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Programa, skirta didinti MTEP ir jos taikymui imlią verslo sektoriaus ir namų
ūkių dalį.
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mokslinių tyrimų, mokslo bei pramonės bendradarbiavimo programoms.
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Šalys, prisiimančios bendrą atsakomybę už paslaugų teikimą, t. y. „Technopolis
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Sutartis

2010 m. gruodžio 8 d. sutartis Nr. SLN9-01/10, pasirašyta tarp Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ir konsorciumo, kurį sudaro
„Technopolis Consulting Group Belgija“ SPRL ir UAB „Ernst & Young Baltic“
dėl paslaugų sąlygų „Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) bei
jungtinių tyrimų programų projekto įgyvendinimo stebėsenai“.

Perkančioji organizacija

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA).

Koordinavimo taryba (JTP
taryba)

Organizacija, užtikrinanti tinkamą JTP valdymą ir administraciją.

CPVA

Centrinė projektų valdymo agentūra

ESFA

Europos socialinio fondo agentūra

ESMTIF

Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūrų forumas (angl. ESFRI)

ES

Europos Sąjunga

ES Struktūriniai
(ES SF)

fondai

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.

EY

UAB “Ernst & Young Baltic“

Finansavimo
ir
administravimo sutartys

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

Bendroji nacionalinė
mokslinių tyrimų ir
mokslo bei verslo
bendradarbiavimo
programa (BMV)

Programa skirta stiprinti verslui prieinamą MTEP bazę, siekiant padidinti
santykinę mokslinių tyrimų ir MTEP taikymo dalį imsliuose verslo sektoriuose.

AMI

Aukštojo mokslo institucija

AMS

Aukštojo mokslo sistema

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.

JTP minkštieji projektai

Kiti JTP programose minimi mokslinių tyrimų, tyrėjų mobilumo, studijų
programų kūrimo projektai.
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Lietuvos mokslo taryba

Atviros prieigos centro

Mokslo ir studijų institucijoje arba institucijų tinkle dislokuota tam tikra mokslo
ir studijų infrastruktūra, kurios naudojimo tvarka nustatoma Reglamentu ir APC
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Santrumpos ir
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Paaiškinimas
administravimo taisyklėmis.

MITA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (Agency for Science, Innovation and
Technology)

ŪM

Ūkio ministerija

ŠMM

Švietimo ir mokslo ministerija

Slėnių stebėsenos grupė
(SG)

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

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Nacionalinė Integruota
(kompleksinė) programa
(NIP)

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

NKP

Nacionalinė kompleksinė programa

APC

Atviros prieigos centras

APC naudotojai

Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigos ir verslo įmonės, naudojančios atviros
prieigos centrus.

OP

Operacinė programa

MTI

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

VŠĮ

Viešoji įstaiga

Programos

Žinių perdavimo programos

Projekto priežiūros grupė
(PPG)

A R&D infrastructure development project committee formed in compliance
with decree Nr. V-2126 of the Minister of Education and Science

MTEP infrastruktūra

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

MTEP
projektai

infrastruktūros

Viso, 20 projektų yra vykdoma: 14 – ŠMM ir 6 – Ūkio Ministerijos.

MTTPI

Moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir inovacijos

MT

Mokslas ir technologijos

MTI

Mokslas, technologijos ir inovacijos

TG

„Technopolis Consulting Group Belgija“

TS

Techninė specifikacija

Integruoti mokslo, studijų
ir verslo centrai (Slėniai)

Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai: mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus
žinioms verslo potencialas (subjektų visuma), sutelktas vienoje teritorijoje,
turintis bendrą arba susijusią infrastruktūrą ir kryptingai prisidedantis prie žinių
visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo, Lietuvos ūkio konkurencingumo
stiprinimo.

Slėnių stebėsenos grupė
(SG)

