių projektų įgyvendinimo etapo pažanga, aptariama, kokia yra atviros
prieigos centrų (APC) ir 2012 m. pradėto APC verslo (veiklos) planavimo proceso būklė. Šio skyriaus
paskirtis – pateikti glaustą ir informatyvią apžvalgą apie Slėnių projektų įgyvendinimo bei veiklos
vykdymo etapą ir pristatyti ataskaitos analitinę dalį.
Trečiajame skyriuje apžvelgiama visų penkių slėnių plėtros būklė ir aptariamas jų plėtros ateityje
potencialas. Pristatomi pradiniai slėnių uždaviniai ir aprašoma slėnių programų intervencijos logika.
Toliau apibrėžiama, kaip kiekvienas slėnių projektas prisideda prie bendrų slėnių uždavinių.
Kiekviename skyriuje primenama apie pradinius slėnių VVR9 ir apžvelgiami faktai bei pastebėjimai,
iš kurių galima spręsti, kiek tikėtina, jog pavyks įgyvendinti pradinius uždavinius. Siekiant įvertinti
slėnių plėtrą tarptautiniame kontekste, penki Lietuvos slėniai palyginami su panašiais tarptautiniais
atitikmenimis ir pateikiamas sąrašas rekomendacijų, kokias partnerystes galėtų vystyti kiekvienas iš
slėnių, plėtojant juos ateityje arba atliekant reorganizaciją.
Ketvirtajame skyriuje apibendrinamos stebėsenos ir palyginimo išvados ir pateikiamos
rekomendacijos, kaip būtų galima plėtoti Lietuvos integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus
(slėnius) ateityje.
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Išsamiau apie VVR sąrašą galite skaityti čia: „JTP veiklos vertinimo rodiklių peržiūros ir rekomendacijų
tobulinimui ataskaita (D.1.2)”.

2.
2.1

Pažanga siekiant bendrųjų slėnių tikslų
Slėnių MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo etapo pažanga

Šiame skyriuje apibendrinama, kokia pažanga buvo pasiekta įgyvendinant Slėnių MTEP
infrastruktūros projektus. Ji pagrįsta informacija, pateikta ketvirtinėje 20 MTEP projektų stebėsenos
ataskaitoje (T.5.4; 2013 m. II ketv.), ir yra skirta apžvelgti projektų vėlavimus, apskaičiuotus 2013 m.
birželio mėnesio pabaigoje. Kaip matyti2 paveikslas. Slėnių infrastruktūros projektų įgyvendinimo
pažangos apžvalga
paveiksle, projektų įgyvendinimas skirtinguose Slėniuose yra pažengęs nevienodai.
Jūrinis slėnis:
Abu Jūrinio slėnio projektai gerokai vėluoja, o tai neišvengiamai turės įtakos perėjimui į jų veiklos
vykdymo etapą. Vis dėlto užbaigimo rizika šiuo metu yra labai maža, tad tikimasi, kad iki programos
laikotarpio pabaigos projektai bus visiškai užbaigti. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimo ir studijų
infrastruktūros atnaujinimo projektas daugiausia vėluoja dėl pirkimų, susijusių su Jūros mokslų ir
technologijų centrui (JŪRA) skirtu laboratorijų pastatu. Tai sukuria dideles kliūtis atvirai prieigai prie
įrangos. Atliekant atviros prieigos centrui skirtos įrangos pirkimą ir valdymą didžiausias dėmesys
skiriamas išlaidų valdymui atsižvelgiant į biudžetą, o ne priežiūrai, kas vyksta su ta įranga ją įsigijus.
Ši procedūra turi būti išplėsta, kad apimtų ir turto valdymo funkciją, pavyzdžiui, sukuriant įrangos
registrą.
Slėnis „Nemunas”:
Slėnis „Nemunas“ nuo grafiko atsilieka nežymiai, kas neturėtų sukliudyti pereiti į veiklos vykdymo
etapą. Penkių MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir
studijų institucijų reorganizavimas yra beveik baigtas, tačiau dviejų institutams–partneriams
priklausančių pastatų rekonstrukcija gerokai (12 mėnesių) vėluoja dėl problemų, susijusių su
viešaisiais pirkimais. Taip pat reikia išspręsti įvairias smulkesnes projektų įgyvendinimo problemas,
susijusias su įrangos bei baldų pirkimu.
Santakos slėnis:
Santakos slėnio projektai irgi iš esmės neatsilieka nuo tvarkaraščio, vėlavimas nežymus, taigi didelių
kliūčių pereinant į veiklos vykdymo etapą neturėtų būti. Labiausiai vėlavęs Naujausių farmacijos ir
sveikatos technologijų centro sukūrimo projektas, kaip manoma, turėtų būti sėkmingai užbaigtas
pagal atnaujintą projekto įgyvendinimo tvarkaraštį. Taip pat turėtų būti dedamos pastangos tam, kad
pavyktų laiku užbaigti likusius reikalingos įrangos ir baldų pirkimus.
Santaros slėnis:
Santaros slėnyje egzistuoja ženkli rizika, kad du svarbūs projektai nebus užbaigti iki numatyto
termino. Jungtinio gyvybės mokslų centro sukūrimo projektas dėl viešųjų pirkimų, susijusių su tyrimų
centro techninio projektavimo ir statybos darbais, organizavimo kliūčių vėluoja daugiau nei vienerius
metus. Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimo projektas dėl mokslinių tyrimų patalpų
techninio projektavimo problemų irgi vėluoja maždaug vienerius metus. Nors abu projektai šiuo metu
perka statybos paslaugas, jeigu įgyvendinant šiuos projektus iškils naujų kliūčių, projektai
nebepatenkins finansavimo sutarties sąlygų.
Saulėtekio slėnis:
Didžiausias Saulėtekio slėnio projektas – Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro
sukūrimas – itin smarkiai atsilieka nuo įgyvendinimo tvarkaraščio. Pagrindinė priežastis – vėluojantis
viešųjų pirkimų, susijusių su tyrimų centro techninio projektavimo ir statybos darbais, organizavimas.
Projektas nuo pradinio savo įgyvendinimo tvarkaraščio atsilieka daugiau nei vienerius metus, o tam,
kad galėtų visiškai patenkinti projekto reikalavimus, reikalingas papildomas finansavimas. Yra
patvirtintas atnaujintas įgyvendinimo tvarkaraštis, tačiau norint laiku užbaigti visus numatytus darbus
reikalingos didelės vadovės pastangos.
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2 paveikslas. Slėnių infrastruktūros projektų įgyvendinimo pažangos apžvalga

Būklė 2013 m. birželio pabaigoje
Pilka juosta: projekto įgyvendinimo terminas (numatytas projekto finansavimo sutartyje arba pratęstas CPVA pritarimu).
Raudona juosta: tikėtinas projekto įgyvendinimo vėlavimas, remiantis projekto valdymo komandos vertinimu.

Slėnių MTEP projektų įgyvendinimo etapo pažanga

2.2

Šiame poskyryje glaustai apžvelgiama, kokia yra situacija steigiant atviros prieigos centrus (APC) ir
rengiant jų verslo planus, kurie turi esminį vaidmenį norint pasiekti bendruosius Slėnių tikslus. Ši
informacija pagrįsta duomenimis, gautais per susitikimus inicijuotus Švietimo ir mokslo
ministerijos, kurių metu kiekvienas slėnių projektas atsiskaitė dėl APC pažangos, ir ketvirtinius
stebėsenos bei verslo planavimo susitikimus su projektų valdymo komandomis.
2.2.1

Atviros prieigos centrai: esamos situacijos ir pasiektos pažangos santrauka

Slėnių programose numatyta, kad slėnių projektų metu įsteigtos arba atnaujintos laboratorijos veiks
atviros prieigos principu. Atvira prieiga reiškia, kad laboratorijų mokslinių tyrimų įranga galės
naudotis visi suinteresuoti asmenys iš kitų viešų ir privačių organizacijų, kaip numato atviros
prieigos centro valdymo reglamentas. Vidaus vartotojas yra apibrėžiamas kaip APC valdytojo
darbuotojas arba jo įgaliojimu veikiantis asmuo. Išorės vartotojai yra fiziniai arba juridiniai asmenys,
kurie norėtų pasinaudoti infrastruktūra, tačiau nelaikytini vidaus vartotojais.
APC reglamentas apibrėžia:






registravimo, valdymo ir išteklių naudojimo tvarką ir technines sąlygas;
įrangos išlaikymo kaštus ir lėšas, gautas už APC įrangos naudojimą; kaupimo ir investavimo
tvarką;
veiklos rezultatų veiksmingumo rodiklius;
įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir intelektinės nuosavybės apsaugos;
ginčų nagrinėjimo tvarką.

Slėnių MTEP infrastruktūros projektų struktūrizavimas į APC yra apibendrinamas 3 paveiksle.

9

3 paveikslas. APC steigimas slėnių MTEP projektuose

Šaltinis: Stebėsenos grupės analizė.
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2.2.2

APC steigimo pažanga iki 2013 m. birželio pabaigos

Slėnis

Projekto pavadinimas

APC būklė

Jūrinis

P.1.1. Jūrinio slėnio branduolio
sukūrimas ir studijų infrastruktūros
atnaujinimas (Jūra)

APC yra universiteto struktūrinė dalis, apimanti
du universiteto institutus ir padalinius. Jo
branduolį sudaro jau veikiantis Baltijos pajūrio
aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Šiuo
metu ieškoma kandidatų į APC vadovo postą.
Paslaugų sąrašas jau patvirtintas, tačiau įrangos
išlaidų skaičiavimas dar neįvykdytas.

Jūrinis

P.1.2. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos
mokslo ir technologijų parko
infrastruktūros plėtra Jūriniame slėnyje

Inkubatorius nebus APC tikrąja to žodžio
prasme, nes įranga galės naudotis tik
inkubatoriaus nuomininkai. Tačiau vyksta
diskusijos apie galimybę Klaipėdos mokslo ir
technologijų parkui universiteto vardu valdyti
intelektinę nuosavybę.

Nemunas

P.2.1. Agrobiotechnologijų,
miškininkystės, biomasės energetikos,
vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP
centrų, aukštojo mokslo studijų ir
susijusios infrastruktūros plėtra bei
mokslo ir studijų institucijų
reorganizavimas

APC veiks kaip jungtinių tyrimų centras, tačiau
nebus atskiras nuo universiteto juridinis asmuo.
Jam vadovaus direktorius, o pastarajam padės
APC vadovas – neseniai laipsnį gavęs
agronomijos mokslų daktaras.

P.2.2. Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir
gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų
infrastruktūros plėtra, mokslinio
potencialo konsolidacija

APC valdymo struktūra iki šiol tebėra gan
neaiški. Egzistuoja rizika, kad projektų ir
pajamų pritraukimas liks priklausomas nuo
laboratorijos vadovų asmeninių iniciatyvų.

P.2.3 Maisto mokslo ir technologijų
MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio
potencialo konsolidacija (KTU)

Dar nėra priimtas galutinis sprendimas dėl
organizacinės struktūros, bet tikriausiai APC
bus dukterinė Kauno technologijos universiteto
įstaiga veikianti autonomiškai.

P.2.4. KTPC ir jo infrastruktūros
sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių
ir daržovių perdirbimo technologijų
modeliavimo laboratorijos steigimas

APC bus instituto dalis ir jam vadovaus
dabartinis projektų vadovas.

P.2.5. KTPC ir jo infrastruktūros
sukūrimo II etapas: KTPC
infrastruktūros ir materialinės bazės
formavimas

Komunikacijų ir technologijų perdavimo centro
statusas kol kas tebėra neaiškus. Labai svarbu
nuspręsti, ar jis priklausys ASU, ar bus atskiras
juridinis vienetas.

P.3.1 Nacionalinio atviros prieigos
MTEP centro sukūrimas Kauno
technologijos universitete

APC bus KTU struktūrinis vienetas. APC
paslaugos ir tikslinės grupės jau nustatytos,
kainoraščiai sudaryti. Įvardytas ir APC vadovas.

P.3.2 Naujausių farmacijos ir sveikatos
technologijų centro sukūrimas

APC bus vientisa universiteto dalis, sukurtas
esamų struktūrų pagrindu. Yra parengti esamos
įrangos sąrašai ir atitinkami kainoraščiai.
Pasamdytas APC vadovas.

P.3.3. Nacionalinio atviros prieigos
ateities energetikos technologijų mokslo
centro sukūrimas

APC veiks kaip nepriklausomas centras. Yra
parengti pagrindinių APC paslaugų, tikslinių
grupių sąrašai ir kainoraščiai. Pasamdytas APC
vadovas.

P.3.4. Technologijų perdavimo ir verslo
inkubatoriaus bazės įkūrimas

Inkubatorius užtikrins technologijų perdavimą ir
Santakos slėnio atviros prieigos centrų veiklos
komercializaciją. Inkubatoriaus veikimo
modelis kol kas nepatvirtintas, potencialūs
klientai nėra identifikuoti.

Nemunas

Nemunas

Nemunas

Nemunas

Santaka

Santaka

Santaka

Santaka

11

Santara

P.4.1. Jungtinio gyvybės mokslų centro
sukūrimas

VU APC struktūra bus sudaryta iš keturių
universiteto padalinių ir 9 pavaldžių APC. Taigi
apie kiekvieno atskiro APC sandarą dar yra
diskutuojama. APC naudojimo uždaviniai yra
gana aiškūs, tačiau planavimo ir valdymo
klausimus vis dar reikia nagrinėti toliau.

Santara

P.4.2. Jungtinio inovatyvios medicinos
centro įsteigimas

APC pažanga stringa. Projektas sėkmingai
pateikė paraišką dėl vieno darbuotojo, kuris
dirbs APC vadovu, finansavimo. Tačiau šis
asmuo bus daugiausia atsakingas už veiklos
įgyvendinimo direktyvų rengimą ir
įgyvendinimą, o ne už verslo plėtrą.

Santara

P.4.3. Jungtinio gamtos tyrimų centro
sukūrimas

APC veiks kaip nepriklausomas centras. Jau
įvardytas APC vadovas ir nustatyti potencialūs
klientai. Tačiau trūksta komercializacijos idėjų,
o įvardyti klientai yra daugiausia iš kitų mokslo
institucijų.

Santara

P.4.4. Informacinių technologijų atviros
prieigos centro sukūrimas

APC yra universiteto fakulteto dalis, bus
paskirtas vadovas. APC paslaugomis naudojasi
tik studentai ir mokslo institucijos. Šiuo metu
paslaugos teikiamos nemokamai, išnaudojama
mažiau nei 50 proc. įrangos pajėgumo.

P.4.5. IKT ir BIO technologijų parkų ir

Inkubatorius atliks technologijų perdavimo
funkciją. Inkubatoriaus veikimą užtikrins
Visorių informacinių technologijų parko
personalas.

Santara

įmonių plyno lauko investicijų teritorijos
inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų įrengimas bei IKT verslo
inkubatoriaus ir technologijų centro
statyba ir įrengimas
P.4.6 BIO technologijų parko verslo
inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų
pastatymas ir įrengimas

Labai svarbus inkubatoriaus vadovo klausimas.
Ekspertų nuomone, Lietuvoje nėra pakankamai
patyrusių kandidatų, kurie galėtų vadovauti
biotechnologijų inkubatoriui.

Saulėtekis

P.5.1. Nacionalinio fizinių ir
technologijos mokslų centro sukūrimas

APC struktūra yra sudaryta iš VU, VGTU ir
FTCM struktūrinių komponentų. APC sudarys 2
pavaldūs APC (iš viso 15 laboratorijų) ir dar
vienas APC (kol kas neįvardytas). Atsižvelgiant
į vidinės tvarkos nuostatus, skirtingiems
fakultetams neleidžiama dalintis įranga.
Pirmiausia reikėtų pasirūpinti tokios tvarkos
peržiūrėjimu ir pataisymu.

Saulėtekis

P.5.2. VGTU Civilinės inžinerijos
mokslo centro plėtra

APC veiks kaip centras, jo valdymu rūpinsis
paskirtas APC vadovas. Potencialūs partneriai ir
klientai jau įvardyti. Šiuo metu
bendradarbiavimas slėnio lygmenyje nėra
numatomas.

Saulėtekis

P.5.3. Tarptautinės prieigos lazerinio
komplekso „Naglis“ sukūrimas

APC veiks kaip centras. APC valdymu rūpinsis
VU Fizikos fakultetas ir paskirtas APC vadovas.
Potencialūs klientai ir partneriai jau įvardyti.
Šiuo metu bendradarbiavimas slėnio lygmenyje
nėra numatomas.

Santara

Šaltinis: Stebėsenos grupės analizė.
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2.2.3

Veiklos planai: esamos situacijos ir pasiektos pažangos santrauka

Pagrindiniai veiklos planavimo uždaviniai yra šie:







apibrėžti APC veiklos kryptis, nustatyti APC strateginius tikslus ir veiklos vertinimo rodiklius;
apibrėžti potencialius klientus, partnerius ir konkurentus;
numatyti APC mokslininkų (ir kitų specialistų) komandą, kuri užtikrintų APC veiklą;
suplanuoti infrastruktūros panaudojimą, apibrėžti galimybes ir paslaugas verslui, kitiems išorės
naudotojams;
suplanuoti veiklos sąnaudas ir pajamas bei numatyti jų šaltinius;
suprasti APC finansinę situaciją, galimybes ir finansavimo poreikį.

Veiklos planavimo užduoties pažanga, pasiekta iki 2013 m. birželio pabaigos, yra apibendrinta
žemiau pateiktoje lentelėje.
1 lentelė. Veiklos planavimo proceso apžvalga

Slėnis

Projekto pavadinimas

Veiklos
planavimo
pažanga

Komentarai

2013 m.
birželis

Jūrinis

Jūrinis

P.1.1. Jūrinio slėnio branduolio
sukūrimas ir studijų infrastruktūros
atnaujinimas (Jūra)
P.1.2. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų įrengimas bei
Klaipėdos mokslo ir technologijų
parko infrastruktūros plėtra Jūriniame
slėnyje

68 %

93 %

Nemunas

P.2.1. Agrobiotechnologijų,
miškininkystės, biomasės energetikos,
vandens ir biosistemų inžinerijos
MTEP centrų, aukštojo mokslo
studijų ir susijusios infrastruktūros
plėtra bei mokslo ir studijų institucijų
reorganizavimas

Nemunas

P.2.2. Gyvūnų sveikatingumo,
mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo
ir studijų infrastruktūros plėtra,
mokslinio potencialo konsolidacija

Nemunas

P.2.3 Maisto mokslo ir technologijų
MTEP infrastruktūros plėtra ir
mokslinio potencialo konsolidacija
(KTU)

Nemunas

P.2.4. KTPC ir jo infrastruktūros
sukūrimo I etapas: atviros prieigos
vaisių ir daržovių perdirbimo
technologijų modeliavimo
laboratorijos steigimas

70 %

Nemunas

P.2.5. KTPC ir jo infrastruktūros
sukūrimo I etapas: atviros prieigos
vaisių ir daržovių perdirbimo

50 %
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60 %

40 %

80 %

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio
aplinkos tyrimų ir planavimo instituto
(KU BPATPI) mokslininkai neturi
bendros APC veiklos modelio vizijos. KU
ir KU BPATPI nėra tarpusavyje suderinę
veiklos ir finansinių klausimų.
Konsorciumo ekspertai peržvelgė verslo
planą ir pateikė savo komentarus dėl
dokumento korekcijų projekto
įgyvendinimo komandai.
Verslo planas yra išskaidytas į tris dalis:
ASU kartu su LAMMC, ASU, LAMMC.
Informacija apie ASU ir LAMMC dalis
kol kas negauta.

Verslo plano rengimas kelia problemų dėl
LSMU nenoro suteikti Konsorciumui
informaciją.
Buvo priimtas sprendimas parengti vieną
verslo planą 3 projektams: P.2.3, P.3.1,
P.3.4 (atsakingas asmuo: Evelina
Meilienė). Buvo pateikta pradinė verslo
planui ir finansiniam modeliui reikalinga
informacija.
Verslo planas beveik baigtas; reikalingos
tam tikros baigiamosios korekcijos.

Dar nėra galutinio sprendimo dėl KTPC
valdymo ir teisinio statuso. Nepaskirtas už
inkubatoriaus darbą atsakingas asmuo.

Slėnis

Projekto pavadinimas

Veiklos
planavimo
pažanga

Komentarai

2013 m.
birželis
technologijų modeliavimo
laboratorijos steigimas

Santaka

P.3.1 Nacionalinio atviros prieigos
MTEP centro sukūrimas Kauno
technologijos universitete

60 %

Buvo priimtas sprendimas parengti vieną
verslo planą 3 projektams: P.2.3, P.3.1,
P.3.4 (atsakingas asmuo: Evelina
Meilienė). Yra pateikta pradinė verslo
planui ir finansiniam modeliui reikalinga
informacija.

Santaka

P.3.2 Naujausių farmacijos ir
sveikatos technologijų centro
sukūrimas

40 %

Verslo plano rengimas kelia problemų dėl
LSMU nenoro suteikti Konsorciumui
informaciją.

Santaka

P.3.3. Nacionalinio atviros prieigos
ateities energetikos technologijų
mokslo centro sukūrimas

100 %

Santaka

Santara

P.3.4. Technologijų perdavimo ir
verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas

P.4.1. Jungtinio gyvybės mokslų
centro sukūrimas

Verslo planas parengtas.

60 %

Buvo priimtas sprendimas parengti vieną
verslo planą 3 projektams: P.2.3, P.3.1,
P.3.4 (atsakingas asmuo: Evelina
Meilienė). Yra pateikta pradinė verslo
planui ir finansiniam modeliui reikalinga
informacija.

69 %

Šiuo metu renkami finansiniai duomenys,
reikalingi parengti konsoliduotą finansinį
modelį, nustatyti veiklos vertinimo
rodiklius ir organizacinę struktūrą.
IMC vadovybė verslo plano rengime
dalyvauja minimaliai. IMC verslo modelis
ir ryšiai su susijusiomis organizacijomis
(VU Santariškių klinikos,
„Biotechpharma“ ir kt.) yra neaiškūs.
Verslo planą rengiančiam asmeniui yra
paskirti ir kiti darbai, todėl parengti plano
laiku nepavyksta.

Santara

P.4.2. Jungtinio inovatyvios
medicinos centro įsteigimas

13 %

Santara

P.4.3. Jungtinio gamtos tyrimų centro
sukūrimas

80 %

Finansinis modelis yra peržiūrimas pagal
komentarus, išsakytus 2013 m. rugpjūčio
23 d. susitikime, kuris vyko ŠMM.

Santara

P.4.4. Informacinių technologijų
atviros prieigos centro sukūrimas

48 %

Superkompiuterio naudojimo lygis yra
žemas. Šiuo metu analizuojamos
galimybės padidinti jo darbo krūvį.

P.4.5. Informacinių ir komunikacijų

Santara
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technologijų (IKT) ir biotechnologijų,
inovatyvių medicinos technologijų ir
farmacijos (BIO) technologijų parkų
ir įmonių plyno lauko investicijų
teritorijos inžinerinių tinklų ir
susisiekimo komunikacijų įrengimas
bei IKT verslo inkubatoriaus ir
technologijų centro statyba ir
įrengimas

Verslo planas yra beveik parengtas. Šiuo
metu vyksta galutinis veiklos vertinimo
rodiklių derinimas.
90 %

Slėnis

Projekto pavadinimas

Veiklos
planavimo
pažanga

Komentarai

2013 m.
birželis

20 %

Verslo plano rengimas tebėra pradinėje
stadijoje, nes joks projekto įgyvendinimo
komandos narys nėra paskirtas tą daryti.

0%

Verslo plano rengimo veikla prasidėjo po
susitikimo ŠMM, kuris įvyko 2013 m.
rugsėjo 3 d. Šiuo metu diskutuojama dėl
NFTMC veiklos modelio.

P.5.2. VGTU Civilinės inžinerijos
mokslo centro plėtra

85 %

Verslo planas beveik parengtas. Belieka
pabaigti veiklos vertinimo rodiklių ir jų
verčių derinimą.

P.5.3. Tarptautinės prieigos lazerinio
komplekso „Naglis“ sukūrimas

95 %

Verslo planas parengtas, vyksta galutinė
peržiūra

Santara

P.4.6. BIO technologijų parko verslo
inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų
pastatymas ir įrengimas

Saulėtekis

P.5.1. Nacionalinio fizinių ir
technologijos mokslų centro
sukūrimas

Saulėtekis

Saulėtekis

Šaltinis: Stebėsenos grupės analizė.
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Lietuvos slėnių plėtra tarptautiniame kontekste

3.

Šiame skyriuje apžvelgiama, kokia pažanga padaryta realizuojant pradinius slėnių uždavinius,
vertinant daugiausia, bet ne tik, nuo slėnių infrastruktūros projektų įgyvendinimo. Be to, kiekvienas
slėnis įtraukiamas į tarptautinį kontekstą ir palyginamas su vienu ar daugiau „pavyzdinių“ klasterių
ar kitų į slėnius panašių organizacijų, veikiančių kitose ES šalyse. Pavyzdžiai buvo parinkti
remiantis įvairiais kriterijais:
1) Partnerystės ir valdysenos struktūros, kurios galėtų tapti įkvėpimu ateityje kuriant Lietuvos slėnių
valdysenos modelius.
2) Investicijų, kuriomis buvo remiama tų pavyzdinių darinių plėtra, tipai.
3) Slėniuose veikiančių organizacijų funkcijos ir personalo poreikiai palyginus su atskirų partnerių
laboratorijų, žinių / technologijų perdavimo organizacijų ar įmonių vaidmeniu.
4) Struktūrizuotas partnerių bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje organizavimas.
Svarbu pabrėžti, kad pavyzdinių darinių nederėtų laikyti tiesioginiais dabartinės slėnių veiklos
vertinimo etalonais, nes daugelis šių darinių buvo išvystyti per ilgesnį laikotarpį.
Galiausiai pateikiamos rekomendacijos konkrečiai kiekvienam slėniui, siekiant slėnio plėtros ateityje
arba jo reorganizavimo.

3.1

Jūrinis slėnis

3.1.1

Pradiniai uždaviniai ir intervencijos logika

2008 m. patvirtinta Jūrinio slėnio programa siekiama sukurti slėnį Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai,
skirtą konkurencingam tarptautinėje rinkoje fundamentiniam ir taikomajam mokslui plėtoti,
aukščiausiosios kvalifikacijos specialistams Lietuvos jūriniam sektoriui rengti. Slėnio veikloje
dalyvauja keli Klaipėdos universiteto ir išorinių organizacijų mokslinių tyrimų padaliniai, VŠĮ
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas ir asociacija „Baltijos slėnis“. „Baltijos slėnio“ interneto
svetainėje10 pateikiamas organizacijų narių sąrašas, taip pat išvardijami valdybos nariai, tarp kurių
yra mokslo ir verslo atstovai.
Pagrindiniai uždaviniai yra šie:


sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą bendrosioms Lietuvos jūrinio sektoriaus
mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms, ES jūrų politikos tikslams
įgyvendinti ir įvairių valstybės institucijų jūrinių tyrimų poreikiams tenkinti, tuo pagrindu
sutelkti bendrai veiklai aukščiausiosios kvalifikacijos Lietuvos ir užsienio mokslininkus ir
tyrėjus – įkurti Nacionalinį jūros mokslo ir technologijų centrą;
atnaujinti ir modernizuoti universitetinių jūros mokslo srities studijų infrastruktūrą; stiprinti
mokslo, studijų ir verslo sąveiką, kad gerėtų studijų kokybė;
sudaryti sąlygas jūrinio verslo įmonėms bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, taip
pat mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo pagrindu formuotis imlaus žinioms verslo įmonių
pradmenims, didinti jūrinio verslo galimybes konkuruoti pasaulinėje rinkoje;
didinti Lietuvos jūrinio mokslo ir technologijų konkurencingumą tarptautinėje jūrinių tyrimų ir
jūros verslo paslaugų rinkoje; išplėsti MTEP darbų apimtį jūriniuose projektuose.





Slėnis orientuojasi į jūrinio sektoriaus mokslinius tyrimus, universitetinio lygio jūros mokslų
studijas, jūrinį verslą ir šio sektoriaus konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Atsižvelgiant į
Lietuvos jūrinio sektoriaus struktūrą, partnerių galimybes ir mokslo žinių bei inovacijų poreikį buvo
numatytos dvi pagrindinės kryptys:

10

http://balticvalley.lt/en/?page_id=33
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Jūros aplinka. Jūros ir kranto zonos gamtos išteklių naudojimas, pasaulio klimato kaita, jūros
lygio kilimas, krantų ardymas, saugomų teritorijų degradacija, akcentuojama, kad racionalus
gamtos išteklių naudojimas turi būti grindžiamas ekosisteminiu požiūriu.
Jūrinės technologijos. Lietuvos laivų statybos ir remonto sektorius, jūrinė mechatronika, aplinkai
draugiškų laivų statyba, atsinaujinanti energija ir t. t.



3.1.2

Slėnio projektų indėlis į slėnio uždavinių įgyvendinimą

Jūrinio slėnio branduolio sukūrimo ir studijų infrastruktūros atnaujinimo projekto tikslas yra sukurti
Lietuvoje tarptautiniu mastu konkurencingą Jūros mokslo ir technologijų centrą (JŪRA).
Intervencijos logika remiasi dviem pastebėjimais. Pirma, tam, kad mokslininkai atskleistų savo
mokslinį potencialą, trūksta kokybiškos mokslinių tyrimų infrastruktūros, tad reikalingos
investicijos, kurios padėtų pakelti infrastruktūrą iki tarptautinių standartų. Antra, santykiai tarp
mokslinių tyrimų bendruomenės ir verslo bendruomenės yra santykinai silpni. Intervencija turi
pagerinti mokslinių tyrimų įstaigų prieinamumą verslui ir pritraukti naujas žinioms imlias įmones,
kurios reguliariai dirba su mokslo bendruomene. Abi šios tendencijos gali būti paspartintos skatinant
asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklą.
Šis projektas prie slėnio uždavinių įgyvendinimo turi prisidėti keliuose lygmenyse. Pirma, jis yra
orientuotas į žmogiškųjų išteklių ir jų kompetencijų jūros mokslų ir technologijų srityje ugdymą. Tai
planuojama pasiekti samdant į tyrėjų pareigas pakankamą skaičių gerai parengtų absolventų,
suformuojant kvalifikuotą darbo jėgą, kuri galėtų išnaudoti karjeros galimybes, ir skatinant verslius
absolventus steigti pradedančiąsias įmones. Antra, jūrinis slėnis siekia didinti mokslininkų, tyrėjų (ir
kitų specialistų) įsitraukimą į svarbias Europos jūrinių mokslinių tyrimų ir klasterių programas. Tai
siekiama padaryti didinant mokslinių tyrimų sutarčių skaičių, kad sustiprėtų universiteto pozicijos
moksliniuose tyrimuose, spartinant mokslinės produkcijos ir publikacijų recenzuojamuose
moksliniuose žurnaluose skaičių. Trečia, Jūrinis slėnis siekia konsoliduoti ir išnaudoti jūros mokslo
ir technologijų pajėgumą skatinti inovacijas Lietuvos įmonėse, užmezgant daugiau verslo ir mokslo
partnerysčių.
Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko
infrastruktūros plėtros Jūriniame slėnyje projekto tikslas yra nutiesti Jūrinio slėnio teritorijoje vidaus
inžinerinius tinklus ir komunikacijas, sujungti juos su išoriniais tinklais bei komunikacijomis bei
pastatyti technologijų verslo inkubatorių. Šis projektas leis sukurti inkubatorių „pumpurinėms“ ir
kitoms pradedančiosioms įmonėms, taip pat infrastruktūrą, reikalingą laboratorijai ir inkubatoriui
palaikyti.
3.1.3

Jūrinio slėnio pažangos pagal VVR apibendrinimas

Slėnių VVR11 ataskaitoje yra detaliai apžvelgti veiklos vertinimo rodikliai, kurie buvo numatyti
kiekvienos iš penkių Slėnio programų atskirame apraše. Lyginant su kitų slėnių VVR, Jūrinio slėnio
programoje didesnis dėmesys skiriamas stebėti pažangą, susijusią su žmogiškuoju kapitalu, įskaitant
talentų pritraukimą ir ugdymą, naujų švietimo programų sudarymą ir tyrėjų kvalifikacijos
programas. Žinių generavimo ir bendradarbiavimo su verslu didinimo uždaviniai yra kur kas
kuklesni. 2 lentelėje pateikiami svarbiausi strateginiai rodikliai, taikytini Jūrinio slėnio veiklos
etapui.
2 lentelė. Jūrinio slėnio strateginiai VVR
Parinkti veiklos vertinimo
įgyvendinimo etapu)

rodikliai

(susiję

tik

su

Slėnio laboratorijose sukurtų darbo vietų mokslininkams ir
kitiems tyrėjams skaičius

11

Siektina vertė

Iki
2013
pasiekta vertė

60

37 + 25
(doktorantai)

Visas VVR sąrašas yra šiame dokumente: JTP veiklos vertinimo rodiklių peržiūros ir rekomendacijų
tobulinimui ataskaita (D.1.2)
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m.

Sukurtų naujų studijų programų skaičius (doktorantūros +
magistro)
Studentų, kurie studijavo pagal formalaus švietimo
programą, skaičius
Publikuotų mokslinių straipsnių skaičius

Vykdomų pagal ūkio subjektų užsakymus MTEP projektų
skaičius

Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių tarp mokslo institucijų
ir įmonių skaičius
Pritrauktų privačių lėšų MTEP projektams vykdyti suma
(mln. Lt)
Sukurtų mokslo arba verslo įmonių skaičius
Suorganizuotų slėnio veiklą pristatančių tarptautinių
renginių, mugių ar kitokių informacijos sklaidos priemonių
skaičius

2+4

2

70

76

20

47 (iš jų 16
tiesiogiai susiję su
Jūrinio slėnio
įrangos naudojimu)

20

42 (iš jų 18
tiesiogiai susiję su
Jūrinio slėnio
įrangos naudojimu)

5

3

5

4,5

2

0

5

3

Žmogiškųjų išteklių pritraukimą į jūrinį sektorių pagal dabartinius duomenis galima laikyti
santykinai sėkmingu, tačiau technologinės kompetencijos didėjimas priklauso nuo studentų
parengimo lygio. Pagrindinis trūkumas yra tai, kad nėra vykdoma karjeros stebėsena. Trūksta
informacijos iš įmonių, kiek kvalifikuotos darbo jėgos įsilieja į verslą, kaip vyksta verslumo
skatinimo veikla. Rekomenduojama sukurti sistemą, kuri leistų fiksuoti absolventų karjeros kelius ir
taip įžvelgti tendencijas. Vienas iš asociacijos „Baltijos slėnis“ vaidmenų būtų nustatyti darbo jėgos
įgūdžių spragas.
Klaipėdos universitetas turi platų mokslinės produkcijos spektrą. Jis jau dabar gerai atstovaujamas
tarptautiniuose projektuose ir sėkmingai įsitraukia į Europos mokslinių tyrimų projektus. Tačiau
didžiausias dėmesys ir veikla turėtų tekti ne INTERREG IVC tarpregioninio bendradarbiavimo
programai, o Bendrosios programos projektams. Be to, nuo pasiūlymų pateikimo iki finansavimo,
kurį ateityje skirs EK Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas, praeis kažkiek laiko,
todėl tai reikėtų laikyti vidutinio laikotarpio strateginiu tikslu. Patartina pasiruošti kvietimų teikti
pasiūlymus pertraukai, kuri tęsis iki 2014 m., kai prasidės programa „Horizontas 2020“ (angl.
„Horizon2020“), ir išsiaiškinti potencialą jūros technologijų srityse, o ne vien jūros moksluose.
Verslo ir mokslo dialogo mastas tebėra gana siauras. Kaip matyti iš 2 lentelės, tarp mokslo
institucijų ir įmonių per metus pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius, taip pat privačių lėšų,
pritrauktų MTEP projektams vykdyti, suma yra šiek tiek mažesnė negu planuota, ir kol kas neįsteigta
nė viena nauja įmonė. Asociacijos „Baltijos slėnis“ vaidmuo kuriant verslo telkinį ir padedant
įmonėms gauti apčiuopiamos naudos nėra iki galo išnaudojamas. Be to, kadangi jūrinės srities
mokslo ir technologiniai pajėgumai kol kas yra labiau sutelkti į jūros mokslus, o ne į technologijas, į
modernias technologijas orientuotų „pumpurinių“ įmonių atsiradimo potencialas išlieka ribotas.
Pakoregavus šį akcentą reikės kelerių metų, kol ims matytis apčiuopiamas poveikis. Reikalinga
konkretesnė diskusija apie intelektinės nuosavybės valdymą skatinant, kad universitetas sparčiau
kurtų vidinę IN politiką. Be to, reikėtų išspręsti klausimus susijusius su inkubatoriaus finansine
aplinka tam, kad būtų galima pradėti tinkamą verslo planavimo procesą.
3.1.4