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

Slėnių projektai

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

Slėnių priežiūros taryba

Valdymo organas, atsakingas už Slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo priežiūrą
ir rekomendacijų atsakingoms ministerijoms teikimą.
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Santrauka
1. Šis dokumentas yra pirmoji tarpinė metinė Jungtinių tyrimų programų (JTP) veiklos stebėsenos
ataskaita. Ataskaitoje remtąsi kiekvienos programos veiklos vertinimo rodikliais. Ataskaita apima
laikotarpį nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2011 m. gruodžio mėn. Kadangi tai yra pirmoji Slėnių
stebėsenos grupės metinė ataskaita, ilgesnis laikotarpis yra apžvelgiamas apimantis JTP struktūros
sukūrimo pradžią.
2. Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad Slėnių stebėsenos grupė turi stebėti JTP vykdytojų
pažangą siekiant planuotų veiklos vertinimo rodiklių verčių. Pirmoji tarpinė peržiūra buvo
planuota po dvejų metų nuo JTP įgyvendinimo pradžios, 2009 m. liepos mėnesį. Peržiūra turi
„įvertinti realią pažangą ir pateikti siūlymus dėl efektyvaus JTP tikslų įgyvendinimo, siekiant, kad
įgyvendinant JTP Lietuvoje būtų sukurti stiprūs, tarptautiniu mastu konkurencingi MTEP veiklos
centrai“.
3. Šioje metinėje ataskaitoje yra įtraukti stebėsenos duomenys atitinkantys tarpinę pusmečio JTP
įgyvendinimo vertinimo ataskaitą (1.3.2), kuri nustato pažangos lygį visose keturiose JTP ir
nurodo pastebėtas problemas ar riziką.
4. Pradžioje svarbu pažymėti, jog informacijos apie JTP veiklos vertinimo rodiklius rinkimas 2011
metais buvo itin sudėtingas, nes vyko ilgos diskusijos dėl pačių rodiklių peržiūros. Procesą vykdė
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) su darbo grupe, kurią sudarė kai kurių projektų vadovai ir
aukštojo mokslo institucijų bei tyrimų institutų aukšto lygio atstovai. Slėnių stebėsenos grupė taip
pat peržiūrėjo visus Slėnių, JTP projektų bei pačių JTP veiklos vertinimo rodiklius ir pateikė
veiklos vertinimo rodiklių struktūros pasiūlymą (žr. D.1.2 ataskaitą; galutinė versija atiduota
2012 m. vasario mėn.).
5. Iš dalies dėl vykusių diskusijų apie veiklos vertinimo rodiklius, Slėnių stebėsenos grupei buvo
neįmanoma surinkti duomenis, kurie leistų įvertinti JTP vykdytojų pažangą siekiant planuotų
veiklos vertinimo rodiklių verčių. Apskritai, vertinant Slėnių projektų pažangą, Slėnių stebėsenos
grupė patyrė didelių sunkumų bandydama pasiekti patikimą informaciją apie JTP pažangą (pvz.,
projektų vadovai atsisakydavo ją pateikti, buvo sunku gauti surinktą informaciją apie projektus iš
atsakingų agentūrų ir ministerijų). Atsižvelgiant į projektų finansavimo apimtį, susirūpinimą kelia
neišsamus ir nenuolatinis stebėsenos informacijos pateikimas.
6. Šios ataskaitos pradžioje primenama apie JTP tikslus bei apibrėžimus, įgyvendinimo metodus ir
jų išreiškimą platesniame tyrimų ir inovacijų srities kontekste; bei pateikiami keli pastebėjimai
dėl dabartinės JTP koncepcijos (kaip vienos iš politikos įgyvendinimo priemonių).
7. Trečiame ataskaitos skyriuje JTP yra apžvelgiamos kitų investicijų į mokslinę ir technologinę
veiklas kontekste. Tai iškelia daugybę problemų ir, ypatingai, vieną klausimą – ar dabartinis
valstybės finansavimo koncentravimasis į keturias JTP tematikas yra pagrįstas ir, ar jis apskritai
gali padėti pasiekti užsibrėžtų ilgalaikių strateginių tikslų?
8. Ketvirtame ataskaitos skyriuje yra peržiūrimi turimi duomenys apie veiklos vertinimo rodiklių
pažangą kiekvienos dabartinės JTP atžvilgiu. Tai buvo atlikta taikant „iš apačios į viršų“ metodą,
t. y. sudedant turimus stebėsenos duomenis ir kokybinius Slėnių / JTP projektų duomenis, kuriuos
surinko Slėnių stebėsenos grupė. Taip pat, taikant „iš viršaus į apačią“ metodą, t. y. analizuojant
JTP bendrą efektyvumą, kai turimas finansavimas yra skirstomas ir valdomas pagal tam tikras
tematikas; bei apimant Slėnių projektus ir Nacionalines kompleksines programas.
9. Paskutiniame ataskaitos skyriuje yra apibendrintos gautos išvados ir pateiktos rekomendacijos dėl
JTP valdymo ateityje norint padidinti jų efektyvumą.
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10. Pateikiamos šios pagrindinės išvados:
JTP yra ne programa (turint omenyje bendrai priimtą sąvokos apibrėžimą), o įvairių valstybės
finansavimo instrumentų poveikio specifinėms mokslo ir studijų šakoms / sritims
koordinavimo ir vertinimo priemonė.
Atsižvelgiant į planavimo ir valdymo išdėstymo reikalavimus JTP rengimo ir įgyvendinimo
aprašuose, nė viena JTP neatitinka siekiamų rezultatų. Valdymo struktūros nebuvo sukurtos ir
nė viena JTP oficialiai nepaskyrė vadovo, kaip tai buvo numatyta JTP rengimo ir
įgyvendinimo aprašuose. Dėl šios priežasties JTP neišpildo planuotų funkcijų dėl finansinių
išteklių valdymo ir koncentravimo į tam tikrą mokslinę sritį.
Panašu, kad JTP nepasieks daugelio tikslų, užsibrėžtų JTP rengimo ir įgyvendinimo
aprašuose. Slėnių projektų įgyvendinimo uždelsimai reiškia, kad naujų tyrimų ir studijų
infrastruktūros vykdomasis etapas prasidės tik 2014 – 2015 m., nors pradžioje buvo tikimąsi,
kad tuo metu JTP jau bus įvykdžiusios savo užsibrėžtus tikslus ir bus matomi konkretūs
rezultatai.
Kai kurie iš Slėnių projektų yra rizikingoje situacijoje dėl to, kad nėra aišku, ar statybų ir
(arba) įrangos pirkimo procedūros bus baigtos iki reikalaujamų terminų pabaigos. Trys
projektai sukaupė tiek uždelsimų, kad atsidūrė ties įsipareigojimų neįvykdymo riba.
11. Atsižvelgiant į išvadas, Slėnių stebėsenos grupė pateikia šias rekomendacijas:
JTP lygmenyje trumpuoju laikotarpiu (iki 2007 – 2013 metų periodo pabaigos) ŠMM turėtų:
Pakeisti JTP koncepciją į strateginę „rezultatų struktūrą“, kuri nustato tikslus ir
prioritetus, kaip reikėtų naudoti viešąjį finansavimą (ypač struktūrinius fondus) bei
laukiamą pažangą ir mechanizmus, norint pasiekti nacionalinės politikos tikslus
specifinėse mokslo srityse;
Paskirti bent vieną tinkamai kvalifikuotą ekspertą iš paskirtos institucijos, kuris
koordinuotų kiekvienos JTP veiklą ir užtikrintų, kad JTP komitetas susitiktų bent kartą
per pusmetį. Tai būtų ateities (2014 – 2020 m.) programų valdymo struktūrų ir komitetų
sukūrimo pradžia;
Pareikalauti, kad JTP komitetas peržiūrėtų ir patikrintų JTP rodiklių kiekybines vertes ir
terminus joms pasiekti;
Pareikalauti, kad visos institucijos, kurios pasirašė JTP rengimo ir įgyvendinimo aprašus,
kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip iki kitos JTP pažangos ataskaitos rengimo
datos (numatoma 2013 m. sausį), pateiktų duomenis, kurie leistų įvertinti JTP rodiklių
pažangą iki 2011 m. pabaigos. Atsižvelgiant į savo vaidmenį šalies MTEP sistemoje,
MOSTA turėtų paruošti metinę kiekvienos mokslinės srities pažangos ataskaitą (remiantis
Slėnių stebėsenos grupės metine T1.3.1 ataskaita bei kitais stebėsenos projektų ar jų
vykdomais uždavinių duomenimis).
Slėnių projektų lygmenyje reikia skubiai padėti sustiprinti projektų valdymą arba įvykdyti
priverstinį dabartinių projektų vadovų pakeitimą kai kuriuose Slėnių projektuose, jeigu jiems
nepavyksta pasiekti nustatytų terminų. Yra siūlomi šie pagalbiniai veiksmai:
ŠMM turėtų priimti skubius sprendimus dėl projektų vadovų pakeitimo ar projektų valdymo
personalo sustiprinimo ir (arba) įdarbinti specialistus bent trims projektams, kuriems yra
priskiriama įsipareigojimų neįvykdymo rizika. Kiekvieno projekto vykdančioji institucija
turėtų paruošti raštą skirtą ŠMM, kuriame būtų nurodoma, kaip bus sustiprintos projekto
valdymo grupės, ir tai turi būti atlikta nedelsiant. Slėnių stebėsenos grupė gali prižiūrėti šį
procesą bei padėti projektams remdamasi T3.3 Projektų valdymo organizacinės struktūros
ataskaitos rekomendacijomis.
Visi projektai, kurie gali neįvykdyti įsipareigojimų arba neužbaigti statybų ir neįsigyti įrangos
per nustatytus terminus, turėtų nedelsiant surengti projekto priežiūros grupės susitikimą.
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Susitikime turi būti aptartas ir patvirtintas veiksmų planas, kuris nurodytų, kaip reikia spręsti
uždelsimų klausimus iki 2012 m. pabaigos. Šis planas turi būti pateiktas ŠMM ir iki 2012 m.
gegužės mėn. pabaigos ir peržiūrėtas Slėnių priežiūros tarybos. Taryba ir ŠMM turi priimti
sprendimus dėl finansavimo (dalies arba viso projekto) pratęsimo / sustabdymo. Vėliau Slėnių
priežiūros taryba turėtų bent kartą per šešis mėnesius peržiūrėti projektus, kuriuos Slėnių
stebėsenos grupė priskyrė prie rizikingų dėl galimų įsipareigojimų nevykdymo arba svarbių
projekto dalių nebaigimo. Taip pat Slėnių priežiūros taryba kas šešis mėnesius turėtų
suorganizuoti susitikimą, kurio metu kiekvienas projektas privalėtų atsiskaityti dėl APC
pažangos, tyrimų darbotvarkės ir žmogiškųjų išteklių planų.
Vidutinio laikotarpio metu (2014 – 2020 m.) Jungtinių tyrimų programa turėtų būti pakeista į
naują integruotą finansavimo programą, kuri turėtų sekretoriatą (programos komandą),
sudarytą iš nuo penkių iki dešimties priskirtoje institucijoje įdarbintų darbuotojų. Minėta
programa sujungtų įvairias dabartines priemones (Slėnių projektus, Nacionalines
kompleksines programas ir t.t.) į vieną finansavimo srautą, kuris suteiktų pilnesnę „gyvavimo
ciklo“ paramą konkurencingų tyrimų centrų plėtrai tarptautiniu mastu.
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Įžanga