Slėnis tarptautiniame kontekste – palyginimo darinys

Yra keletas panašių darinių, kurių patirtis galėtų praversti Jūrinio slėnio plėtrai. Pavyzdžiui, „Airijos
jūros ir energijos išteklių centras” (angl. “Irish Maritime & Energy Resource Centre”, IMERC).
IMERC vizija, kaip nurodyta bendradarbiavimo memorandume, yra „prisidėti vystant pasaulinio
lygmens jūrinės ir energetikos srities mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą Airijoje,
įsteigiant nacionalinį jūrinį ir energetikos klasterį, ir taip sukurti konkurencingą, kokybišką ir tvarų
jūrinį bei energetikos sektorių“. IMERC siekia sujungti ir integruoti skirtingas mokslo ir pramonės
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kompetencijas, vystydamas inovacijų klasterį. Pradinis akcentas – sustiprinti Airijos kaip vienos iš
pirmųjų lyderių pozicijas vandenyno energijos (bangų ir potvynių bei atoslūgių) sektoriuje. Šis jūros
ir energijos išteklių centras siekia sukurti inovacijų ekosistemą, skatinant darbo vietų sukūrimą
unikaliame klasteryje ir universiteto miestelyje.
IMERC 2011–2016 m. strategijoje įvardyti šeši uždaviniai: sutelkti praktinį, taikomąjį ir komercinį
požiūrį į mokslinių tyrimų, studijų ir ugdymo veiklas; puoselėti pramonės, mokslo bendruomenės ir
galutinių vartotojų santykius, kad naujos tyrimų idėjos galėtų virsti darbo vietomis; konsoliduoti
esamą kompetencijos kritinę masę; sukurti naujus ir papildomus mokslinių tyrimų pajėgumus;
užtikrinti, kad IMERC partnerinėse organizacijose vyktų viešojo sektoriaus transformavimo
procesas; išplėsti IMERC universiteto miestelį, kad jame veiktų nacionalinės infrastruktūros,
pramoninės patalpos ir inkubatorius. 2010 m. kovą pradėjęs savo veiklą IMERC turi tokius
konkrečius tikslus: iki 2014 m. sukurti 70 naujų darbo vietų tyrėjams, iki 2015 m. padėti įsisteigti
penkioms įmonėms ir iki 2016 m. rasti du klientus, kurie pritrauks tiesiogines užsienio investicijas.
Uždavinius tikimasi įgyvendinti trijų žingsnių metodu, tai yra plėtojant universiteto miestelį,
kuriant klasterį ir keičiant sistemą (konkrečiau apie tikslus ir gaires galite skaityti IMERC 2011–
2016 m. strategijoje).
IMERC universiteto miestelis kuriamas dviem etapais. Per pirmąjį etapą iki 2013 m. gegužės
mėnesio bus pastatytos jūrinės energijos bandymų rezervuaro patalpos (ten susijungs trys Korko
universiteto koledžo mokslinių tyrimų grupės). Per antrąjį etapą planuojama išplėsti jūros ir
energetikos mokslų ir verslo parką (jam vadovaus Pramonės plėtros agentūra). Klientai galės
naudotis pramoninėmis patalpomis ir vienoje vietoje sutelktomis mokslinių tyrimų galimybėmis,
tokiomis kaip nacionalinis bangų energijos bandymų rezervuaras, NMCI aplinkos telkinys,
simuliatoriai, auditorijos, biblioteka ir kt.
IMERC universiteto miestelio fizinė infrastruktūra yra vienas iš keturių IMERC klasterio
komponentų. Kiti – žmogiškasis kapitalas (bendradarbiavimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu12),
įgalinimo mechanizmai (pvz., reguliavimas, skaičiavimo tinklų infrastruktūra) ir parama
pagrindinėms bendrovėms (įskaitant prieigą prie šalies bandymų stendų, inovacijų partnerystę ir
tinklaveiką).
Sistemos pakeitimus lemia pagrindinių partnerinių institutų organizaciniai pasikeitimai, taip siekiant
pakilti į naują bendro mąstymo ir paslaugų teikimo lygmenį (žr. toliau).
Pagrindiniai partneriai yra trys viešosios įstaigos (Korko universiteto koledžas, Korko
technologijų institutas ir Airijos karinė jūrų tarnyba), kurios sutarė kurti klasterį, sudarytą iš
atitinkamos srities mokslininkų ir tyrėjų, novatorių, mokytojų ir suinteresuotų verslo žmonių bei
įmonių, siekiant sukurti tarptautiniu mastu žinomą jūros ir energetikos technologijų mokslų
kompetencijos centrą.
Iš teisinės pusės IMERC nėra atskiras juridinis vienetas – jis veikia pagal partnerystės, grįstos
pasitikėjimu, modelį. IMERC miestelio padaliniai bus valdomi pagal jų vidinę tvarką.
„Įgyvendinimo ir paslaugų lygio sutartis“ be kitų dalykų numato naudojimosi bendra infrastruktūra
sąlygas, bazinį finansavimą, bendrus mokslinius tyrimus, intelektinės nuosavybės tvarkymo sąlygas,
verslo planų sudarymą ir rizikos analizę, draudimą ir žalos atlyginimą.

12

Tarptautinis bendradarbiavimas skatinamas dalyvaujant „Bendrojoje” (angl. Framework), Marijos Kiuri
(angl. Marie Curie), Europos mokslo fondo ir Pasaulio banko programose. Vykdomos dvišalės institucinės
mainų programos su „Jūros mokslų institutu” (angl. Marine Institute) ir Niufaunlando memorialiniu
universitetu (angl. Memorial University of Newfoundland) (Kanada), „Virdžinijos jūros mokslų institutu”
(angl. Virginia Institute of Marine Science) (JAV), „Nacionaliniu Brazilijos kosminių tyrimų institutu” (angl.
National Brazilian Space Institute) (Brazilija) ir „Masačūsetso atsinaujinančios energetikos centru” (angl.
Massachusetts Renewable Energy Centre) (JAV)

19

IMERC valdysena vykdoma per Valdančiąją tarybą13 (visų trijų šalių aukšto rango atstovai) ir
Vykdomąją valdybą14 (aukšti IMERC atstovai ir suinteresuotų išorinių grupių paskirti atstovai).
Valdyba prižiūri strategijos įgyvendinimą, o jai pirmininkauja IMERC direktorius. Įgyvendinimas
yra vykdomas keturiomis IMERC strateginėmis kryptimis15. Kiekvienos iš tų krypčių atveju
techninė darbo grupė parengia ir įgyvendina pajėgumų didinimo planus (vadovauja pirmininkas,
tačiau dalyvauja atstovai iš visų pagrindinių partnerių, pramonės ir viešojo sektoriaus suinteresuotųjų
šalių). Galiausiai kiekvienas iš trijų pagrindinių partnerių turi savo institucinės stebėsenos grupę,
kuri prižiūri strategijos įgyvendinimą ir stebi, ar IMERC neša gerus rezultatus jų organizacijai.
3.1.5

Slėnio vystymo ateityje galimybės

Jūrinis slėnis turi visas prielaidas įgyvendinti savo uždavinius, susijusius su svaresniu dalyvavimu
tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, taip pat tapti patrauklesne jūrinių inovacijų vieta. Lyginant
su kitais regioniniais jūriniais klasteriais šiuo metu besiformuojančiais Europoje, Jūrinis slėnis turi
didelių privalumų ir potencialą labai efektyviai išvystyti savo pajėgumus.
Pagrindiniai jo privalumai:



geras universiteto mokslinis vardas tarptautinėse programose;
efektyviai veikianti verslo asociacija su dinamiška vadovybe, nors ir atstovaujanti tik nedidelę
jūrinio verslo bendruomenę;
stipri Klaipėdos mokslo ir technologijų parko kompetencija technologijų perdavimo ir
komercializavimo srityse.



Kad Slėnis sugebėtų šiais privalumais pasinaudoti, jo projektai turi daryti pažangą šiose srityse:


Reikalinga universiteto IN politika ir naujo integruoto Jūros mokslų ir technologijų centro
valdymo modelis, kuris deramai tarnautų organizacijai, siekiančiai konkuruoti tarptautinėje
rinkoje.
Reikia išnaudoti augančią asociacijos „Baltijos slėnis“ įtaką – pasitelkti asociaciją kaip
technologijų paklausos skatintoją, gabių absolventų darbdavį ir verslo investicijų magnetą.
Plėsti mokslinių tyrimų ir technologijų profilį jūrinių technologijų linkme, atsveriant dabar
esantį susitelkimą į aplinkos mokslus, kad pavyktų pritraukti atitinkamos rūšies „pumpurines“
įmones.




3.2

Slėnis „Nemunas“

3.2.1

Uždaviniai ir intervencijos logika

Slėnio „Nemunas“16 vizija yra sukurti „efektyviai veikiantį žemės, miškų, vandens ir maisto ūkio
integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą, vykdantį tarptautinio lygmens MTEP darbus, būtinus
nacionalinio ūkio konkurencingumo didinimui ir darniai plėtrai“. Slėnio „Nemunas“ misija buvo
apibrėžta taip: sutelkti žemės, miškų, vandens ir maisto ūkio mokslo ir studijų potencialą,
žmogiškuosius išteklius ir MTEP infrastruktūrą perspektyviems MTEP darbams vykdyti
agrobiotechnologijų, bioenergetikos, miškininkystės, maisto technologijų, saugos ir sveikatingumo

13

Valdančioji taryba nutaria dėl Įgyvendinimo ir paslaugų lygio sutarties (angl. Implementation and Service
Legal Agreement), vykdo jos stebėseną, svarsto pažangos ataskaitas ir bendrąją strategiją,atsižvelgdama į
Vykdančiosios valdybos rekomendacijas ir t. t.

14

Vykdančioji valdyba formuluoja daugiametę strategiją, sprendžia dėl metinio verslo plano, nustato pažangos
rodiklius veiklai stebėti, užtikrina koordinuotą ir optimalų visos esamos įrangos bei išteklių naudojimą,
sprendžia dėl IMERC viešinimo planų, sprendžia dėl didelių mokslinių tyrimų planų ir konkursinių
pasiūlymų ir t. t.

15

Keturios strateginės kryptys: didelio poveikio jūrinės technologijos, vandenynų inžinerija, jūrinės operacijos
ir ekosistemų valdysena.

16

Slėnio interneto svetainė: http://www.slenis-nemunas.lt (informacija tik lietuvių kalba).
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srityse. Šią misiją buvo numatyta įgyvendinti visų pirma ruošiant aukštos kvalifikacijos specialistus
ir perduodant žinias į privačias įmones, taip užtikrinant darnią Lietuvos ūkio plėtrą. Veiklos
vykdymo prasme, slėnį „Nemunas“ buvo ketinama plėtoti šiais būdais:






pasirūpinti infrastruktūra, kuri reikalinga vykdyti viešuosius ir privačius mokslinius tyrimus ir
steigti bei vystyti žinioms imlias įmones;
teikti žinioms imlias paslaugas, kuriančias pridėtinę vertę;
palaikyti sutartinius tarpinstitucinius nuosavybės ir turto valdymo santykius;
prisidėti prie mokslinių tyrimų veiklos ir bendradarbiauti su žemės ūkio verslu bei pramone,
padedant steigtis pradedančiosioms verslo įmonėms;
rengti reikiamos kvalifikacijos specialistus.

Slėnio asociacijos pavaizduota slėnio struktūra yra pateikiama žemiau esančiame paveiksle.
3 pav. Slėnio „Nemunas“ struktūra

Šaltinis: http://www.slenis-nemunas.lt
3.2.2

Slėnio projektų indėlis į slėnio uždavinių įgyvendinimą

Pagal slėnio „Nemunas“ programą yra finansuojami penki infrastruktūros projektai:







Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos
MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų
institucijų reorganizavimas (Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) / Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centras (LAMMC);
Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra,
mokslinio potencialo konsolidacija (LSMU);
Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija
(KTU);
Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas. KTPC
infrastruktūros ir jo materialinės bazės formavimas (ASU);
Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas. Atviros
prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas
(Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas: Sodininkystės ir daržininkystės institutas).

Didysis slėnio projektas yra penkių MTEP centrų, ir ypač jungtinio tyrimų centro ASU, sukūrimas.
Juo siekiama sustiprinti agrobiotechnologijų, bioenergetikos, miškininkystės ir kitų susijusių mokslo
bei tyrimų sričių infrastruktūrą, orientuotą į mokslą ir viešojo bei privačiojo sektoriaus vykdomus
mokslinius tyrimus. Projektas remiasi logika, kad esama įranga arba per sena, arba per daug
išsklaidyta po skirtingas vietoves. Taigi investicija padės konsoliduoti mokslinį potencialą. Projektui
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vadovauja ASU, kartu su LAMMC Žemdirbystės institutu, Sodininkystės ir daržininkystės institutu
bei Miškų institutu, kurie yra projekto partneriai.
Antrąjį projektą vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dalimi tapusi Veterinarijos
akademija. Pagal projektą yra renovuojami ir įrengiami šie pastatai: 1) Gyvūnų sveikatingumo ir
gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras ir 2) Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras. Buvo
papildomai pridėtas eksperimentinis ūkis. Projekto vadovas pabrėžia, kad nors veterinarijos mokslas
itin svarbus Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės konkurencingumui, ši mokslo ir studijų sritis
sulaukia mažai finansavimo ir mažai studentų. Atsiradus naujoms laboratorijoms bei įrangai, sritis
turėtų pasidaryti patrauklesnė, o akademijai turėtų atsiverti daugiau galimybių teikti bandymų bei
mokslinių tyrimų paslaugas viešosioms organizacijoms, žemės ūkio sektoriui ir žemdirbystės
bendrovėms.
Trečiasis projektas buvo skirtas įsteigti Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centrą
(MMTKC). Tą atliko Kauno technologijos universitetas (KTU) bei Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro sodininkystės ir daržininkystės institutas. MMTKC yra pirmas toks mokslinių tyrimų
centras Baltijos šalyse, aprūpintas unikalia pusiau pramonine įranga maisto pramonei. Naujai
įrengtose patalpose veikia pieno, mėsos, fermentacijos ir kepinių laboratorijos. MMTKC dabar jau
visiškai užbaigtas ir veikia, nors jam ir nelengvai sekasi kurti komerciškai naudingas mokslinių
tyrimų bei technologijų paslaugas. Taip yra todėl, kad nėra lėšų verslo plėtros veiklai ir naujosiose
laboratorijose nepakanka darbuotojų (nėra visu etatu dirbančių laborantų ir t. t.).
Pagrindinis ASU teritorijoje įrengtas jungtinis tyrimų centras, kuris turi būti valdomas ASU bei
LAMMC ir kuriame turi darbuotis šių dviejų organizacijų tyrėjai, jau parengtas darbui, tačiau kol
kas neveikia visu pajėgumu. Panašiai ir dauguma naujų patalpų Veterinarijos akademijoje. Jos šiuo
metu jau įrengtos – mokymas bei moksliniai tyrimai jose prasidėjo nuo 2012 m. rudens.
Galiausiai yra dvi KTPC kūrimo stadijos: 1) atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo
technologijų modeliavimo laboratorijos Sodininkystės ir daržininkystės institute įsteigimas ir 2)
lauko inžinerinių tinklų ir komunikacijų įrengimas ASU miestelio „verslo zonoje“ ir verslo
inkubatoriaus / komunikavimo centro įsteigimas, siekiant patenkinti slėnio „Nemunas“ narių
poreikius. Pastaruoju projektu siekiama padaryti maisto apdorojimo technologijas prieinamas SVV,
ir jis yra panašesnis į kitus projektus, pagal kuriuos buvo teikiama parama laboratorijų įrangai
atnaujinti. Koks yra Komunikacijos centro vaidmuo ASU arba slėnio „Nemunas“ atžvilgiu tebėra
neaišku. Kokia bus jo struktūra ir teisinis statusas? Prie ko šis centras bus teisiškai priskirtas? Kas
jam vadovaus? Norint, kad centras pasitarnautų ne tik ASU, bet ir slėnio „Nemunas“ reikmėms,
reikia sukurti aiškią strategiją. Dėl komunikacijos centro / inkubatoriaus paskirties turi būti
sprendžiama atsižvelgiant į jau esantį ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parką.
Ataskaitos rengimo metu buvo planuota, kad bus įsteigti penki APC: du veiks ASU ir LAMMC
jungtiniame tyrimų centre, du prižiūrės LAMMC, o penktasis veiks ASU.
3.2.3

Slėnio „Nemunas“ pažangos pagal VVR apibendrinimas

Slėnio „Nemunas“ programoje numatyti veiklos vertinimo rodikliai yra orientuoti į žmogiškųjų
išteklių vystymą, įskaitant stojančiųjų studentų skaičiaus didinimą, formalių ir neformalių
kvalifikacijos programų prieinamumą ir apimtį, taip pat mokslo kokybės gerinimą. Į planinius
rodiklius įtrauktas labai aukštas ketinamų įsteigti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skaičius.
3 lentelė. Slėnio „Nemunas“ strateginiai VVR
Parinkti veiklos vertinimo rodikliai (susiję tik su
įgyvendinimo etapu)

Siektina vertė

Iki 2013 m.
pasiekta vertė

Parengtų ir atnaujintų studijų programų skaičius

5

17

Studentų, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas,
skaičius

350

6474*

Paskelbtų mokslinių straipsnių skaičius

350

995*
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Vykdomų pagal ūkio subjektų užsakymus MTEP projektų
skaičius

30

65

Pasirašytų MTEP bendradarbiavimo sutarčių tarp mokslinių
tyrimų institucijų ir įmonių skaičius

30

32

Žemės ir miškų ūkio parodomųjų bandymų projektų skaičius

20

25

Pritrauktų privačių investicijų vertė (mln. litų)

8,6

1,75

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, įsikūrusių
Komunikavimo ir technologijų perdavimo centre ir Verslo
inkubatoriuje, skaičius (per 3 metus po Programos
įgyvendinimo)

40

4

Slėnio pagrindu susikūrusių žinioms imlių įmonių skaičius
(per 3 metus po Programos įgyvendinimo)

10

0

Suorganizuotų Slėnio veiklą pristatančių tarptautinių
renginių, mugių ar kitokių informacijos sklaidos priemonių
skaičius

5

8

*Neaišku, kokį laikotarpį apima pateikti stebėsenos duomenys
Nors studijų programų kūrimo ir studentų pritraukimo lygiai atrodo labai optimistiški, moksliniams
tyrimams reikalingų žmogiškųjų išteklių pritraukimas slėniui „Nemunas“ kelia rimtų problemų.
Įsigyta laboratorijų įranga dabar naudojama nepakankamai, nes nėra finansavimo nuolatiniams
darbuotojams samdyti, tyrėjams pajėgiama pasiūlyti tiktai laikinas sutartis. Jau užfiksuoti konkretūs
bandymai imtis proaktyvios darbuotojų su daktaro laipsniu samdymo strategijos, tačiau naujųjų
centrų personalo problemos vis dar lieka neišspręstos. Slėnio „Nemunas“ mokslinių tyrimų centrai
su užsienio universitetais kontaktuoja ir bendradarbiauja paviršutiniškai, nėra išvystytas mokslininkų
judrumas. Reikėtų dėti daugiau pastangų pritraukiant doktorantus ir paieškoti galimybių įvesti
pramonines doktorantūros studijas.
Duomenys rodo, jog bendradarbiavimas su ūkio sektoriumi spartėja, nes bendradarbiavimo sutarčių
tarp mokslo ir verslo pasirašoma vis daugiau. Tačiau MTEP reikmėms pritrauktų privačių investicijų
suma yra labai maža, taip pat ir žinioms imlių įmonių įsteigta labai nedaug. Tai leidžia manyti, kad
bendradarbiavimas daugiausia vyksta mažų sutarčių pagrindu, kai moksliniai tyrimai pasitelkiami
konkrečioms problemos išspręsti (daugiausia maisto mokslų centre), vadinasi, bendradarbiavimo
pobūdis ir mokslo bei pramonės partnerystės struktūros kol kas nėra iš esmės pasikeitę. Vis dėlto
pažymėtina, kad Aleksandro Stulginskio universitetas rodo tam tikrą iniciatyvą, skirdamas lėšų
pradedančiųjų įmonių steigimui, o tai laikytina teigiamu žingsniu intensyvinant bendradarbiavimą su
verslu.
3.2.4

Slėnis tarptautiniame kontekste – palyginimo darinys

Europoje yra žinoma ne viena žemės ūkio ir maisto sektoriaus slėnio tipo organizacija. Vienas
svarbiausių yra „Maisto slėnis“17 (angl. Food Valley) Nyderlanduose, taip pat dalyvaujantis panašių
„slėnių“ tinkle, kuris vadinasi „Europos maisto sąjunga“ (angl. European Food Alliance, EFA)
(žr.Olandiškasis Maisto slėnis įsikūręs rytinėje Nyderlandų dalyje ir turi plačius kontaktus su maisto
pramone, mokslo bei švietimo įstaigomis regione ir visoje šalyje. „Maisto slėnis“ (angl. Food
Valley) yra viena iš trijų teminių klasterių iniciatyvų: „Maisto slėnis“ (angl. Food Valley) (Gelderso
slėnio teritorija), „Sveikatos slėnis“ (angl. Health Valley) (Nijmegenas / Arnhemas) ir „Technologijų
slėnis“ (angl. Technology Valley) (Tuentės regionas prie Enschedė, Hengelo ir Almelo miestų).

17

http://www.foodvalley.nl/English/default.aspx
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paveiksle).Olandiškasis Maisto slėnis įsikūręs rytinėje Nyderlandų dalyje ir turi plačius kontaktus su
maisto pramone, mokslo bei švietimo įstaigomis regione ir visoje šalyje. „Maisto slėnis“ (angl. Food
Valley) yra viena iš trijų teminių klasterių iniciatyvų: „Maisto slėnis“ (angl. Food Valley) (Gelderso
slėnio teritorija), „Sveikatos slėnis“ (angl. Health Valley) (Nijmegenas / Arnhemas) ir „Technologijų
slėnis“ (angl. Technology Valley) (Tuentės regionas prie Enschedė, Hengelo ir Almelo miestų).
4 paveikslas. „Europos maisto sąjunga“ (angl. European Food Alliance)
„Europos maisto sąjunga“ (angl. “European Food Alliance“) vienija devynis Europos žemės ūkio ir
maisto klasterius: „Agro-maisto parkas Orhusas” (angl. “Agro Food Park Aarhus“) (Danija),
„Flandrijos maistas” (angl. “Flanders’ FOOD“) (Belgija), „Maisto perdirbimo iniciatyva FPI“ (angl.
“Food Processing Initiative FPI“) (Šiaurės Reinas-Vestfalija, Vokietija), „Maisto tyrimų institutas
IFR“ (angl. “Institute of Food Research IFR“) (Jungtinė Karalystė), „NiekE/DIL“ (Žemutinė
Saksonija, Vokietija), „PdC Mityba, sveikata ir ilgaamžiškumas NSL“ (angl. “PdC Nutrition, Health
and Longevity NSL“) (Prancūzija), „Maisto slėnis, Skane maisto inovacijų tinklas SFIN“ (angl.
“Food Valley, Skåne Food Innovation Network SFIN“) (Švedija) ir „Vagralim” (angl. “Wagralim“)
(Belgija).
Jų bendras tikslas yra teikti visos Europos žemės ūkio ir maisto įmonėms geriausias paslaugas ir
kontaktus, kad pavyktų paspartinti inovacijų diegimą ir augimą. Jie dirba su naujausiomis
technologijomis ir aukščiausio lygio specialistais iš visos Europos, išbando ir pateikia rinkai
novatoriškas idėjas, gaminius ir ingredientus Europos mastu.
Tarp svarbių „Maisto slėnio“ (angl. “Food Valley”) mokslinių tyrimų bei inovacijų veikėjų yra tokie
tarptautinio pripažinimo sulaukę žinių institutai kaip „Vageningeno universitetas ir mokslinių tyrimų
centras” (angl. “Wageningen University and Research“) (WUR)18, „Geriausias maisto ir mitybos
institutas“ (angl. “Top Institute Food and Nutrition“)19, „NIZO Maisto moksliniai tyrimai” (angl.
“NIZO Food research“)20. Didžiausia „Maisto slėnio“ (angl. “Food Valley“) dalyvaujanti įmonė yra
„FrieslandCampina“ – daugelyje šalių veikiantis pieno produktų gamintojas. Šiek tiek už to regiono,
kaimyninėje Utrechto provincijoje, yra įsikūręs „Danone“ MTEP centras (anksčiau vadinosi
„Numico“). Tačiau kitos stambios tarptautinės olandų bendrovės, tokios kaip „Unilever“ ir DSM,
yra įsikūrusios kitose Nyderlandų vietovėse, todėl išeina paradoksas, kad „Maislo slėnis“ (angl.
“Food Valley“) yra viešosios MTEP veiklos centras, tačiau privati MTEP veikla kur kas tolygiau
pasiskirsčiusi po visą šalį21. Tokią situaciją atspindi ir tas faktas, kad „Maisto slėnio“ (angl. “Food
Valley“) narystės mokestį moka organizacijos iš visų Nyderlandų22 – ne tik iš Vageningeno
apylinkių.
„Maisto slėnis“ (angl. “Food Valley“) daugeliu atžvilgiu galima įdomiai lyginti su slėniu
„Nemunas“, taip ieškant pastarojo ateities plėtros galimybių. „Maisto slėnio“ (angl. “Food Valley“)
misija ir užduotys aiškiai suvokiamos kaip papildančios tuos mokslinius tyrimus, kuriuos vykdo
atskiros mokslo, viešosios ir privačiosios tyrimų bei inovacijų organizacijos, taip pat partnerystės
principu konkrečią jungtinę mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą vykdančios organizacijos, tokios
kaip „TI Food and Nutrition“.

18

http://www.wageningenur.nl/en.htm

19

http://www.tifn.nl/

20

http://www.nizo.com/home/. Iš pradžių buvo įkurtas olandų pieno sektoriaus įmonių kaip sektoriui skirtas
mokslinių tyrimų institutas, dabar veikia kaip privati įmonė.

21

Kourtit K., P. Nijkamp, S. Lowik, F. van Vught, P. Vulto: (2011) From islands of innovation to creative
hotspots, Research Memorandum 2011-41, Faculty of Economics and Business Administration; Vrije
University Amsterdam.

22

http://www.foodvalley.nl/English/Paginas/Food%20Valley%20Society/Members.aspx
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Konkrečiau, „Maisto slėnio“ (angl. “Food Valley“) pagrindinės funkcijos (veiklos) yra šios:






teikti gaires ir pagalbą ieškant reikiamų žinių, informacijos ir potencialių partnerių;
organizuoti specialias ekskursijas užsienio delegacijoms, kurios domisi olandų įmonėmis;
tarpininkauti tarp galimų partnerių nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse ir vykdyti
technologinę žvalgybą;
kurti nacionalinius arba tarptautinius klasterius, vienijančius įmones, mokslo institucijas ir (arba)
valdžios institucijas: „Maisto slėnio bendruomenė“ (angl. “Food Valley Society“), „Europos
maisto sąjunga“ (angl. “European Food Alliance“), „Food2Market“, „NetGrow“;
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu reklamuoti Nyderlandų įmonių novatoriškumą: „Food Valley
Award“, „Food Valley Expo“, „Holland Food Valley“ paviljonas.

Visais šiais dalykais užsiima mažiau negu 20 darbuotojų, iš kurių vieni atsakingi už tarptautinius
santykius, kiti už komunikaciją, konsultavimą inovacijų klausimais ir t. t. Vienas svarbus „Maisto
slėnio“ (angl. “Food Valley“) darbo elementas yra suvesti ir „supiršti“ žinių turėtojus su įmonėmis
(pvz., paslauga „Innovation Link“ ir pan.), bet taip pat padėti plėtoti partnerystes, galinčias išbandyti
ir pritaikyti naujas maisto technologijas (pvz., ateities restoranas), ir reklamuoti savo narių žinių bei
verslo potencialą tarptautiniu mastu.
Kita svarbi organizacija tame regione yra „TI Food and Nutrition“, vienijanti partnerius iš viešojo ir
verslo sektorių ir vykdanti tarpdisciplininius tyrimus maisto ir mitybos srityje. Tarp partnerių yra
solidūs tarptautinės maisto pramonės veikėjai: trylika pirmaujančių maisto ir ingredientų gamintojų,
penki plačiai pagarsėję mokslinių tyrimų institutai ir universitetai, įskaitant universitetų medicinos
centrus. „TI Food and Nutrition“ vykdo tarpdisciplininius tyrimus, kurių atskiros įmonės ar mokslo
institutai nepajėgtų vykdyti vieni. Nuo 2011 m. „TI Food and Nutrition“ pradėjo funkcionuoti ne
kaip programų pagrindu veikianti organizacija, bet kaip struktūra, sudaryta teminiu principu ir turinti
tris persidengiančių temų platformas: nutrigenomika, bakterijų genomika ir žinių valdymas.
Platformos susijusios su visomis temomis, didesniu ar mažesniu mastu vyksta mokslinių tyrimų
dialogas. Kiekviena iš temų prisideda prie šių platformų plėtros – priklausomai nuo to, ko
vykdomiems moksliniams tyrimams reikia. Mokslinių tyrimų planai derinasi su susijusios temos
interesais. Tos susijusios temos, savo ruožtu, gauna naudos iš joms priskirtų platformos projektų
mokslinių tyrimų rezultatų. Temų platformoms vadovauja tyrimų partnerius atstovaujantys valdybos
nariai.
Svarbų vaidmenį plėtojant tiek „Maisto slėnį“ (angl. “Food Valley“), tiek susijusias partnerystės
principu veikiančias mokslinių tyrimų bei inovacijų iniciatyvas vaidina nacionalinė inovacijų
programa „Maistas ir mityba” (angl. “Food & Nutrition“) (IPFN). Šią iniciatyvą vykdo Olandijos
verslo bendruomenė ir mokslo institucijos drauge su Ekonomikos, Žemės ūkio, Gamtos ir maisto
kokybės, Sveikatos, gerovės ir sporto ministerijomis. Programa, orientuota į pramoninės grandinės
dalį „po derliaus nuėmimo“, yra sudaryta iš dviejų dalių: „TI Maistui ir mitybai“ (angl. “TI for Food
& Nutrition“) ir „Maistas & Mityba Delta” (angl. “Food & Nutrition Delta“). TIFN siekis yra
generuoti naujas žinias apie produktus bei procesus atliekant fundamentaliuosius mokslinius
tyrimus, o „Maistas & Mityba Delta” (angl. “Food & Nutrition Delta“) buvo skirta paversti žinias ir
atsivėrusias galimybes konkrečiais produktais, procesais ir paslaugomis. Pastaroji daugiausia rėmė
naujus inovacijų projektus, parūpindama „inovacijų brokerius“, kad padėtų vystyti projektus ir
padėtų rengti analitinio pagrindimo projektus. IPFN baigė darbą 2012 m., perėjus prie naujos
„geriausiojo sektoriaus“ metodikos (vienas geriausias sektorius yra žemės ūkis ir maistas).
3.2.5

Slėnio vystymo ateityje galimybės

Tai, kad slėnio partneriai įkūrė atskirus APC, byloja apie naujos infrastruktūros ir įrangos valdyme
vyraujantį „institucinį“ požiūrį. Nėra aišku, ar esama pakankamos paklausos / darbo krūvio, kad būtų
galima samdyti tiek darbuotojų, ir ar yra pakankamai patyrusių specialistų, kad būtų tikslinga teikti
technologijų perdavimo ir verslo aptarnavimo paslaugas kiekviename APC.
Taigi būtų logiška suvienyti išteklius – ypač turint omenyje tai, kad finansiniai ištekliai yra riboti –
tam, kad slėnio mastu sukurti bendrą komandą, kuri galėtų atlikti panašią funkciją kaip „Maisto
slėnio“ (angl. “Food Valley“) valdymo komanda Nyderlanduose. Tačiau kol kas slėnio lygio
funkcijos slėnyje „Nemunas“ tebėra silpnos. Komunikacijos ir technologijų perdavimo projektas dar
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nėra tiek išvystytas, kad galėtų teikti naudą visiems slėnio dalyviams. Reikalai turėtų paaiškėti, kai
bus nuspręsta dėl KTPC II etapo teisinio statuso (tai yra, ar jis liks ASU dalimi, ar bus atskiras
juridinis vienetas). Be to, šiuo metu slėnio asociacijos darbuotojų nepakanka atlikti bent mažą dalį tų
darbų, kuriuos daro palyginime aptartas Olandijos „Maisto slėnis“ (angl. “Food Valley“). Būsimoje
nacionalinėje žemės ūkio ir maisto inovacijų programoje galima numatyti lėšas, papildančias
pajamas iš narių mokesčių ir pan., tam tikroms veikloms ir personalo išlaikymui. Tokiame kontekste
atrodo netikslinga steigti atskirą klasterį žemės ūkio ir maisto įmonėms, vertėtų stengtis pritraukti
naujų narių į patį slėnį „Nemunas“. Tarp teigiamų dalykų paminėtina, kad vertinant pagal asociacijos
veiklą šis slėnis funkcionuoja bene geriausiai iš visų. Slėnis vykdo įvairias veiklas, pavyzdžiui,
organizuoja asociacijos narių produkcijos parodas, sukūrė reklaminį vaizdo įrašą, kuriame
pristatomos slėnio narių unikalios ypatybės, slėnio interneto svetainėje reklamuojami visi nariai, jų
veiklos ir projektai. Svarbu užtikrinti, kad Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras
nedubliuotų ASU Žemės ūkio mokslų ir technologijų parko veiklos. Kol kas šis parkas teisiškai yra
universiteto dalis, ir jo veiklos spektras labai ribotas. Kol vykdomi KTPC II etapo darbai, būtų
tikslinga peržiūrėti šio parko struktūrą ir vaidmenį.
Galima tikėtis, kad ASU ir LAMMC drauge valdomas naujasis jungtinis mokslinių tyrimų centras
įžiebs mokslinių tyrimų komandų, kurios anksčiau dirbo pavieniui, tarpusavio sinergiją. Tačiau
svarbu, kad visos šiame pastate veiksiančios laboratorijos būtų nedviprasmiškai pavaldžios vienai
bendrai to centro valdymo struktūrai, kad būtų galima vykdyti bendrus projektus ir pan. Žemės ir
miškų ūkio jungtinių tyrimų centras, galintis priimti 150 tyrėjų, jau, regis, artėja prie tos kritinės
masės, kuri reikalinga norint teikti kokybiškas paslaugas ir vykdyti sudėtingesnius tarptautinio lygio
mokslinius tyrimus. Galima būtų pritaikyti Olandijos TIFN metodiką, pagal kurią bendri (mokslo ir
verslo) mokslinių tyrimų projektai yra struktūrizuojami pagal temas ir pagal persidengiančių temų
platformas, ir taip dar geriau remiamos ir koordinuojamos įvairios mokslinių tyrimų grupės,
besinaudojančios naująja tyrimų infrastruktūra, sukurta investicijų į slėnio projektus dėka. Mokslinių
tyrimų koordinavimas galėtų įtraukti ir gamtos tyrimų centrą, kuris kol kas izoliuotas Santaros
slėnyje.
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5 paveikslas. Slėnis „Nemunas“ – esama padėtis ir vystymo ateityje galimybės

Šaltinis: pranešimas „Strateginiai pasirinkimai mokslo, švietimo, inovacijų koordinavimui per APC“
(angl. “Strategic Options for Coordination, Research, Education and Innovation via OAC”), ASU
Rekomenduojame dabartinę žemės, miškų ir maisto sektoriaus nacionalinę kompleksinę programą
pakeisti nauja programa, atsižvelgiant į naujus sumaniosios specializacijos prioritetus. Interviu
respondentai šią programą įvardijo kaip svarbų žemės ūkio ir maisto mokslinių tyrimų finansavimo
šaltinį. Norint pagerinti koordinavimą ir paskatinti mokslo bei verslo bendradarbiavimą, vertėtų
apsvarstyti minėtą Olandijos pavyzdį, kuomet programa yra finansuojama iš kelių skirtingų
ministerijų. Programa turėtų būti vykdoma ne tik dėl mokslinių tyrimų / inovacijų projektų
finansavimo, bet ir dėl sektoriaus struktūrizacijos skatinimo. Pavyzdžiui, „Olandijos geriausiojo
sektoriaus žemės ūkio“ (angl. “Dutch Top Sector Agro–Food“) programa turi tokius tikslus:
parengti ir vykdyti žemės ūkio ir maisto sektoriaus inovacijų darbotvarkę; išsiaiškinti, kokių
konkrečiai žinių reikia įmonėms, ir patarti dėl mokslinių tyrimų tematikos; teikti pasiūlymus dėl
finansinių išteklių paskirstymo; koordinuoti veiklą Europoje.
Ir galiausiai asociacija „Slėnis Nemunas“ galėtų apsvarstyti galimybę pateikti paraišką dėl narystės
EFA, nes taip gautų prieigą prie papildomų žinių bei patirties ir padėtų tyrėjams bei įmonėms įgyti
daugiau tarptautiniam darbui reikalingos kompetencijos.