Šioje ataskaitoje nagrinėjama pažanga, padaryta siekiant įgyvendinti Jungtinių tyrimų programų
koncepcijoje nustatytus tikslus. Kaip reikalauja techninė specifikacija, konsorciumas turi stebėti,
kokią pažangą pavyko padaryti JTP kūrėjams stengiantis pasiekti planuotų veiklos vertinimo rodiklių
verčių. Tad ši ataskaita yra pirmoji „strateginė apžvalga“ po dvejų metų nuo JTP įgyvendinimo
pradžios. Iš konsorciumo tikimasi, kad jis „įvertins realią pažangą ir pateiks siūlymus dėl efektyvaus
JTP tikslų įgyvendinimo,siekiant, kad įgyvendinus JTP Lietuvoje būtų sukurti stiprūs, tarptautiniu
mastu konkurencingi MTEP veiklos centrai“.
Pagal Stebėsenos grupės techninę specifikaciją šios ataskaitos paskirtis yra:
apžvelgti bendrąją JTP veiklą ir pateikti vertinimus, kodėl tam tikri tikslai nebuvo pasiekti, o
kiti buvo įgyvendinti viršijant lūkesčius, ir visa tai atlikti atsižvelgiant į kiekybinę bei
kokybinę informaciją (kai ji prieinama), surinktą iš MTEP projektų vadovų ir JTP kūrėjų;
pateikti siūlymus bei rekomendacijas dėl galimų pagerinimų [korekcinių veiksmų], taip
padedant JTP pasiekti savo tikslus.
Ataskaita apima 24 mėnesių laikotarpį nuo 2010 m. sausio iki 2011 m. gruodžio, nes tai yra pirmoji
stebėsenos ataskaita ir joje atsižvelgiama į ilgesnį laikotarpį tam, kad būtų galima pasverti JTP
pažangą Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos kontekste. Kaip nustatyta techninėje
specifikacijoje, tai yra pirmoji iš trijų metinių ataskaitų, kurias turi pateikti Paslaugų teikėjas (kitos
dvi yra numatytos parengti 2013 m. sausį ir 2014 m. sausį).
Į šią metinę ataskaitą įtraukti stebėsenos duomenys, atitinkantys tarpines (kas 6 mėnesius) JTP
įgyvendinimo pažangos vertinimo ataskaitas (užduotis 1.3.2), kuriose pateikiama pažanga visose
keturiose JTP ir nurodomos pastebėtos problemos bei rizikos.
Pradžioje svarbu pabrėžti, kad 2011 metais informacijos apie JTP rodiklių rinkimo procesą lydėjo
nuolatinė kaita, kuriai darė įtaką ilgos diskusijos apie rodiklių pakeitimus. Šiam procesui vadovavo
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), kuri konsultavosi su darbo grupe, sudaryta iš projektų vadovų
ir remiamųjų aukštojo mokslo bei mokslinių tyrimų institucijų (AMI) vyresniųjų vadovų. Be to,
Stebėsenos grupė peržvelgė visą Slėnių, JTP projektų ir pačių JTP vertinimui naudojamą veiklos
rodiklių rinkinį ir pateikė pasiūlymus dėl naujos rodiklių rinkinio struktūros ataskaitoje D.1.2
(galutinės versijos data: 2012 m. vasaris).
Šios ataskaitos pradžioje primenami JTP tikslai bei pati koncepcija, aptariamas įgyvendinimo metodas
ir šių programų santykis su platesne mokslinių tyrimų ir inovacijų politika. Šioje dalyje pateikiama
informacija padėjo padaryti atitinkamas išvadas dėl esamo JTP veiklos efektyvumo, vertinant jį iš
strateginių perspektyvų.
Trečioje dalyje apžvelgiami turimi duomenys ir faktai apie esamą investicijų ir mokslo bei
technologijų pasiekimų Lietuvoje lygį bei rūšis. Jei tik buvo įmanoma, analizėje visos JTP sritys buvo
nagrinėjamos atskirai. Ši analizė padėjo padaryti išvadas, ar dabartinis politikos sukoncentravimas į
keturias JTP temas yra pateisinamas, ir ar tikėtina, kad jis padės pasiekti ilgojo laikotarpio strateginius
tikslus.
Ketvirtoje dalyje apžvelgiami turimi faktai apie tai, kokią pažangą pavyko padaryti kiekvienai iš
keturių JTP, mėginant pasiekti nustatytus rodiklius. Tai buvo atlikta tiek žvelgiant „iš apačios į viršų“,
tai yra vadovaujantis sukauptais stebėsenos duomenimis ir kokybiniais rodikliais, kuriuos Stebėsenos
grupė rinko apie Slėnius ir NKP projektus; tiek žvelgiant „iš viršaus į apačią“, tai yra peržiūrint
turimą statistiką ir įvertinant bendrąjį JTP efektyvumą remiantis prieinamų lėšų tiksliniu
koncentravimu ir struktūrizavimu.
Paskutinėje dalyje yra apibendrinami visi pastebėjimai ir pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnio
JTP valdymo, siekiant padidinti jų veiklos efektyvumą.
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JTP koncepcija ir veiklos vertinimo rodikliai