3.3

Santakos slėnis

3.3.1

Uždaviniai ir intervencijos logika

Tarp penkių slėnių Santakos slėnis23 yra vienas iš dviejų, kurie įsikūrę Kaune. Pagrindiniai šio slėnio
partneriai yra Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

23

Žr.: http://www.santakosslenis.lt/en/about_the_valley
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(LSMU)24 ir Lietuvos energetikos institutas (LEI). Kiti partneriai yra trys regioniniai mokslo ir
technologijų parkai (Technopolis25, Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas26 ir KTU
regioninis mokslo parkas27). Asociacijos „Santakos slėnis“ įkūrėjai ir nariai yra pagrindinės mokslo
institucijos – Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos
energetikos institutas –, taip pat pramonės atstovai – koncernas „Achema Group“, UAB „MG Baltic
Investment“ ir AB „Kauno tiltai“.
Pagal Vyriausybės nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta slėnio plėtros programa (nutarimas 1170/2008),
slėnio paskirtis yra „sutelkti mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialą, sukurti
bendro naudojimo ir tinklinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau vadinama – MTEP)
infrastruktūrą ir kryptingai vykdyti Lietuvos ūkiui svarbius šių krypčių MTEP darbus“.
Slėnio programoje yra įvardyti du pagrindiniai uždaviniai:


sutelkti vienoje teritorijoje mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialą,
kryptingai vykdyti Lietuvos ūkiui svarbius MTEP darbus, sukurti slėnio centrinę ir periferinę
infrastruktūrą, modernizuoti ir išplėtoti slėnio proveržio krypčių veiklai būtinų mokslo ir studijų
institucijų tiriamąją bazę, sutelkti mokslinį potencialą;
sudaryti palankias sąlygas bendradarbiauti verslo įmonėms ir mokslo institucijoms – skatinti
naujų technologijų perdavimą ir inovacijų diegimą.



Konkrečiau, „pamažu bus sukurta nauja atviros prieigos darniosios chemijos (taip pat ir
biofarmacijos), mechatronikos ir su ja susijusių technologijų, ateities energetikos, informacinių ir
telekomunikacinių technologijų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūra“.
3.3.2

Slėnio projektų indėlis į slėnio uždavinių įgyvendinimą

Prie Santakos slėnio plėtros prisideda keturi pagrindiniai slėnio „infrastruktūros“ projektai:





Nacionalinis atviros prieigos MTEP centras Kauno technologijos universitete (KTU);
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras (LSMU);
Ateities energetikos technologijų mokslo centras (LEI);
Technologijų perdavimo, verslo inkubavimo ir eksperimentinės plėtros įstaigos (mokslo ir
technologijų parkai).

Pagrindinis argumentas dėl mokslinių tyrimų infrastruktūros projektų reikalingumo, išsakytas tiek
pradinėje programoje, tiek Santakos slėnio komunikacijoje (prezentacijose, tinklalapiuose ir pan.),
yra atnaujinti „pasenusią ir šiuolaikinių mokslinių tyrimų vykdymui nepakankamą MTEP bazę
(poreikių neatitinkančios patalpas bei MTEP įranga“. Antras svarbus laukiamas rezultatas buvo
„sutelkti ir koncentruoti išsklaidytą mokslinį potencialą“ perspektyviausiose MTEP kryptyse.
Papildomas argumentas tas, kad verslo paklausa ir stiprėjanti mokslinė konkurencija didina poreikį
gerinti mokslinių tyrimų kokybę. Ši intervencijos logika buvo aiškiai išdėstyta tiek KTU, tiek LSMU
centrų atveju. LEI centro atveju, regis, buvo labiau akcentuojamas jau sukauptos kompetencijos ir
turimų pastatų / įrangos pakylėjimas į dar aukštesnį lygmenį – apie pasenusias patalpas pradiniuose
planuose nebuvo užsimenama.
Ketvirtuoju projektu siekiama padėti panaikinti „didelę spragą, skiriančią verslo įmones nuo mokslo
ir studijų institucijų“. Viena iš įvardytų priežasčių buvo tokia: įmonės nepakankamai naudojasi
MTEP rezultatais todėl, kad mokslinių tyrimų sistema nėra orientuota į verslo poreikius ir (arba)
turimi moksliniai pajėgumai neleidžia išvystyti naujų gaminių iki komercinės stadijos. Todėl
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Žr: http://lsmuni.lt/en/about-university/university-today/ 2010 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė
nutarimą sujungti Kauno medicinos universitetą (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademiją (LVA) į LSMU.
Pradžioje partneris buvo KMU.
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http://www.technopolis.lt/en/

26

http://www.techpark.lt/
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http://www.ktc.lt/main.html
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„Santakos“ programa yra orientuota į anksčiau išvardytas esmines sritis, kurios, kaip teigiama, „jau
turi mokslinį ir industrinį potencialą“. Pradinėje programoje buvo išvardyta serija užduočių, kurias
turės atlikti slėnio technologijų perdavimo ir plėtros sistema, ir buvo pažymėta, kad „minėtų
institucijų dalyvavimas slėnio technologijų perdavimo ir plėtros veikloje būtinas todėl, kad vienas
technologijų parkas arba inkubatorius nepajėgtų tenkinti labai skirtingų verslo poreikių“. Kiekvienas
iš trijų asocijuotųjų „parkų“ turėjo atlikti atskirą vaidmenį: KTU regioninio mokslo parko plėtra
turėjo skatinti mokslinių tyrimų idėjų vystymą ir perkėlimą į tolimesnius etapus28. Pradinėje
programoje buvo pasakyta, kad užtikrinus sėkmingą taikomųjų technologijų plėtrą „sukurta baze per
atviros prieigos sutartis lengvatinėmis sąlygomis galės naudotis mokslo ir technologijų parkuose
steigiamos naujos technologinės įmonės“.
Galiausiai programa pabrėžia, jog svarbu bendradarbiauti rengiant mokymo ir švietimo programas:
„Glaudus mokslo ir studijų institucijų ir įmonių bendradarbiavimas Slėnyje užtikrins aukštą
rengiamų specialistų kvalifikaciją, greitesnį jų įsitraukimą į mokslinę ar gamybinę veiklą.“
6 paveikslas. Santakos slėnio struktūra

Šaltinis: Dr. E. Mačikėno pranešimas, asociacija „Santakos slėnis“
3.3.3

Santakos slėnio pažangos pagal VVR apibendrinimas

Santakos slėnio VVR akcentuoja darbo vietų slėnyje sukūrimą ir verslo bei mokslo
bendradarbiavimo veiklą, išreikštą MTEP projektų užsakymu bei pasirašytomis MTEP
bendradarbiavimo sutartimis. Į tikslus įtrauktas labai aukštas ketinamų įsteigti SVV skaičius.
Lyginant su kitų slėnių tikslais, numatyta aktyvesnė rinkodaros ir sklaidos veikla.
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Taip pat žr. T4.1 ataskaitą, kurioje konsorciumas pateikia kai kurių pastebėjimų apie mokslo ir technologijų
parkus bei jų ryšį su slėniais.
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4 lentelė. Santakos slėnio strateginiai VVR
Parinkti veiklos vertinimo rodikliai (susiję tik su
įgyvendinimo etapu)

Siektina vertė

Iki 2013 m.
pasiekta vertė

Slėnio laboratorijose sukurtų darbo vietų mokslininkams ir
kitiems tyrėjams skaičius

120

n. d.

Vykdomų pagal Lietuvos ūkio subjektų užsakymus MTEP
projektų skaičius

80

49

pasirašytų MTEP bendradarbiavimo sutarčių tarp mokslinių
tyrimų institucijų ir įmonių skaičius

40

5

Kasmet įgyvendintų bendrų su mokslo ir tyrimų institucijomis
projektų ir jų dalyvių skaičius

10

n. d.

Pritrauktų privačių investicijų suma (mln. litų)

40

0,49

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, įsteigtų mokslo ir
technologijų parke ir verslo inkubatoriuje, skaičius (per 3
metus po Programos įgyvendinimo)

60

n. d.

Slėnio pagrindu įsteigtų naujų žinioms imlių įmonių skaičius
(per 3 metus po Programos įgyvendinimo)

20

n. d.

Suorganizuotų Slėnio veiklą pristatančių tarptautinių renginių,
mugių ar kitokių informacijos sklaidos priemonių skaičius

15

3

Žmogiškojo kapitalo ekosistema Santakoje veikia gan gerai. Nacionalinis atviros prieigos MTEP
centras KTU yra užsibrėžęs sukurti mokslininkams 81 darbo vietą. Centro infrastruktūra galės
naudotis daugiau kaip 300 mokslininkų, tiesiogiai susijusių su atitinkamomis tyrimų kryptimis.
Tikimasi, kad tai paskatins absolventų susidomėjimą moksliniu darbu laboratorijose. LEI turi didelę
patirtį ir solidų akademinį svorį energetikos tyrimų srityje. APC laboratorijose dirba 182 šios
institucijos mokslo darbuotojai. LEI mokslininkai skaito paskaitas Kauno technologijos universitete.
Tokiu būdu, LEI gauna galimybė pritraukti dalį absolventų pas save. Naujausių farmacijos ir
sveikatos technologijų centre žmogiškojo kapitalo aspektas kol kas tebėra miglotas. Žmonių turėtų
pakakti tuose padaliniuose, kurie buvo įkurti Farmacijos fakulteto pagrindu. Personalo klausimas
kitose laboratorijose bus sprendžiamas vėliau. Per pastaruosius trejus metus LSMU sugebėjo
pritraukti tris tyrėjus iš užsienio, kurie subūrė komandas iš Lietuvos specialistų.
Kalbant apie mokslinių tyrimų komercializaciją, pažangos uždavinių įgyvendinimo linkme nematyti.
Pagal įmonių užsakymus atliktų projektų skaičius gerokai atsilieka nuo tikslo, MTEP
bendradarbiavimo sutarčių su įmonėmis pasirašyta labai mažai. MTEP projektams pritrauktų
privačių lėšų suma tesudaro kiek daugiau nei 1 proc. užsibrėžto tikslo. Nacionalinis atviros prieigos
MTEP centras KTU nerodo realių pastangų komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus. LEI
komercializacijos veikla tėra tik planavimo stadijoje. Centras planuoja gauti šiek tiek pajamų iš
tokios veiklos, tačiau mastas labai nedidelis. Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras
sugebėjo parengti kelis bendrus projektus su kitomis institucijomis ir aktyviau užsiima technologijų
perdavimu (pvz., tarpinė technologijų perdavimo įmonė atvedė į Lietuvą kaip partnerį Kolumbijos
universitetą), tačiau šios veiklos rezultatus bus galima įvertinti tik ateityje.
Kažkiek užsiimama ir rinkodara, pavyzdžiui, buvo suorganizuoti tokie renginiai kaip „Verslumo ir
inovacijų ekosistemos skatinimas“, „Silicio slėnis ateina į Baltijos šalis“ (angl. „Sillicon Valley
comes to the Baltics“) ir „Startuolių savaitgalis“ (angl. „Startup Weekend Lithuania“), tačiau tokių
skatinimo priemonių dažnumas nuo pradinio plano atsilieka.
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3.3.4

Slėnis tarptautiniame kontekste – palyginimo darinys

Sunku rasti palyginamą slėnį ar klasterį, kuris užsiimtų panašaus spektro veikla. Pasaulyje nedaug
pavyzdžių, kad viena slėnio tipo struktūra apimtų tiek daug įvairių mokslinių ir technologinių temų.
Galima paminėti kelis Prancūzijos konkurencingumo klasterius, kurie yra panašūs į šiuos Santakos
slėnio elementus: energetika, chemija ir IKT.
Pavyzdžiui, mechatronikos srityje panašius darinius kitose šalyse dažniausiai prižiūri ir valdo
pramonės atstovai ir tie dariniai teikia modernias paslaugas susijusioms įmonėms. Tai galėtų būti
tokios organizacijos kaip Austrijos „Mechatronik Cluster“29, technologinis centras „Basque
TEKNIKER“ (ne pelno siekiantis fondas, kurio dalį valdo pramonė)30, Belgijos technologijų
industrijos kolektyvinis centras (SIRRIS)31 arba Prancūzijos konkurencingumo klasteris ARVE32.
Kiekviena iš šių struktūrų kažkiek naudojasi universitetų arba viešųjų mokslinių tyrimų laboratorijų
žiniomis, tačiau pagrindinis jų akcentas yra identifikuoti pramonės poreikius, kelti technologijų
pritaikymo lygį ir skatinti verslo partnerių dalyvavimą moksliniuose tyrimuose pasirašant sutartis
arba kitaip bendradarbiaujant. Tokio, į paslaugų teikimą orientuoto požiūrio, kuomet stengiamasi
padėti verslui atnaujinti savo technologinį potencialą arba vykdyti bendrus MTEP projektus,
Santakos slėniui, vis dar stinga.
3.3.5

Įvertinimas ir slėnio vystymo ateityje galimybės

Remiantis slėnio dokumentų apžvalga galima pagrįstai kelti klausimą, kokie yra tikrieji (arba
potencialūs) ryšiai tarp trijų sričių, į kurias slėnis, jo teigimu, orientuojasi. Šiuo metu slėnis atrodo
tiktai kaip pretekstas infrastruktūros investicijoms visose trijose pagrindinėse organizacijose
pateisinti,, taip pat mokslo ir technologijų parkams,. Realaus slėnio veikimo nematyti – vaizdas toks,
kad trys institucijos ir su jomis susiję mokslo ir technologijų parkai kiekviena eina atskiru keliu.
Pavyzdžiui, LEI steigia atskirą APC, kuris neturi ryšio su kita slėnio veikla.
Vis dėlto visi Santakos slėnio pagrindiniai veikėjai – KTU, LSMU ir LEI – planuoja glaudų APC
bendradarbiavimą, bendrus projektus ir technologijų perdavimą. Šiuo metu jie turi bendrą veiksmų
planą, kuriuo rengiasi pritraukti privačias įmones ir dalyvauti įvairiuose projektuose. KTU
akivaizdžiai yra „dominuojantis žaidėjas“ šioje sistemoje, todėl įvairių KTU padalinių strategijas (ir
jų dalyvavimą šio slėnio bei slėnio „Nemunas“ veikloje) reikia vertinti bendros universiteto
mokslinių tyrimų ir komercializacijos strategijos kontekste. Du KTU valdomi projektai
(Nacionalinis atviros prieigos centras ir Verslo inkubatorius) veiks tame pačiame (naujai
pastatytame) pastate. KTU regioninis mokslo parkas irgi persikels į šį pastatą, o neseniai KTU tapo
pagrindinis mokslo parko „Technopolis“ dalininkas. Be to, KTU per savo neseniai įsteigtą Inovacijų
ir verslo centrą (http://en.ktu.lt/content/corporate-service/centre-innovation-and-entrepreneurship)
siūlo LSMU ir LEI technologijų perdavimo ir komercializacijos paslaugas.
Masto ir kokybės prasme LEI yra tarp geriausiai Lietuvoje taikomuosius MTEP vykdančių
organizacijų, ir nėra aišku, kokią pridėtinę vertę jiems suteikia dalyvavimas slėnyje. Būtų tikslingiau
vystyti LEI kaip taikomųjų energetikos MTEP kompetencijos centrą, kuris galėtų teikti paslaugas
visame Baltijos jūros regione.
Galiausiai reikėtų ištirti, kaip LSMU vykdomi medicininiai–farmaciniai MTEP yra susiję su tuo, kas
daroma panašiose kitų slėnių srityse, arba kaip jie tas sritis papildo.
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3.4

Santaros slėnis

3.4.1

Uždaviniai ir intervencijos logika

Santaros slėnis yra įsikūręs Vilniaus Santariškių–Visorių rajone. Šis aukštųjų technologijų verslo ir
MTEP klasteris buvo įsteigtas 2001 m. ir sutelkė dėmesį į šias sritis: i) farmacija ir biotechnologijos,
ii) inovatyvios medicinos technologijos, molekulinė medicina ir biofarmacija, ir iii) informatika ir
komunikacijų technologijos33. Santaros slėnio plėtros programa buvo priimta 2008 m. Programoje
pažymima, kad tame rajone „jau yra susiformavusi mokslo institucijų, gydymo institucijų ir verslo
įmonių sankaupa“. Vis dėlto, turint omenyje tai, kad visos paminėtos institucijos yra Vilniuje,
kažkiek stebina kitas teiginys: „Sąveika su universitetais dar nepakankama. Tai iš dalies lemia gana
dideli atstumai tarp Santariškių–Visorių rajono ir pagrindinių profilinių Vilniaus universiteto
fakultetų (Gamtos mokslų, Medicinos) bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių
mokslų fakulteto.“ Todėl vienas pagrindinių uždavinių buvo „koncentruoti ir konsoliduoti šiuos
mokslo institutus“ (Biotechnologijos institutą, Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutą,
Geologijos ir geografijos institutą), taip pat kitus Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino
technikos universiteto padalinius su Santariškių–Visorių rajone jau veikiančiomis institucijomis.
Programą vykdo Ūkio ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija, iki 2014 m. turi būti skirta 73,2
mln. eurų investicijų.
3.4.2

Slėnio projektų indėlis į slėnio uždavinių įgyvendinimą

Pagal Slėnio programą yra vykdomi keturi pagrindiniai infrastruktūros projektai:





Jungtinis gyvybės mokslų centras;
Jungtinis inovatyvios medicinos centras;
Jungtinis gamtos tyrimų centras;
Informacinių technologijų atviros prieigos centras.