2.1
2.1.1

Jungtinių tyrimų programos koncepcija ir tikslai
JTP koncepcija – bendrieji tikslai

Jungtinėms tyrimų programoms (JTP) pradžią davė Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 10 d.
pasirašytas įsakymas dėl Jungtinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo aprašo patvirtinimo.1
Remiantis šiuo įsakymu, JTP rengiamos siekiant sukurti sąlygas koordinuoti mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų
šaltinių lėšomis, įgyvendinimą ir veiksmingai panaudoti jų rezultatus.
ŠMM įsakyme JTP yra apibrėžiama 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“. Ministerija mano, kad
JTP turėtų:
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
tobulinimu.2
Žvelgiant dar konkrečiau, šis įsakymas iškėlė JTP tokius tikslus:
sukurti 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 atsiradimą;
užtikrinti inovacijų ir aukštųjų technologijų diegimą įvairiuose ūkio sektoriuose.
Įsakyme nurodoma, kad JTP turėtų sudaryti:
planuojamų vykdyti ar vykdomų mokslinių tyrimų tematikų ir jų projektų detalus sąrašas;
žmogiškųjų išteklių plėtros planas;
projektams įgyvendinti planuojamos skirti lėšos;
projektų įgyvendinimo rezultatai (vertinami pagal pasiūlytą JTP rodiklių paketą) ir jų
dinamika pagal atskirus projektų įgyvendinimo etapus;
JTP įgyvendinimo valdymo modelis;
valdymo modelis, skirtas Atvirosios prieigos centrams (APC), susijusiems su JTP plėtojama
mokslinių tyrimų ir ekonominės veiklos kryptimi, ir optimaliam laboratorinės bei kitos
įrangos naudojimui.
Įsakymo 19 straipsnyje yra nagrinėjamas faktinio atskirų JTP valdymo klausimas. Reikalaujama, kad
JTP įgyvendintojai pasirinktų vieną iš toliau išvardytų JTP valdymo modelių: 1) viešoji įstaiga, kurios
bent vienas iš steigėjų yra mokslo ar studijų institucija; 2) asociacija; 3) koordinavimo taryba; 4)
1

Įsakymas dėl Jungtinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo aprašo patvirtinimo. 2009 m. liepos 10 d.
pasirašytas Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus (lietuvių kalba).
2 http://www.smm.lt/en/smt/jtp.htm
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sutartis. Pasirinkus programos valdymo modelį, rekomenduojama viešojo konkurso būdu pasisamdyti
programos įgyvendinimo administratorių, turintį panašių programų, realizuojamų užsienio valstybėse,
valdymo patirties.
Pagrindiniai JTP komponentai yra atitinkami Slėnių infrastruktūros vystymo projektai, kuriems tenka
iki 80 procentų JTP finansavimo (ši dalis svyruoja priklausomai nuo konkrečios JTP).3 Nacionalinė
kompleksinė programa (NKP) – taip pat svarbi JTP dalis. Ji siekia kompleksiniu būdu (tiesioginėmis
ir netiesioginėmis priemonėmis) padidinti svorį tų ūkio sektorių, kuriuose vykdoma intensyvi MTEP
veikla. NKP finansuoja vadinamuosius „minkštuosius“ projektus, susijusius su studijų programų
kūrimu bei atnaujinimu ir tyrėjų mokymo bei mobilumo rėmimu. Tačiau NKP taip pat prisideda ir
prie „kietųjų“ projektų, susijusių su mokslo ir studijų infrastruktūros gerinimu. ŠMM atstovai
negalėjo suteikti informacijos apie tai, kokiu mastu „minkštieji“ NKP projektai (žr. 8 priede
(Appendix No. 7:) papildo Slėnių projektus; tačiau logiška manyti, kad naujosios ar atnaujintos
patalpos bus naudojamos švietimo kokybei gerinti. JTP taip pat apima kitas minkštas priemones,
tokias kaip „Tyrėjų karjeros programa“ (TKP), kuria siekiama skatinti tyrėjų ilgalaikį profesinį
tobulėjimą visuose karjeros etapuose. TKP numato tokius veiksmus kaip atskirų aukštos kvalifikacijos
tyrėjų pritraukimą, užsienio tyrėjų trumpalaikių vizitų finansavimą, tyrėjų judėjimo tarp mokslo ir
ūkio sektorių skatinimą ir t. t. Be to, JTP taip pat disponuoja kai kuriais ŪM finansiniais
instrumentais, kurių paskirtis – skatinti mokslinių tyrimų komercializaciją, klasterių kūrimą ir SVV
(smulkaus ir vidutinio verslo) inovacijas.
JTP ryšys su esamais Slėnių projektais buvo nustatytas dviem būdais:
strateginį sprendimą dėl JTP įgyvendinimo priėmė Slėnių priežiūros taryba;
esminiai JTP projektai ir pagrindinės JTP įgyvendinimu užsiimančios organizacijos yra
mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo institucijos, kurios yra partneriai ir Slėnių projektuose.
Nors ir buvo numatyta, kad „JTP administravimas turi būti finansuojamas ES Struktūrinių fondų
lėšomis“ (30 straipsnis), šiuo metu JTP nėra kaip nors specifiškai finansuojama programa, o veikiau
struktūra, kurios rėmuose suinteresuotosios šalys (pačios) organizuoja mokslinius tyrimus ir aukštojo
mokslo veiklą, apimančią tam tikrą specifinę mokslo sritį. Dėl to darytina išvada, kad JTP siekių
realizavimo pažangą galima įvertinti vienu iš šių būdų:
žvelgiant į JTP kaip į mokslinių (ir iš dalies pramoninių) tyrimų struktūrizavimo įrankį aiškiai
apibrėžtose srityse, kuomet tikslai yra nuleidžiami iš viršaus, o finansavimas teikiamas įvairių
finansavimo priemonių pagalba. (šioje ataskaitoje mes apžvelgiame turimą informaciją apie
vadinamąsias „minkštąsias“ priemones, bet dėl riboto masto, lyginant su kapitalo investicijų
projektais, ir sunkumų, bandant susieti tas priemones su APC, vertinimas yra didžia dalimi
pagrįstas Slėnių MTI projektais);
žvelgiant į JTP tik kaip į suminį rezultatą, sudarytą iš atskirų projektų (mokslo, studijų ir
verslo centrų (Slėnių) infrastruktūros projektų).
Mūsų metodika remiasi pirmąja interpretacija, tai yra į JTP žvelgiame kaip į priemonę, padedančią
įvertinti valstybės finansavimą, skiriamą atskiroms mokslo šakoms. Taip pat peržiūrėjome duomenis
apie tai, kokiu mastu Slėnių projektai prisideda prie JTP tikslų įgyvendinimo. Ši informacija
daugiausia pagrįsta Slėnių projektų ekspertų nuomonėmis, o surinkti faktai papildomi ir gretinami su
duomenimis, gautais iš „Eurostat“, „Scopus“, Lietuvos Statistikos departamento ir ŠMM šaltinių.
2.1.2

Pasirinktosios JTP ir jų santykis su kitomis politikos priemonėmis

Vadovaujantis bendrųjų nuostatų įsakymu, 2009 m. lapkritį buvo pasirašytos keturios JTP:
Gamtos išteklių ir žemės ūkio4;

3
4

6

„Ernst&Young“ skaičiavimai
Gamtos išteklių ir žemės ūkio jungtinių tyrimų programa (2009 m.) (lietuvių kalba)

Biomedicinos ir biotechnologijos5;
Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų6;
Inžinerijos ir informacinių technologijų7.
Remiantis specialiomis programomis, šių keturių JTP įgyvendinimo laikotarpis yra 2010 – 2018
metai, o jų administravimu ir valdymu turi rūpintis JTP koordinavimo taryba. Pagrindinėms
koordinavimo tarybos funkcijoms priklauso JTP įgyvendinimo eigos priežiūra, koordinavimas bei
vertinimas, užsibrėžtų Programos įgyvendinimo rezultatų siekimo, kitimo stebėsena, patarimų
teikimas, siekiant užtikrinti APC procedūros taikymą ir pasiūlymų teikimas dėl JTP srities tarptautinio
matomumo gerinimo.
Gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP iniciatoriai yra Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU),
Klaipėdos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas,
Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universiteto Ekologijos
institutas, Geologijos ir geografijos institutas, Botanikos institutas, Sodininkystės ir daržininkystės
institutas ir Miškų institutas.
Pagrindiniai biomedicinos ir biotechnologijos JTP partneriai yra šios institucijos: Vilniaus
universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Biochemijos institutas,
Biotechnologijos institutas, Fizikos institutas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Biomedicininių
tyrimų institutas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos institutas, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos institutas, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas,
Vilniaus universiteto Imunologijos institutas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė,
Vilniaus universiteto ligoninė „Santariškių klinikos“, Lietuvos biotechnologijų asociacija, „Santaros
slėnio“ asociacija, taip pat ir privačios įmonės.
Inžinerijos ir informacinių technologijų JTP pagrindiniai partneriai yra Kauno technologijos
universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos
institutas, taip pat kitos tame sektoriuje veikiančios suinteresuotosios šalys ir verslo organizacijos.
O medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų JTP iniciatoriai yra Vilniaus universitetas,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos
institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Chemijos institutas, Fizikos institutas, Teorinės fizikos ir
astronomijos institutas, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ bei Lazerių ir šviesos
mokslo ir technologijų asociacija.

5

Biotechnologijos ir biomedicinos jungtinių tyrimų programa (2009 m.) (lietuvių kalba)
Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų jungtinių tyrimų programa (2009 m.) (lietuvių kalba)
7 Inžinerijos ir informacinių technologijų jungtinių tyrimų programa (2009 m.) (lietuvių kalba)
6

7

1 paveikslas. MTEP infrastruktūros projektai pagal JTP ir Slėnius

Šaltinis: Stebėsenos grupės analizė. Daugiau informacijos apie projektų kodus ir finansavimą žr. 6 priede
(Appendix No. 6:).

JTP, Slėnių mokslinių tyrimų bei studijų projektų ir Nacionalinių kompleksinių programų tarpusavio
ryšiai pavaizduoti ŠMM parengtoje 1 lentelė. JTP, Slėnių projektų ir Nacionalinių kompleksinių
programų (NKP) matrica.8

8
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Į lentelę įtraukti ir Ūkio ministerijos finansuojami projektai.