Investicijos buvo akivaizdžiai pakrypusios į gyvybės mokslų pusę (36 mln. eurų) ir inovatyviosios
medicinos pusę (15 mln. eurų). Be to, buvo numatytos investicijos į susijusią verslo infrastruktūrą
(žaliąsias vietas) Visorių informacinių technologijų parke (VITP) ir BIO technologijų parkuose (7,8
mln. eurų, Ūkio ministerija), BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus statybą bei įrengimą (3,7
mln. eurų, Ūkio ministerija), į Vaizdinimo ir branduolinės medicinos tyrimų atviros prieigos centro
projektavimą bei statybą ir mokslinės laboratorinės įrangos įsigijimą (4 mln. eurų, Sveikatos
apsaugos ministerija) ir į Gamtos tyrimų centro Eksperimentinės akvariuminės pastato
rekonstravimą (1,44 mln. eurų, Aplinkos ministerija).
Pradinėje programoje stipriai akcentuojamas keturių pagrindinių slėnio sričių mokslinių tyrimų
infrastruktūros sukūrimas bei atnaujinimas, nors joje taip pat kalbama apie bendradarbiavimo
skatinimo poreikį (paminėtas IT klasterio įsteigimas) ir universitetų studijų programų atnaujinimą
bei modernizavimą. Įvairūs centrai buvo kuriami pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ir
buvo iš anksto įvardyti keli konkretūs atviros prieigos centrai: Medicinos fizikinių technologijų ir
nanofotonikos mokslo ir studijų centras, Jungtinis inovatyvios medicinos centras, Skaitmeninės ir
molekulinės patologijos laboratorija ir t. t. Iš slėnio taip pat buvo tikimasi indėlio į „mokslo ir
studijų institucijų tinklo pertvarką“, prie kurios turėjo prisidėti anksčiau atskirų padalinių
sujungimas į inovatyvios medicinos centrą arba gamtos tyrimų centrą. Susijusios verslo
infrastruktūros plėtra turėjo būti vykdoma per viešojo sektoriaus ir verslo partnerystes su VITP,
asociacija INFOBALT, Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociaciją ir t. t.
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Romano Ramanausko, asociacijos „Santaros slėnis“ vykdančiojo direktoriaus, pranešimas „Santaros slėnis:
gyvybės mokslų MTEP ir gamybos klasteris Lietuvoje“, skaitytas per susitikimą ŠMM 2013 m. liepos 25 d.
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3.4.3

Santaros slėnio pažangos pagal VVR apibendrinimas

Santaros slėnio programoje nėra numatyta uždavinių, susijusių su žmogiškuoju kapitalu ar žinių
produkcija. Pagrindiniai slėnio veiklos vertinimo rodikliai yra su įmonėmis pasirašytų
bendradarbiavimo sutarčių skaičius ir pritrauktų privačių lėšų dydis.
4 lentelė. Santaros slėnio strateginiai VVR
Parinkti veiklos vertinimo rodikliai (susiję tik su
įgyvendinimo etapu)

Siektina vertė

Iki 2013 m.
pasiekta vertė

Pasirašytų tyrimų institucijų, mokslo ir verslo įmonių
bendradarbiavimo sutarčių skaičius (per 6 mėnesius po
projekto pabaigos)

23

12

Pritrauktų privačių investicijų į mokslinių tyrimų ir
technologijų perdavimo infrastruktūrą apimtis (mln.
litų)

100

40,2

Paremtuose technologijų parko infrastruktūros
objektuose per 3 metus po projekto įgyvendinimo
įkurdintų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skaičius

25

25

Organizuotų tarptautinių renginių ir mugių skaičius

3

2

Mokslinių tyrimų komercializavimo veikla nuo slėnio programoje iškeltų tikslų gerokai atsilieka. Su
įmonėmis pasirašytų MTEP bendradarbiavimo sutarčių skaičius ir MTEP pritrauktų privačių lėšų
suma tesiekia apie pusę tiek, kiek buvo suplanuota. Prognozuojama, kad Jungtinis gyvybės mokslų
centras turės mažą ekonominę reikšmę. Pasirašytoje projekto finansavimo ir administravimo
sutartyje nurodyta, kad centras turi bendradarbiauti su penkiomis SVV. Toks VVR dydis yra gerokai
per mažas, nes tokio rodiklio pasiekimui pakanka tik vieno Europinio projekto, į kurį įtrauktos
penkios SVV. Dauguma SVV yra „pumpurines“ įmonės, kurias galima traktuoti kaip save išlaikantį
klasterį. Vienas svarbiausių veikėjų yra UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics”– institucijos
palaiko su šią įmonę stiprius ryšius ir jau vykdo nedidelio masto projektus. Vis dar abejotina, ar
Jungtinio inovatyvios medicinos centro APC teiks kokias nors komercines paslaugas, nes projekto
vadovybė nemano esanti atsakinga už verslo kūrimą. Jungtinis gamtos mokslų centras yra įvardijęs
daug potencialių partnerių, tačiau realaus bendradarbiavimo veiksmų kol kas nematyti. Panašiai ir
Informacinių technologijų atviros prieigos centras nesiima aktyvių veiksmų šioje srityje, nes, nėra
tam paklausos. Šiuo metu centras leidžia naudotis infrastruktūra įmonėms, universitetams ir
studentams, kai šiems reikia atlikti sudėtingus skaičiavimus. Nors naudotis įranga leidžiama
nemokamai, įrangos naudojimo lygis dažnai būna žemas.
3.4.4

Slėnis tarptautiniame kontekste – palyginimo darinys

Kaip ir prieš tai nagrinėtu Santakos slėnio atveju, dėl plataus Santaros slėnio temų diapazono yra
nelengva rasti konkretų tarptautinį atitikmenį. Vis dėlto pagrindinis akcentas tenka medicinos
technologijoms, todėl būtų verta palyginti su keletu panašių darinių, tokių kaip „Medicon Valley“.
„Medicon Valley“ yra vienas stipriausių Europoje gyvybės mokslų klasterių. Jis vienija daug
gyvybės mokslų įmonių ir mokslinių tyrimų institucijų, įsikūrusių labai mažoje geografinėje
teritorijoje. Ta teritorija apima Zelandijos salą rytinėje Danijoje ir Skonės regioną pietinėje
Švedijoje, kuriuos jungia Eresūno tiltas, kuris palengvina susisiekimą tarp Danijos ir Švedijos.
„Medicon Valley“ pasižymi tuo, kad sėkmingai pritaikė trigubo sraigto (angl. Triple helix) principą,
užtikrindamas unikalią sąveiką tarp įmonių, ligoninių, universitetų ir viešųjų mokslinių tyrimų
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institucijų. Šiuo metu klasterį sudaro 10 universitetų, 32 ligoninės ir apie 450 įmonių34. „Medicon
Valley Alliance“ (MVA), ne pelno siekianti organizacija narė, vietinės gyvybės mokslų
bendruomenės labui vykdo įvairias iniciatyvas, kurdama naujas mokslinių tyrimų bei verslo
galimybes ir skatindama sinergiją. Visoje MVA veikloje matosi stiprus prekių ženklo kūrimo
elementas – jos pastangos per pastarąjį dešimtmetį pavertė „Medicon Valley“ vienu žinomiausių
gyvybės mokslų klasterių pasaulyje35.
„Medicon Valley“ yra įdomus sėkmingo klasterio prekių ženklo kūrimo “iš viršaus į apačią”
pavyzdys, padaręs reikšmingą įtaką to regiono socialinei, ekonominei ir struktūrinei sanklodai.
Klasterio kūrimas prasidėjo nuo bendros Danijos ir Švedijos vyriausybių vizijos, o viso to
sumanymo vairas buvo patikėtas į viešojo sektoriaus rankas. Antra, prekės ženklo (vardo) kūrimas
buvo laikomas prioritetine užduotimi kartu su kitomis būtinomis klasterio plėtros veiklomis,
tokiomis kaip infrastruktūros ir kompetencijos kūrimas ar tinklaveika36. Prekės ženklo (vardo)
kūrimui steigiant klasterį tokia didelė svarba buvo teikiama vadovaujantis logika, kad norint
sėkmingai pritraukti talentų ir rizikos kapitalo reikia atitinkamo regiono įvaizdžio – kad tai stipri ir
perspektyvi vieta dirbti ir kurti verslą. Šiame kontekste viešojo sektoriaus veikėjai ėmėsi aktyviai
propaguoti „Medicon Valley“ vardą, kad jis ryškiai figūruotų visose atitinkamų sričių iniciatyvose.
„Medicon Valley“ asociacija stengiasi gerinti ne tik paties „Medicon Valley“, bet ir atskirų jo narių
bei įmonių įvaizdį. Tą puikiai iliustruoja Gyvybės mokslų ambasadoriaus programa (angl. Life
Science Ambassador Programme), kuri suteikia gyvybės mokslų sektoriuje dirbančioms įmonėms ir
mokslinių tyrimų institucijoms unikalių galimybių susirasti partnerių, bendradarbių, investuotojų ir
rėmėjų iš viso pasaulio37. Tokia filosofija leidžia organizacijoms narėms patirti partnerystės ir
tikro dalyvavimo klasteryje jausmą. Tai gali būti ypač svarbu įmonėms, kurios antraip vargu ar
tenkintųsi antraplaniu vaidmeniu viešojo sektoriaus vadovaujamose regioninės plėtros vizijose.
3.4.5

Slėnio vystymo ateityje galimybės

Šis slėnis kaip ir „Santakos“ atrodo panašus į menkai susijusių projektų rinkinį. Faktiškai šio slėnio
loginis pagrindimas atrodo silpniausias iš visų. Slėnio vizijos dokumentas (2008 m.) neatskleidžia,
kokia prasmė sugrupuoti šiuos projektus ir mokslo bei technologijos sritis į vieną krūvą. Atrodo, kad
pagrindinė „loginė“ priežastis buvo mažas atstumas tarp medicininio Santariškių miestelio ir
akademinio Visorių miestelio, taip pat vietovėje jau susidariusi įmonių sankaupa (medicinos, IT,
veikiančių VITP, ir t. t.).
Netgi pradinėje programoje nebuvo stengiamasi pateikti slėnį kaip vientisą darinį, ir yra sunku
įžvelgti ryšį su investicijomis į „verslo infrastruktūrą“ arba planus plėtoti technologijų perdavimo
arba paramos verslui veiklą.
Asociacija „Santaros slėnis“ buvo įsteigta slėnio plėtros koordinavimui ir gyvybingo ryšio tarp
mokslo ir verslo skatinimui. Asociacija veikia (apie 30 narių 2013 m.), tačiau tai atrodo labiausiai
susiję su tuo, kad vykdantysis direktorius reklamuoja slėnio potencialą tarptautinėje arenoje. Atrodo,
kad kitos veiklos yra susijusios konkrečiai su infrastruktūros ir lengvųjų projektų finansavimu,
siekiant paremti vienų ar kitų prie slėnio priklausančių organizacijų plėtrą. Vizijos dokumente
sakoma, kad „tvirta organizacija nėra įmanoma dėl slėnio dalyvių kilmės ir jų nuosavybės formos
skirtumų. Todėl reikia sukurti tinklo principu veikiančią organizaciją, kuri leistų dalyviams
dalyvauti bendroje veikloje, sykiu išlaikant visišką autonomiją“.
Gamtos tyrimų centras šiame slėnyje atrodo keistai ir nėra jokių ar beveik jokių loginių argumentų,
kodėl jis turėtų būti grupuojamas su kitomis slėnio veiklomis. Strateginiu požiūriu būtų geriau
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sukurti struktūrizuotą bendradarbiavimo formą tarp Nemuno ir Jūrinio slėnių bei Gamtos tyrimų
centro.
IT veikla iš pažiūros tesudaro mažą mokslinių tyrimų investicijų dalį ir primena priedangą tolesnėms
investicijoms į VITP. VITP patalpose dabar veikia asociacija „Infobalt“. Dėl to kyla klausimas, kiek
IKT verslo veikla yra iš tiesų susijusi su IKT mokslinių tyrimų potencialu, ar turi įtakos IT studijų
programoms ir pan.
Biotechnologijų inkubatoriaus projektas įdomus tuo, kaip jį yra pasidaliję Santariškių ir Visorių
miesteliai – ne tik geografiškai, bet ir pagal susitelkimo sritį. Santariškėms priklausanti
inkubatoriaus dalis (1sekcija projekto aprašyme) siūlys patalpas ir paslaugas klinikiniams tyrimams.
Ji bus įrengta viename iš ligoninės pastatų (pristačius dar vieną aukštą). Visoriams priklausanti
projekto dalis (2 sekcija projekto aprašyme) bus biotechnologijų inkubatorius (pastatytas kaip
atskiras pastatas). Lieka neaišku, iš kur į šį inkubatorių ateis įmonės? Būtų idealiausia, kad jis
aptarnautų visas biotechnologijų tipo pradedančiąsias ir „pumpurines“ įmones – iš visos šalies, ne tik
Vilniaus. Kol kas akivaizdu, kad bendravimas šiuo klausimu tarp Vilniaus ir LSMU Kaune
nevyksta.

3.5

Saulėtekio slėnis

3.5.1

Uždaviniai ir intervencijos logika

Saulėtekio slėnis38 buvo formaliai įsteigtas 2003 m. kaip viešoji įstaiga. Slėnio programos partneriai
yra Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizinių ir technologijos
mokslų centras, VšĮ “Saulėtekio slėnis”, Vilniaus miesto savivaldybė ir kt. Slėnis įsikūręs
šiaurrytinėje Vilniaus dalyje, Saulėtekio alėjos, universitetų–partnerių ir “Saulėtekio slėnio” mokslo
ir technologijų parko teritorijoje.
Saulėtekio slėnio paskirtis – racionaliai išdėstyti bei sukoncentruoti Lietuvos mokslo ir studijų
sistemos fizinių ir technologijos mokslų ir civilinės inžinerijos mokslo potencialą ir sudaryti tolesnes
jo plėtros sąlygas – sukurti tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinioms imlaus verslo centrą. Slėniui
buvo keliamas uždavinys „sudaryti sąlygas atsirasti naujoms nurodytųjų sričių žinioms ir
technologijoms, jas skleisti, kurti ir diegti naujų aukštųjų technologijų produktus, kurti naujas
paslaugas, pritraukti tiesioginių užsienio investicijų į aukštąsias technologijas“. Slėnis yra
orientuotas į šias keturias technologijų sritis: lazeriai ir šviesos technologijos; medžiagotyra ir
nanotechnologijos; puslaidininkių fizika ir elektronika; civilinė inžinerija.
2013 m. buvo suformuluota vizija, kad Saulėtekio technologinis slėnis turi tapti „vienu didžiausių ir
efektyviausių Rytų Europoje studijų, mokslo ir modernaus verslo telkinių taikomųjų fizinių mokslų
ir technologijų srityje“. Slėnio vizijos dokumente buvo prognozuojama, kad 2014 m. slėnis pasieks
trečią nuoseklaus augimo fazę, per kurią Saulėtekio slėnis virs studijų, mokslo ir modernių įmonių
klasteriu, turinčiu pripažinimą Europoje, o Saulėtekio technologijų slėnio dalyviai aktyviai ir
sėkmingai įsitrauks į Europos lygio veiklą.
3.5.2

Slėnio projektų indėlis į slėnio uždavinių įgyvendinimą

Pagal Saulėtekio slėnio programą finansavimą gauna trys pagrindiniai slėnio infrastruktūros
projektai:




Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras;
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Civilinės inžinerijos mokslo centras;
Vilniaus universiteto lazerių tyrimų centras „Naglis“.

Be to, iš Ūkio ministerijos ir privačių lėšų yra remiami du susiję verslo infrastruktūros projektai:
Vismaliukų investicinė inovacijų zona (5,65 mln. eurų) ir Valstybinis fizinių ir technologijos mokslų
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centras (3,04 mln. eurų). Mokslo bei technologijų parką, įskaitant inkubatorių39, pirmame etape buvo
planuojama steigti už ES lėšas, o antrame – už lėšas, gautas iš Vilniaus miesto ir banko paskolos.
Pagrindinis investicijas grindžiantis argumentas yra pajėgumų koncentravimas Saulėtekio
miestelyje, konkrečiai Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre (didžiausias atskiras
projektas, kainuojantis arti 60 milijonų eurų), taip sukuriant „inovatyvių technologijų laboratorijų
kompleksą“. Slėnio vizijoje pabrėžiama, kad siekiama koncentruoti ne tik infrastruktūrą, bet ir
žmogiškąjį potencialą. Pirmuoju atveju naujos infrastruktūros bei įrangos koncentravimas turėjo
padėti „išvengti dubliavimosi“ ir taip sutaupyti viešųjų lėšų. Antruoju atveju koncentracija sudarytų
sąlygas moksliniams darbuotojams dažniau kontaktuoti vieniems su kitais – ir to paties universiteto
skirtingų padalinių, ir skirtingų universitetų, ir kitų mokslinių institucijų darbuotojams. Tikimasi,
kad mokslo ir studijų integravimas padarytų tiesioginį poveikį aukštos kvalifikacijos specialistų
rengimui. Šiuo atžvilgiu lauktasis rezultatas buvo toks, kad abu universitetai parengtų jungtines
studijų programas.
Glaudesnis verslo ir mokslo bendruomenės bendradarbiavimas buvo įvardytas kaip bene
svarbiausias Saulėtekio technologijų slėnio uždavinys. Ir vėl remtasi logika, kad koncentravimas
viename klasteryje ir mažoje geografinėje erdvėje turi padidinti bendradarbiavimo efektyvumą.
Bendradarbiavimas buvo suvokiamas ir jungtinių studijų programų rengimo ir įgyvendinimo
(įtraukiant verslo žmones) prasme, ir bendradarbiavimo MTEP srityje prasme, siekiant labiau
atkreipti rinkos dėmesį į mokslininkus. Slėnio vizijoje taip pat buvo išreikštas lūkestis, kad privačios
įmonės, turėdamos galimybę slėnyje naudotis naująja atviros prieigos mokslinių tyrimų įranga, galės
atlikti joms reikalingus tyrimus pigiau, ir tai turės tapti teigiamu jų inovacinės veiklos stimulu.
Galiausiai slėnio vizijoje buvo prognozuojama reikšminga realizuotų investicijų ekonominė nauda:
„Pavykus pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, aukštųjų technologijų įmonių sukuriama BVP
dalis padidės keleriopai.“. Dar slėnio vizijoje buvo prognozuojama, kad „plėtojant Slėnį Lietuvos
įmonėse dirbančių tyrėjų pagausėtų daugiau nei dukart, bendros verslo įmonių tiriamosios veiklos
išlaidos padidės 20 procentų, o lazerių ir šviesos technologijų, medžiagotyros ir nanotechnologijos,
puslaidininkių fizikos, elektronikos ir organinės elektronikos įmonių – daugiau nei dvigubai.“
3.5.3

Saulėtekio slėnio pažangos pagal VVR apibendrinimas

Iš Saulėtekio slėnio programoje numatytų veiklos vertinimo rodiklių matosi, kad svarbiausi laukiami
rezultatai yra mokslinės kompetencijos konsolidavimas, stiprus patentavimo veiklos suaktyvinimas,
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas ir privačių investicijų pritraukimas.
6 lentelė. Saulėtekio slėnio strateginiai VVR
Parinkti veiklos vertinimo rodikliai (susiję tik su įgyvendinimo
etapu)

Siektina vertė

Slėnio laboratorijose sukurtų darbo vietų mokslininkams ir kitiems
tyrėjams skaičius

60

Iki 2013 m.
pasiekta
vertė
n. d.

Parengtų naujų studijų programų skaičius

10

n. d.

Apgintų disertacijų Slėnio proveržio krypčių temomis skaičius

80

n. d.

Publikuotų
skaičius

2500

n. d.

Užregistruotų naujų europinių patentų skaičius

210

n. d.

Užregistruotų naujų tarptautinių patentų skaičius

20

n. d.

Vykdomų pagal Lietuvos ūkio subjektų užsakymus MTEP projektų
skaičius

20

n. d.
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mokslinių

straipsnių

tarptautiniuose

žurnaluose

Parinkti veiklos vertinimo rodikliai (susiję tik su įgyvendinimo
etapu)

Siektina vertė

pasirašytų MTEP bendradarbiavimo sutarčių tarp mokslinių
tyrimų institucijų ir įmonių skaičius

40

Iki 2013 m.
pasiekta
vertė
n. d.

Kasmet įgyvendintų bendrų su mokslo ir tyrimų institucijomis
projektų ir jų dalyvių skaičius

5

n. d.

Privačių lėšų, pritrauktų MTEP projektams vykdyti, suma (mln.
litų)

250

n. d.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, įsikūrusių mokslo ir
technologijų parke ir verslo inkubatoriuje, skaičius (per 3 metus po
Programos įgyvendinimo)

40

n. d.

Įsteigtų naujų žinioms imlių įmonių (per 3 metus po Programos
įgyvendinimo) skaičius;

20

n. d.

Suorganizuotų slėnio veiklą pristatančių tarptautinių renginių,
mugių ar kitokių informacijos sklaidos priemonių skaičius

5

n. d.




Kalbant apie komercializacijos planus, tam tikrų pavienių pastangų yra, tačiau jos per menkos
atsižvelgiant į Saulėtekio slėnio ambicijas. Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras,
neturi aiškaus mokslinių tyrimų plano ir rimtai nesistengia įsteigti APC. Kol kas nėra
suplanuota, kaip pasiekti, kad centras save išlaikytų pats. Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Civilinės inžinerijos centras kol kas nesiėmė jokių technologijų perdavimo veiksmų.
Esama planų, kad APC bendradarbiaus su kitais centrais bei institucijomis, tačiau jokių realių
veiksmų nesimato, pajamų iš komercializacijos neplanuojama. Situacija gali pasikeisti, kai APC
koordinatorius imsis darbo šioje srityje. Vilniaus universiteto lazerių tyrimų centras „Naglis“ jau
turi geros bendradarbiavimo su užsienio partneriais patirties, kurią galima toliau sėkmingai
išnaudoti. Tam tikroms paslaugoms teikti buvo įsteigta „pumpurinė“ įmonė, tačiau pats centras
tos įmonės akcijų neturi.

3.5.4

Slėnis tarptautiniame kontekste – palyginimo darinys

Panašiai kaip Santaros slėnio atveju, dėl labai įvairios šio slėnio projektų ir veiklų prigimties sunku
surasti tiesioginį palyginimo pavyzdį. Žvelgiant iš vienos pusės, „Saulėtekis“ primena tokį darinį
kaip „High Tech Campus Eindhoven“40 – šį irgi sudaro įvairios modernios laboratorijos, didesnės
įmonės ir technologijų parkų įranga, skirta augančioms ir pradedančiosioms įmonėms. Tokių darinių
ekosistemą sudaro negriežtai struktūrizuota bendradarbiavimo forma, jų teritorijoje ar miestelyje
vykdoma bendra prekių ženklo formavimo ir reklamavimo veikla.
Žvelgiant iš kitos pusės, kai kuriuos Saulėtekio elementus galima palyginti su panašiais tyrimų
institutais, technologijų parkais ir inkubatoriais. Pavyzdžiui, lazerių technologijų srityje galima
lyginti su organizacijomis, dalyvaujančiomis „FP7 LaserLab“ iniciatyvoje41, o mikroelektronikos
srityje – su IMEC centru Levene (daugiau žr. T.3.1.2 ataskaitą).
3.5.5

Slėnio vystymo ateityje galimybės

Šio slėnio technologinės sritys atrodo kiek glaudžiai susijusios tarpusavyje, tačiau nors slėnio
asociacija gyvuoja jau nuo seniau, slėnis vis tiek labiau primena santykinai skirtingų centrų telkinį, o
ne vientisą darinį. APC centrai neturi konkrečių planų, kaip bendradarbiauti slėnio lygmenyje.
Išlaidų balansas akivaizdžiai krypsta į nacionalinį fizinių ir technologijos mokslų centrą, siekiant
sutelkti esamas laboratorijas naujose patalpose. Kuklesnėmis investicijomis remiamas tarptautinėje

40

http://www.hightechcampus.com/about_the_campus/#article/ecosystem/

41

http://www.laserlab-europe.net/about-us/partners
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arenoje jau sėkmingai veikiantis lazerinių tyrimų centras „Naglis“. Ryšys su Vilniaus Gedimino
technikos universiteto civilinės inžinerijos mokslo centro veikla ne toks aiškus, net jeigu ši sritis
svarbi šalies ekonomikai (statybos ir pan.).
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4.
4.1

Išvados ir rekomendacijos
Išvados

1. Vertinant retrospektyviai, mokslinių tyrimų bei inovacijų sistemoje, kurioje, viena vertus, trūko
būtinos infrastruktūros ir, antra vertus, trūko bendradarbiavimo su verslu patirties bei
instrumentų, slėnių koncepcija buvo santykinai „per ankstyva“. 2008 m. būtų buvę geriau kelti
uždavinį įgyvendinti investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūrą programą ir taip įkurti ribotą
skaičių mokslinių tyrimų įstaigų, kurių įranga ir mokslinių tyrimų vykdymo praktika atitiktų
tarptautinius standartus ir kuriose galėtų darbuotis tyrėjai iš įvairių institucijų.
2. Užsienio patirtis rodo, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialo koncentravimas „slėnyje“
yra ilgas procesas. Garsieji pavyzdžiai, kurie pradėjo formuotis Vakarų Europoje nuo 1980 m.,
rėmėsi ilgalaikiu strateginiu susijusių valdžios organų (regioninių arba nacionalinių),
organizacijų–narių ir verslo partnerių įsipareigojimu. Laiką, kuris būtinas sukurti reputaciją
šalies ir ypatingai tarptautiniu mastu, reikia vertinti realistiškai. Nusistatydami uždavinius ir
veiklos vertinimo rodiklių dydžius bei dalindamiesi šia informacija su suinteresuotosiomis
šalimis ir politinių sprendimų priėmėjais, slėniai į šį laiko aspektą turi atsižvelgti labai atidžiai
tam, kad galėtų iškelti „pagrįstus lūkesčius“.
3. Ypač ankstyvojoje slėnių projektų stadijoje ministerijose ir pavaldžiose agentūrose nebuvo
struktūrizuotos programų valdymo komandos, trūko dėmesio sutarčių, viešųjų pirkimų ir
finansinės atskaitomybės klausimams. Tai lėmė, kad projektai tarpusavyje siejosi tik dėl savo
sutartinių įsipareigojimų, susijusių su viešuoju finansavimu, bet jie nebuvo darni strateginių
projektų, sudarančių vieną finansavimo programą, grupė. Proaktyvaus požiūrio, kuris buvo
reikalingas siekiant paremti projektų įgyvendinimą bei plėtrą, nebuvimą ir reguliarių
koordinavimo susitikimų, per kuriuos projektų vadovai būtų galėję aptarti dažniausiai
pasitaikančias problemas, trūkumą imta iš dalies spręsti tik vėliau, kai pradėjo veikti Slėnių
stebėsenos grupė, o paskui ir MITA (pvz., pagalba APC vadovams).
4. Apžvelgus pradines slėnių plėtros programas tenka konstatuoti, kad mažiausiai pusėje atvejų
slėnių programų autoriai turėjo „išrasti“ koncepcinius modelius, kad paaiškintų ryšius tarp
projektų. Tik Jūrinis ir Nemuno slėniai veikia glaudžiai susijusioje mokslo terpėje, kuri sutelkta
geografiškai.
5. Dauguma projektų yra „pririšti prie institucijų“, ir jų vadovai atsiskaitinėja universitetų, o ne
slėnio lygmens vadovybei. Taip buvo statybos ir įrangos įsigijimo etape, ir tas pats tęsiasi APC
steigimo etape. Norint, kad pasibaigus šiam finansavimo periodui slėniai nenustotų gyvuoti,
reikia skirti didesnį dėmesį pareigoms ir funkcijoms, kurios būtų efektyviau vykdomos slėnių
lygmenyje bei patobulinti slėnių valdymo modelius.
6. Neatsižvelgiant į tiesioginį ekonominį poveikį dėl darbo vietų (ir sykiu pajamų) naujojoje
mokslinių tyrimų ir verslo infrastruktūroje sukūrimo (per statybos, o paskui įgyvendinimo
etapą), visa socialinė–ekonominė investicijų nauda vargu ar pasireikš anksčiau nei per 5–10
metų. Taip pat reikia realistiškai formuoti lūkesčius, kokio masto poveikio tikimasi. Pavyzdžiui,
verta gerai apgalvoti, kiek tikėtina, jog šios investicijos padės atsirasti „pumpurinėms“ įmonėms,
kiek į technologijas orientuotų įmonių galėtų įsisteigti Lietuvoje per 2007–2013 m. laikotarpį iš
maždaug pusės milijardo investicijų42? Trumpai tariant, jau 5–10 gyvybingų į technologijas
orientuotų įmonių atsiradimas per visą šį programavimo laikotarpį, skaičiuojant per visus
slėnius, būtų nemenkas pasiekimas. Taigi į slėnių koncepciją reikėtų integruoti platesnę „žinių

42

Duomenys iš didžiausių mokslinius tyrimus atliekančių JAV universitetų (kuriuose viešasis mokslinių
tyrimų finansavimas sudaro daugiau kaip 200 mln. dolerių per metus) ir „pumpurinių“ įmonių steigimosi per
JK universitetus duomenys rodo, kad vienai gyvybingai „pumpurinei“ įmonei atsirasti reikia maždaug 100
mln. eurų išlaidų moksliniams tyrimams. Tokį „pumpurinių“ įmonių „dauginimosi greitį“ patvirtina JK
universitetų duomenys – pačios solidžiausios institucijos (Edinburgo universitetas, Londono imperatoriškasis
koledžas ir kt.) sugeba per metus įsteigti penkias „pumpurines“ įmones.
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perdavimo“ sampratą, kuri apimtų galimus ekonominius vaisius, gimusius iš investicijų į
mokslinių tyrimų infrastruktūros pajėgumus, bet taip pat ir praktinio išmanymo apie verslo
poreikius atvirkštinį perdavimą į mokslo bei studijų programas universitetuose.
7. Nepaisant didinamų viešųjų išlaidų ir anksčiau nepriklausomų tyrimų institutų integravimo į
universitetus, Lietuvos mokslo sistema yra fragmentuota. Ją sudarantys 14 universitetų (apie tris
kartus daugiau nei turėtų būti pagal gyventojų skaičių) yra priversti konkuruoti dėl lėšų ir
žmonių pritraukimo, kas suponuoja, jog klausimas dėl pradinės slėnių koncepcijos ir
moksliniams tyrimams (studijoms ir komercializacijai) skirtų investicijų sukoncentravimo į
ribotą vietų skaičių tebėra aktualus.

4.2
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Rekomendacijos
Penkis esamus slėnius reikėtų peržiūrėti, siekiant visose institucijose labiau suderinti ir daugiau
dėmesio skirti mokslinių tyrimų infrastruktūrai bei tyrimų komandoms ir jų tarpinstituciniam
bendravimui su verslu. Per tokią peržiūrą galėtų būti nuspręsta kai kuriuos slėnius suskaidyti į
mažesnius subjektus (pvz., prisimenant argumentą, kad verčiau koncentruoti stiprią energetikos
mokslų kompetenciją pačiame Lietuvos energetikos institute, užuot laikius jį didesniame
slėnyje), o kai kuriais atvejais gali pasirodyti tikslinga perkelti tam tikras institucijas iš vieno
slėnio į kitą. Atsižvelgiant į būsimas sumanios specializacijos prioritetines kryptis, taip pat
reikėtų apsvarstyti galimybę sujungti klasterių projektus su slėnių struktūromis.
Egzistuoja poreikis persiorientuoti iš projektais grindžiamo „iš apačios į viršų“ požiūrio į
strategiškai valdomą „iš viršaus į apačią“ programą. Tam reikalinga speciali programos valdymo
komanda (3–5 ekspertai, pagalbinis personalas ir aiškiai paskirtas programos vadovas), kurios
užduotis būtų prižiūrėti, kada projektai nukrypsta nuo sutartų įsipareigojimų, aktyviai prisidėti
siekiant padėti projektų vadovams, siūlyti standartines procedūras / procesus (pvz., intelektinės
nuosavybės teisių administravimo) ir stiprinti priklausymo bendrai iniciatyvai jausmą. Artėjant
2014–2020 metų periodui būtina skubiai sukurti adekvačius programos valdymo pajėgumus
nacionalinėje agentūroje.
 Rišlus tarpusavyje susijusių programų komplektas:

Mokslinių tyrimų infrastruktūros ir įrengtų pastatų eksploatacinės plėtros finansavimas
per mokslinių tyrimų infrastruktūros programą.

Finansavimas tų mokslinių tyrimų projektų, kurie suburia tarpinstitucines tyrėjų
komandas, kad jie drauge vykdytų projektus optimaliai išnaudodami už investicijas
įrengtą tyrimų infrastruktūrą. Siekiant paskatinti tarpinstitucines tyrėjų komandas
optimaliai išnaudoti įrengtą infrastruktūrą, programa turėtų finansuoti ilgesnį arba
trumpesnį Lietuvos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijų mokslo darbuotojų darbą toje
infrastruktūroje, kuri finansuojama pagal dabartinius 14 MTI projektų. Ši programa taip
pat galėtų finansuoti tyrėjų darbą ESFRI arba kitų Baltijos jūros šalių įstaigose. Tai
galėtų būti arba nauja programa, arba perdaryta dabartinių nacionalinių kompleksinių
programų versija.

Kooperacinių mokslinių tyrimų ir (arba) kompetencijos centro tipo iniciatyvų
finansavimas, kuris ilgainiui padėtų išplėtoti verslo iniciatyva kartu su universitetų /
viešųjų įstaigų komandomis vykdomą MTEP veiklą.

Žinių perdavimo ir slėnių asociacijų vykdomų rinkodaros / viešinimo veiksmų
finansavimas ir 6+ Ūkio ministerijos su slėniais susijusių verslo infrastruktūros projektų
tolesnės plėtros finansavimas. Šie veiksmai gali būti siejami su esama klasterių
programa arba į ją integruoti ir (arba) gali būti nukreipti pritraukti mokslui imlių
tiesioginių užsienio investicijų.
Reikia iš naujo suformuluoti slėniams keliamus technologijų perdavimo tikslus, kad
finansavimas būtų skiriamas konkretiems terminuotiems universitetų žinių perdavimo
projektams ir kad ketinami pasiekti rodikliai būtų aiškiau apibrėžti (pvz., padidinti universitetų
pajamas iš licencijavimo, mažose įmonėse įgyvendintų technologinių sprendimų skaičius ir
pan.). Kad SVV galėtų sėkmingai surasti geriausią turimą patirtį, verta apsvarstyti galimybę
sukurti bendrą nacionalinę sąsajos struktūrą, susietą su „Inočekiai LT“ priemone (pavyzdžiui, žr.
Škotijos „Interface“ modelį).
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Galiausiai reikia stiprinti vidinę bei išorinę slėnių kaip „inovacijų vietų“ rinkodarą, kad į mokslo
parkus pavyktų pritraukti (iš užsienio) moksliniams tyrimams imlius pagrindinius nuomininkus
ir pan., tačiau taip pat atkreipti ir nacionalinių pramonės sektorių dėmesį. Slėnių rinkodarą
reikėtų organizuoti dviem lygiais: bendra Lietuvos mokslinių tyrimų bei inovacijų potencialo
rinkodara, koordinuojama programos vadovų (vadinasi, programos valdymo biudžete turi būti
numatyta lėšų ir rinkodaros veiksmams); individualių slėnių rinkodaros ir komunikacijos planai,
kurie gali būti finansuojami slėnių asociacijoms skiriant dotacijas partnerystės plėtrai ir
skatinimui.