1 lentelė. JTP, Slėnių projektų ir Nacionalinių kompleksinių programų (NKP) matrica
Slėnių projektai

JTP

Gamtos išteklių ir
žemės ūkio

Biomedicinos ir
biotechnologijos

Medžiagų mokslo,
fizikinių ir cheminių
technologijų

Inžinerijos ir
informacinių
technologijų

NKP

1.1 Jūrinio Slėnio branduolio sukūrimas
ir studijų infrastruktūros atnaujinimas
2.1; 2.2; 2.3 Visi Slėnio „Nemunas“
centrai
3.3 Nacionalinio atviros prieigos ateities
energetikos technologijų mokslo centro
dalis (Santaka)
4.3 Jungtinis gamtos tyrimų centras
(Santara)

Tvaraus gamtinės
aplinkos
naudojimo NKP
Žemės, miškų ir
maisto ūkio NKP
Jūrinio sektoriaus
NKP
Mechatronikos
NKP

3.1 Nacionalinio MTEP atviros prieigos
centro dalis (Santaka)
3.2 Naujausių farmacijos ir sveikatos
technologijų centras (Santaka)
4.1 Jungtinis gyvybės mokslų centras
(Santara)
4.2 Jungtinis inovatyvios medicinos
centras (Santara)
4.6 Biotechnologijų parko verslo
inkubatorių 1-os ir 2-os sekcijų
pastatymas ir įrengimas
3.1 Nacionalinio MTEP atviros prieigos
centro dalis (Santaka)
3.3 Nacionalinio atviros prieigos ateities
energetikos technologijų mokslo centro
dalis (Santaka)
5.1 Nacionalinis fizinių ir technologijos
mokslų centras (Saulėtekis)
5.3 Vilniaus universiteto lazerių tyrimų
centras „Naglis“ (Saulėtekis)
3.1 Nacionalinio MTEP atviros prieigos
centro dalis (Santaka)
3.3 Nacionalinio atviros prieigos ateities
energetikos technologijų mokslo centro
dalis (Santaka)
4.4 Informacinių technologijų atviros
prieigos centras (Santara)
5.2 Vilniaus Gedimino technikos
universiteto civilinės inžinerijos mokslo
centras (Saulėtekis)

Biotechnologijos ir
biofarmacijos NKP
Medicinos mokslų
NKP

Darniosios
chemijos NKP
Jungtinė lazerių,
naujųjų medžiagų,
elektronikos ir
nanotechnologijų
bei taikomųjų
fizinių mokslų ir
technologijų NKP
Informacinių
technologijų
sektoriaus NKP
Civilinės
inžinerijos
sektoriaus plėtros ir
transporto NKP
Mechatronikos
NKP

Šaltinis: http://www.smm.lt/smt/jtp/

Visas JTP ir su jomis susijusių Slėnių programų finansavimas pavaizduotas 2 paveikslas. JTP ir
Slėnių programų finansavimo struktūra. Kaip matyti, yra keletas prie JTP sistemos ir keturių
specifinių programų įgyvendinimo prisidedančių nacionalinių programų. Šios programos teikia ir
kapitalo (infrastruktūros), ir pajamų (minkštąjį) projektų finansavimą, skirtą tyrimų institutams,
universitetų tyrėjams ir mokslo bei ūkio subjektų bendradarbiavimo struktūroms.
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2 paveikslas. JTP ir Slėnių programų finansavimo struktūra

Šaltinis: Stebėsenos grupės analizė

Kai bus užbaigtas pirmasis tyrimų, studijų ir verslo infrastruktūros etapas (statyba ir pirkimas), naudą
gaunantys institutai privalės sukurti APC naujųjų patalpų eksploatacijai ir valdymui.
3 paveikslas. MTEP infrastruktūros projektų struktūrizavimas į APC

Šaltinis: Stebėsenos grupės analizė

Šios ataskaitos rašymo metu daugelis projektų buvo pasiekę APC kūrimo etapą ir Stebėsenos grupė
teikė projektams aktyvią paramą kuriant eksploatacijos etapui skirtus verslo planus.
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2.1
2.2.1

Veiklos vertinimo rodikliai
Pirminiai JTP veiklos vertinimo rodikliai

Stebėsenos grupė sudarė Slėnių projektams, JTP ir Slėniams skirtą rodiklių ir uždavinių žemėlapį9.
Kiekvienos iš keturių JTP nedidelis rodiklių skaičius su atitinkamais agreguotais uždaviniais buvo
įtrauktas į JTP programų priedus. Tačiau kiekvienai iš JTP iškelti uždaviniai nebuvo tiesiogiai susiję
su rodikliais, nustatytais atskiriems MTEP infrastruktūros projektams.
*Be to, JTP rodikliai – tai kombinacija rodiklių, kurie yra susiję su Nacionalinių kompleksinių
programų ir Slėnių projektų rodikliais. „Minkštiems“ NKP rodikliams, atsispindintiems JTP veiklos
vertinimo rodikliuose, priklauso naujų ir atnaujintų švietimo programų bei studentų, studijuojančių
pagal šias studijų programas arba atliekančių praktiką JTP srityse, skaičius. Slėnių MTI projektų
rodikliai apima įsteigtų (įranga aprūpintų) ir veikiančių mokslinių tyrimų centrų; įsteigtų (aprūpintų
įranga) mokslinių laboratorijų (iš jų – į centrus įeinančių laboratorijų) skaičius; Slėnio laboratorijose
sukurtų darbo vietų mokslininkams ir kitiems tyrėjams skaičius; bei pasirašytų MTEP
bendradarbiavimo sutarčių tarp mokslinių tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių,
skaičius (iki 2013 m.). Tai atspindi daugialypę JTP prigimtį (tai yra, kad kiekviena JTP yra didesnė už
atskirus mokslinių tyrimų infrastruktūrą ar MTEP projektus).
Atsižvelgdami į ŠMM pasiūlytą rodiklių rinkinį, JTP rengėjai nustatė atitinkamus uždavinius, tačiau
nepateikė aiškaus paaiškinimo apie esminę intervencijos logiką. 1 priede (Appendix No. 1:) pateikti
JTP rodikliai ir uždaviniai laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Duomenys
apie uždavinius paimti iš priedų apie atskiras JTP programas.10
3 priede pateiktos lentelės iliustruoja, kokios metinės pažangos tikimasi iš JTP, žvelgiant į veiklos
vertinimo rodiklius stebėsenos laikotarpiu (nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.), o
atskaitos tašku laikant 2008 m. duomenis (jeigu jie yra). Kadangi gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP
nustatyti rodikliai skiriasi, turimi duomenys yra tik apie nedaugelį rodiklių.
2.2.2

Bendroji veiklos vertinimo rodiklių struktūra

Vadovaudamasi JTP rodiklių paskirstymu ir jų „intervencijos logika“, Stebėsenos grupė pasiūlė
konsoliduotą rodiklių sąrašą. Ši „intervencijos logika“ (žr. 4 paveikslas. Svarbiausių veiklos vertinimo
rodiklių išdėstymas pagal „intervencijos logiką“) apibrėžia trumpo ir ilgesnio laikotarpio rezultatus,
kurių turėtų pasiekti MTEP projektai ir APC JTP kontekste. Trumpu ir vidutiniu laikotarpiu (2014 –
2015 m.) tikėtinas toks poveikis:
optimalus sumontuotos tyrimų įrangos naudojimas;
didėjantis bendradarbiavimas JTP viduje;
finansavimo balanso pakeitimas iš bazinio į konkursinį;
didesni mokslinės veiklos rezultatai;
parengiamų specialistų (mokslo daktarų) skaičiaus didėjimas, mokslo ir technologijų
darbuotojų išlaikymas ir pritraukimas.
JTP ir Slėnių koncepcijos tikslas yra „(re)struktūrizuoti Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų
pajėgumus“ tam, kad būtų užtikrinta kuo didesnė mokslinė bei ekonominė viešųjų investicijų grąža.
Dėl to JTP rodikliai yra suskirstyti į penkias kategorijas ir keturias pagrindines grupes:
Gebėjimų stiprinimas ir ištekliai:
Mokslinių tyrimų ir verslo inovacijų infrastruktūra;
Žmogiškųjų išteklių potencialas;

9

„Technopolis Group“ ir E&Y (2011 m.). JTP veiklos vertinimo rodiklių peržiūros ir rekomendacijų
tobulinimui ataskaita (D.1.2)
10 Gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP rodikliai sudaryti kitaip negu kitų trijų JTP.
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Veiklos ir bendradarbiavimo būdai:
Vidinis APC išteklių naudojimas;
Moksliniai ir technologiniai rezultatai:
Mokslo ir technologinių žinių generavimas;
Socialinis ir ekonominis poveikis:
Žinių perdavimas ir komercinimas.
4 paveikslas. Svarbiausių veiklos vertinimo rodiklių išdėstymas pagal „intervencijos logiką“

Be to, Stebėsenos grupė pasiūlė keletą JTP programoms skirtų strateginių rodiklių:
1. Remiamose mokslo ir studijų institucijose įdarbintų darbuotojų skaičius (tarp jų ir iš užsienio);
2. Magistrų skaičiaus išaugimas JTP srityje;
3. Konkursinio finansavimo apimtis / dalis;
4. Pajamų dalis iš bendrų projektų su verslo subjektais apimtis/ dalis;
5. Mokslinių straipsnių, publikuotų svarbiausiuose tarptautiniuose žurnaluose, skaičius („Thomson
ISI“, „Web of Science“);
6. Užregistruotų tarptautinių patentų skaičius (visi tipai);
7. Pumpurinių (anlg. „start-up“ ir „spin-off“) įmonių įkūrimas su APC paslaugų parama;
8. Pajamos iš paslaugų teikimo ar technologijų licencijavimo;
9. Atsiskyrusių įmonių (išsikeliančių į savo patalpas), skaičius;
10. Užsienio privačios investicijos į mokslo parkus (mln. Lt).
Šiuos rodiklius turi rinkti Slėnių projektuose dalyvaujančios institucijos. Tą reikia daryti, visų pirma,
tam, kad būtų konsoliduojama informacija apie projektų pažangą prisidedant prie APC rodiklių, ir,
antra, kad būtų pateikiama informacija, leidžianti įvertinti JTP pažangą. Prieš pateikdami apžvalgą
apie pažangą siekiant JTP tikslų, kitame skyriuje apžvelgsime esamą mokslinių tyrimų ir inovacijų
sistemos situaciją keturiose mokslo srityse.
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3

Jungtinės tyrimų programos Lietuvos mokslo ir studijų kontekste

3.1

Lietuvos inovacijų sistemos mokslinė ir technologinė specializacija

Šiame skyriuje JTP yra apžvelgiamos Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos bei mokslo ir
technologijų sričiai tenkančių investicijų į MTEP ir turimų žmogiškųjų išteklių kontekste. Tikslas yra
ištirti šiuo metu daugiausia lėšų, skiriamų keturioms JTP temoms, reikšmingumą ir suprasti, ar
skiriamos lėšos prisidės prie ilgalaikių strateginių tikslų įgyvendinimo.
3.1.1

Investicijos pagal mokslo sritis

Duomenys apie Lietuvos Valstybės biudžeto asignavimus arba išlaidas MTEP (angl., GBAORD)
pagal socialinius ir ekonominius tikslus (NABS klasifikacija) nepateikia jokių įžvalgų apie atskiroms
sritims tenkančio viešojo finansavimo dalį. Lietuva labai išsiskiria iš kitų šalių pagal GBAORD
paskirstymą švietimui – vienai sričiai skirta dalis, netgi palyginus su MTEP finansavimu iš bendrųjų
universitetų lėšų (angl. GUF), dominuojančios EU27 kategorijos yra labai didelė. Palyginimui, kitos
dvi Baltijos šalys bendrajam žinių skatinimui skiria nuo trečdalio iki beveik 40 procentų kitų šaltinių
negu GUF GBAORD. Tuo tarpu, Lenkija didelį dėmesį skiria pramonės gamybai ir technologijoms.
Ši disproporcija aiškintina tuo, kad GBAORD duomenys Lietuvoje gaunami iš administruojančiųjų
šaltinių, kitaip tariant, Finansų ministerijos. Ministerija pateikia biudžeto analizę remdamasi ne
socialiniais ekonominiais tikslais, bet vyriausybės funkcijų klasifikacija, kurioje į švietimo sektorių
patenka viešieji mokslinių tyrimų institutai, tyrimų centrai ir kitos švietimo bei mokslo organizacijos.
5 paveikslas. GBAORD iš viso pagal socialinius ekonominius tikslus, 2009 m.