Priedas Nr. 1: Slėnių MTEP infrastruktūros projektų sąrašas

Kodas

Projekto pavadinimas

JTP

Atsakinga
ministerija

Finansavimas
(litai)

Finansavimas
(eurai)

Jūrinis

Gamtos ištekliai ir
žemės ūkis

Švietimo ir
mokslo
ministerija

93 709 052

27 141 055

Jūrinis

Gamtos ištekliai ir
žemės ūkis

Ūkio
ministerija

17 927 014

5 192 220

Nemunas

Gamtos ištekliai ir
žemės ūkis

Švietimo ir
mokslo
ministerija

83 749 000

24 256 314

Nemunas

Gamtos ištekliai ir
žemės ūkis

Švietimo ir
mokslo
ministerija

33 763 000

9 778 815

Nemunas

Gamtos ištekliai ir
žemės ūkis

Švietimo ir
mokslo
ministerija

8 433 000

2 442 459

Nemunas

Gamtos ištekliai ir
žemės ūkis

Ūkio
ministerija

3 150 187

912 392

Nemunas

Gamtos ištekliai ir
žemės ūkis

Ūkio
ministerija

7 197 959

2 084 753

3.1.

Nacionalinio atviros prieigos
MTEP centro sukūrimas
Kauno technologijos
universitete

Santaka

1) Biomedicina ir
biotechnologijos 2)
Inžinerija ir
informacinės
technologijos
3) Medžiagų
mokslas, fizinės ir
chemijos
technologijos

Švietimo ir
mokslo
ministerija

119 775 284

3.2.

Naujausių farmacijos ir
sveikatos technologijų centro
sukūrimas

Santaka

Biomedicina ir
biotechnologijos

Švietimo ir
mokslo
ministerija

53 000 000

15 350 448

Santaka

1) Inžinerija ir
informacinės
technologijos
2) Gamtos
ištekliai ir žemės
ūkis
3) Medžiagų
mokslas, fizinės ir

Švietimo ir
mokslo
ministerija

22 500 000

6 516 700

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.3.

Jūrinio slėnio branduolio
sukūrimas ir studijų
infrastruktūros atnaujinimas
Inžinerinių tinklų ir
susisiekimo komunikacijų
įrengimas bei Klaipėdos
mokslo ir technologijų parko
infrastruktūros plėtra
Jūriniame slėnyje
Agrobiotechnologijų,
miškininkystės, biomasės
energetikos, vandens ir
biosistemų inžinerijos MTEP
centrų, aukštojo mokslo
studijų ir susijusios
infrastruktūros plėtra bei
mokslo ir studijų institucijų
reorganizavimas
Gyvūnų sveikatingumo,
mitybos ir gyvūninių žaliavų
mokslo ir studijų
infrastruktūros plėtra,
mokslinio potencialo
konsolidacija

Slėnis

Maisto mokslo ir technologijų
MTEP infrastruktūros plėtra ir
mokslinio potencialo
konsolidacija (KTU)
KTPC ir jo infrastruktūros
sukūrimo I etapas: atviros
prieigos vaisių ir daržovių
perdirbimo technologijų
modeliavimo laboratorijos
steigimas
KTPC ir jo infrastruktūros
sukūrimo II etapas: KTPC
infrastruktūros ir materialinės
bazės formavimas

Nacionalinio atviros prieigos
ateities energetikos
technologijų mokslo centro
sukūrimas

34 690 646

Kodas

Projekto pavadinimas

Slėnis

JTP

Atsakinga
ministerija

Finansavimas
(litai)

Finansavimas
(eurai)

chemijos
technologijos

3.4.

Technologijų perdavimo ir
verslo inkubatoriaus bazės
įkūrimas

Santaka

Nepriskirta jokiai
JTP

4.1.

Jungtinio gyvybės mokslų
centro sukūrimas

Santara

Biomedicina ir
biotechnologijos

4.2.

Jungtinio inovatyvios
medicinos centro įsteigimas

Santara

Biomedicina ir
biotechnologijos

4.3.

Jungtinio gamtos tyrimų
centro sukūrimas

Santara

Gamtos ištekliai ir
žemės ūkis

Santara

Inžinerija ir
informacinės
technologijos

Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija
Švietimo ir
mokslo
ministerija

Santara

Nepriskirta jokiai
JTP

4.4.

4.5.

Informacinių technologijų
atviros prieigos centro
sukūrimas
Informacinių ir komunikacijų
technologijų (IKT) ir
biotechnologijų, inovatyvių
medicinos technologijų ir
farmacijos (BIO) technologijų
parkų ir įmonių plyno lauko
investicijų
teritorijos inžinerinių
tinklų ir susisiekimo
komunikacijų įrengimas
bei IKT verslo
inkubatoriaus ir
technologijų centro
statyba ir įrengimas

Ūkio
ministerija

23 613 991

6 839 346

125 363 753

36 309 241

51 229 361

14 837 616

15 030 000

4 353 155

5 400 000

1 564 008

Ūkio
ministerija

22 934 491

6 642 542

4.6.

BIO technologijų parko verslo
inkubatoriaus 1-os ir 2-os
sekcijų pastatymas ir
įrengimas

Santara

Biomedicina ir
biotechnologijos

Ūkio
ministerija

10 158 223

2 942 137

5.1.

Nacionalinio fizinių ir
technologijos mokslų centro
sukūrimas

Saulėtekis

Medžiagų mokslas,
fizinės ir chemijos
technologijos

Švietimo ir
mokslo
ministerija

200 300 000

58 013 108

5.2.

VGTU Civilinės inžinerijos
mokslo centro plėtra

Saulėtekis

Inžinerija ir
informacinės
technologijos

Švietimo ir
mokslo
ministerija

18 900 000

5 474 028

5.3.

Tarptautinės prieigos lazerinio
komplekso „Naglis“
sukūrimas

Saulėtekis

Medžiagų mokslas,
fizinės ir chemijos
technologijos

Švietimo ir
mokslo
ministerija

11 969 842

3 466 838
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Priedas Nr. 2: JTP strateginiai rodikliai ir pasiektosios vertės

Priedas Nr. 2.1: Gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP

Strateginis rodiklis

Studentų, baigusių
atitinkamas JTP sričiai
programas, skaičius
(augimas)
Paskelbtų mokslinių
publikacijų svarbiausiuose
tarptautiniuose mokslo
žurnaluose („Thomson
ISI“, „Web of science)“
skaičius
Užregistruotų tarptautinių
patentų skaičius (visų tipų)

Rodikliai
pasiekti iki
termino

n. d.

n. d.

n. d.

Numatyta
pasiekti nuo
2012 m. sausio
iki gruodžio

Pradinis JTP rodiklio pavadinimas

303

Studentų, baigusių pagal atitinkamos
Programoje plėtojamos mokslinių tyrimų ir
ekonominės veiklos sektoriaus krypties
studijų programas ir dirbančių
įgyvendinant atitinkamos Programos
projektus, skaičius

252

Paskelbtų mokslinių publikacijų
svarbiausiuose tarptautiniuose mokslo
žurnaluose skaičius nurodant mokslinių
publikacijų cituojamumą apibūdinančius
rodiklius

2

Užregistruotų tarptautinių paraiškų ir
patentų Europos patentų biure, Jungtinių
Amerikos Valstijų patentų ir prekybos
ženklų biure ir Japonijos patentų biure
skaičius

Priedas Nr. 2.2: Biomedicinos ir biotechnologijos JTP strateginiai rodikliai

Strateginis rodiklis

Remiamų mokslo ir studijų
institucijų darbuotojų
skaičius (ir, kiek iš jų
įdarbinta iš užsienio)
Studentų, baigusių
atitinkamas JTP
sričiai programas,
skaičius
Bendrų su verslu projektų
finansavimo apimtis / dalis
Paskelbtų mokslinių
publikacijų svarbiausiuose
tarptautiniuose mokslo
žurnaluose („Thomson
ISI“, „Web of science)“
skaičius
Užregistruotų tarptautinių
patentų skaičius (visų tipų)
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Rodikliai
pasiekti iki
termino

n. d.

Numatyta
pasiekti nuo
2012 m.
sausio iki
gruodžio

1056

Pradinis JTP rodiklio pavadinimas

Mokslininkai, tyrėjai ir kiti specialistai
(doktorantūros studentai, mokslų daktarai,
profesoriai)
Diplomuotų specialistų skaičius (I pakopos,
II pakopos, PhD)

n. d.

834

40,2 mln. Lt

9,9 mln. Lt

n. d.

455

n. d.

10

Lėšos gautos iš projektų užsakytų verslo
sektorių per tarptautines tyrimų ir
technologijų vystymo veiklas
Paskelbtų mokslinių publikacijų
svarbiausiuose tarptautiniuose mokslo
žurnaluose skaičius

Užregistruotų tarptautinių paraiškų ir patentų
Europos patentų biure, Jungtinių Amerikos
Valstijų patentų ir prekybos ženklų biure ir

Strateginis rodiklis

Rodikliai
pasiekti iki
termino

Numatyta
pasiekti nuo
2012 m.
sausio iki
gruodžio

Pradinis JTP rodiklio pavadinimas

Japonijos patentų biure skaičius
Naujų ir „pumpurinių“
bendrovių, įsteigtų
pasinaudojant APC
paslaugomis, skaičius

n. d.

4

Naujų ir „pumpurinių“ bendrovių, susijusių
su JTP specializacija, skaičius

Priedas Nr. 2.3: Inžinerijos ir informacinių technologijų JTP

Strateginis rodiklis

Remiamų mokslo ir studijų
institucijų darbuotojų
skaičius (ir, kiek iš jų
įdarbinta iš užsienio)
Studentų, baigusių
atitinkamas JTP
sričiai programas,
skaičius
Bendrų su verslu projektų
finansavimo apimtis / dalis
Paskelbtų mokslinių
publikacijų svarbiausiuose
tarptautiniuose mokslo
žurnaluose („Thomson
ISI“, „Web of science)“
skaičius
Užregistruotų tarptautinių
patentų skaičius (visų tipų)

Naujų ir „pumpurinių“
bendrovių, įsteigtų
pasinaudojant APC
paslaugomis, skaičius
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Rodikliai
pasiekti iki
termino

n. d.

Numatyta
pasiekti nuo
2012 m.
sausio iki
gruodžio

321

Pradinis JTP rodiklio pavadinimas

Mokslininkai, tyrėjai ir kiti specialistai
(doktorantūros studentai, mokslų daktarai,
profesoriai)
Diplomuotų specialistų skaičius (I pakopos,
II pakopos, PhD)

n. d.

1275

n. d.

11 479 000 Lt

n. d.

n. d.

n. d.

282

10

10

Lėšos gautos iš projektų užsakytų verslo
sektorių per tarptautines tyrimų ir
technologijų vystymo veiklas
Paskelbtų mokslinių publikacijų
svarbiausiuose tarptautiniuose mokslo
žurnaluose skaičius

Užregistruotų tarptautinių paraiškų ir patentų
Europos patentų biure, Jungtinių Amerikos
Valstijų patentų ir prekybos ženklų biure ir
Japonijos patentų biure skaičius
Naujų ir „pumpurinių“ bendrovių, susijusių
su JTP specializacija, skaičius

Priedas Nr. 2.4: Medžiagų mokslo, fizinių ir chemijos technologijų JTP

Strateginis rodiklis

Remiamų mokslo ir studijų
institucijų darbuotojų
skaičius (ir, kiek iš jų
įdarbinta iš užsienio)
Studentų, baigusių
atitinkamas JTP
sričiai programas,
skaičius
Bendrų su verslu projektų
finansavimo apimtis / dalis
Paskelbtų mokslinių
publikacijų svarbiausiuose
tarptautiniuose mokslo
žurnaluose („Thomson ISI“,
„Web of science)“ skaičius
Užregistruotų tarptautinių
patentų skaičius (visų tipų)

Naujų ir „pumpurinių“
bendrovių, įsteigtų
pasinaudojant APC
paslaugomis, skaičius

46

Rodikliai
pasiekti
iki
termino

n. d.

Numatyta
pasiekti nuo
2012 m.
sausio iki
gruodžio

628

Pradinis JTP rodiklio pavadinimas

Mokslininkai, tyrėjai ir kiti specialistai
(doktorantūros studentai, mokslų daktarai,
profesoriai)
Diplomuotų specialistų skaičius (I pakopos,
II pakopos, PhD)

n. d.

827

n. d.

14 010 000 Lt

n. d.

n. d.

n. d.

563

34

9

Lėšos gautos iš projektų užsakytų verslo
sektorių per tarptautines tyrimų ir
technologijų vystymo veiklas
Paskelbtų mokslinių publikacijų
svarbiausiuose tarptautiniuose mokslo
žurnaluose skaičius

Užregistruotų tarptautinių paraiškų ir patentų
Europos patentų biure, Jungtinių Amerikos
Valstijų patentų ir prekybos ženklų biure ir
Japonijos patentų biure skaičius
Naujų ir „pumpurinių“ bendrovių, susijusių
su JTP specializacija, skaičius

Priedas Nr. 3 APC rodikliai

Kategorija

1. Žmogiškųjų išteklių
plėtros rodikliai

2.Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas

3.Mokslo–verslo
bendradarbiavimas
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Rodiklis

Rezultatas

1.1. Mokslo ir studijų institucijos
darbuotojų, vykdančių mokslinius
tyrimus ir dalyvaujančių
eksperimentinėje (socialinėje,
kultūrinėje) plėtroje (išskyrus
studentus), dirbančių APC (per
stebėsenos laikotarpį), skaičius.

 Tyrėjai (neskaičiuojant
mokslininkų)

1.2. Mokslo ir studijų institucijoje
naujai įdarbintų Lietuvos MTEP
darbuotojų, dirbančių APC,
skaičius43.

 Tyrėjai (neskaičiuojant
mokslininkų)

1.3. Mokslo ir studijų institucijoje
naujai įdarbintų užsienio MTEP
darbuotojų (ne Lietuvos piliečių),
dirbančių APC, skaičius.

 Tyrėjai (neskaičiuojant
mokslininkų)

1.4. Mokslo ir studijų institucijoje
naujai įdarbintų iš užsienio grįžusių
Lietuvos MTEP darbuotojų, dirbančių
APC, skaičius.

 Tyrėjai (neskaičiuojant
mokslininkų)

1.5. Mokslo ir studijų institucijoje
įdarbintų studentų, vykdančių
mokslinius tyrimus ir dalyvaujančių
eksperimentinėje (socialinėje,
kultūrinėje) plėtroje, dirbančių APC,
skaičius.

 Magistrantai

2.1. Išorės vartotojai iš Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų (per
stebėsenos laikotarpį), pasinaudoję
APC paslaugomis.
2.2. Išorės vartotojai iš užsienio
mokslo ir studijų institucijų (per
stebėsenos laikotarpį), pasinaudoję
APC paslaugomis.
3.1. Išorės vartotojai iš Lietuvos ūkio
subjektų (per stebėsenos laikotarpį),
pasinaudoję APC paslaugomis.

 Kiti MTEP darbuotojai

 Kiti MTEP darbuotojai

 Kiti MTEP darbuotojai

 Kiti MTEP darbuotojai

 Doktorantai (neskaičiuojant
doktorantų iš užsienio)

 Doktorantai iš užsienio
 Tyrėjai (neskaičiuojant
mokslininkų)
 Kiti MTEP darbuotojai

 Studentai
 Tyrėjai (neskaičiuojant
mokslininkų)
 Kiti MTEP darbuotojai

 Studentai
 Tyrėjai (neskaičiuojant
mokslininkų), papildomai
išskiriant vartotojus,
atstovaujančius subjektus,

1.2–1.5 punktuose pateikti bendrą darbuotojų skaičių ir sąlyginį darbuotojų skaičių (visos darbo dienos
ekvivalentas). Bendras darbuotojų skaičius nustatomas: pagal darbo sutartį, institucijos vadovo įsakymu ar kitu
pagrindu APC dirbantys ne mažiau kaip 0,25 etato ir ne trumpiau nei pusei metų įdarbinti asmenys, anksčiau
nedirbę APC arba dirbę ne anksčiau nei prieš metus.

Kategorija

Rodiklis

Rezultatas
kuriems, pagal Atviros prieigos
centro valdymo reglamento 28
punktą, teikiama atvira prieiga
lengvatinėmis sąlygomis

 Kiti MTEP darbuotojai,
papildomai išskiriant vartotojus,
atstovaujančius subjektus,
kuriems, pagal Atviros prieigos
centro valdymo reglamento 28
punktą, teikiama atvira prieiga
lengvatinėmis sąlygomis

3.2. Išorės vartotojai iš užsienio ūkio
subjektų (per stebėsenos laikotarpį),
pasinaudoję APC paslaugomis.

4. Vidinis APC išteklių
naudojimas

4.1. Vidaus vartotojai, pasinaudoję
(per stebėsenos laikotarpį) APC
paslaugomis.
5.1. Įrangos naudojimo trukmė (per
stebėsenos laikotarpį).

 Kiti MTEP darbuotojai,
papildomai išskiriant vartotojus,
atstovaujančius subjektus,
kuriems, pagal Atviros prieigos
centro valdymo reglamento 28
punktą, teikiama atvira prieiga
lengvatinėmis sąlygomis
 Tyrėjai (neskaičiuojant
mokslininkų)
 Kiti MTEP darbuotojai

 Studentai
 Išorės vartotojai

 Vidaus vartotojai
 Pajamų, gautų teikiant APC
paslaugas, suma, Lt

5. APC veiklos
užtikrinimas

 Sąnaudų, patirtų teikiant APC
5.2. Finansiniai APC rodikliai.
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 Tyrėjai (neskaičiuojant
mokslininkų), papildomai
išskiriant vartotojus,
atstovaujančius subjektus,
kuriems, pagal Atviros prieigos
centro valdymo reglamento 28
punktą, teikiama atvira prieiga
lengvatinėmis sąlygomis

paslaugas, suma (neskaičiuojant
sąnaudų, susijusių su paslaugų
vartotojais, paminėtais
reglamento 27 ir 28 punktuose).