Šaltinis: „Eurostat“, diagramą parengė „Technopolis Group“

Dauguma mokslo, technologijų ir inovacijų finansavimo priemonių11 Lietuvoje yra sukoncentruotos į
„pažangias mokslinių tyrimų sritis“ ir atitinkamų ūkio sektorių augimą. Šioms strateginėms sritims
2008 – 2001 m. buvo skiriama apie 76 procentai viso projektų finansavimo. Iki 2011 m. vidurio
daugiausiai paramos teko:
11

„Idėja LT”, „Intelektas LT”, „Intelektas LT+”, „Inoklaster LT”, „Inoklaster LT+”, „Inogeb LT-1”, „Inogeb
LT-2”, „Inogeb LT-3”, „PRO LT”, „Inovaciniai čekiai”, Aukštųjų technologijų plėtros programa
(2007 – 2010 m.), Pramoninės biotechnologijos plėtros programa (2007-2010 m.), „Eureka”, „Eurostars”
„Asisentas-3”
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informacinėms ir komunikacijų technologijoms (117,6 mln. Lt arba 23,8 procentų visų
paskirstytų lėšų);
biotechnologijoms (79,8 mln. Lt arba 16,2 procentų visų lėšų);
ateities energijos šaltiniams (44,2 mln. Lt arba 8,9 procentų visų lėšų);
elektros ir optikos įrangai (38,9 mln. Lt arba 7,9 procentų visų paskirstytų lėšų)12.
2010 – 2015 m. svarbiausių mokslinių tyrimų infrastruktūros stiprinimui per Slėnių projektus bus
skiriama iki 300 mln. eurų. Iki 2010 m. pabaigos keturių JTP rėmuose buvo pradėta vykdyti 10
nacionalinių kompleksinių programų (NKP). Programos remia šias sritis: biotechnologijos ir
biofarmacijos; lazerių, naujųjų medžiagų, nanotechnologijų ir elektronikos, bei taikomųjų fizinių
mokslų ir technologijų; darniosios chemijos; informacinių technologijų sektoriaus; medicinos mokslų;
tvaraus gamtinės aplinkos naudojimo; mechatronikos; civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir
transporto; jūrinio sektoriaus; žemės, miškų ir maisto ūkio. Šių NKP finansavimui iš viso skirta apie
48 mln. eurų. Tačiau remiantis ŠMM duomenimis, (žr. Appendix No. 7:) „minkštiesiems“ projektams
NKP skirtas finansavimas sudarė apie 11 mln. eurų, o iki 2011 m. gruodžio mėnesio realiai buvo
išleista šiek tiek mažiau nei 2 mln. eurų.
2 lentelė. Pagrindiniai JTP finansavimo šaltiniai, 2010–2015 m.
JTP

Slėnių projektai
(mln. EUR)

1.1 Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų
25,85
infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA).
1.2
Inžinerinių
tinklų
ir
susisiekimo
komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir
6,44
technologijų parko infrastruktūros plėtra
jūriniame slėnyje.
2.1
Agrobiotechnologijų,
miškininkystės,
biomasės energetikos, vandens ir biosistemų 23,25
inžinerijos MTEP centrų plėtra.
Gamtos ištekliai 2.2 Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir
ir žemės ūkis
gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir studijų 8,77
infrastruktūra.
2.3 Maisto mokslo ir technologijų MTEP
2,44
infrastruktūra.
3.3
Nacionalinio
Ateities
energetikos
technologijų mokslo atviros prieigos centro 1,53
sukūrimas.
4.3 Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC)
4,35
įkūrimas.
3.1 Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro
9,23
sukūrimas KTU.
3.2 Naujausių farmacijos ir sveikatos
15,35
Biomedicina ir technologijų centras.
biotechnologijos
4.1 Jungtinis Gyvybės mokslų centras.
36,3
4.2 Jungtinis inovatyvios medicinos centras.
14,84
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Nacionalinė
kompleksinė
programa
(mln. EUR)

IŠ VISO
(mln.
13
EUR)

10,06

82,69

15,03

94,48

Viešosios politikos ir vadybos instituto bei asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ (2011 m.), “ Lietuvos
mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimo
paslaugų” galutinės vertinimo ataskaitos santrauka.
13 Bendra suma sudaryta iš MTEP infrastruktūros projektų ir NKP finansavimo. Kitų JTP programoms aktualių
priemonių finansavimas nėra įtrauktas.
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4.6 Biotechnologijų parko verslo inkubatoriaus
1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas.

Inžinerija ir
informacinės
technologijos

Medžiagų
mokslas,
fizikinė ir
chemijos
technologijos

3,73

3.1 Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro
7,14
sukūrimas KTU.
3.3 Nacionalinio atviros prieigos Ateities
energetikos
technologijų
mokslo
centro
1,7
sukūrimas.
4.4 Informacinių technologijų atviros prieigos
1,56
centras.
5.2 VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centras.
5,47
3.1 Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro
18,32
sukūrimas KTU.
3.3 Nacionalinio atviros prieigos Ateities
energetikos
technologijų
mokslo
centro 3,13
sukūrimas.
5.1 Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų
58,0
centro sukūrimas.
5.3 Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso
3,31
„NAGLIS“ sukūrimas.

7,64

23,51

14,95

97,71

Šaltinis: Slėnių projektų finansavimo ir administravimo sutartys ir JTP rengimo ir įgyvendinimo aprašai

Kaip matyti iš Slėnių ir NKP finansavimo paskirstymo pagal JTP sritis, trims iš keturių programų
tenka panašaus dydžio dalis (nuo 82 iki 98 mln. eurų). Tačiau inžinerinių ir informacinių technologijų
JTP skirtas finansavimas tesudaro maždaug ketvirtadalį to, kas skiriama kitoms trims JTP. Toks
finansavimo pasiskirstymas veikiau atspindi Slėnių projektų pasirinkimą, o ne kiekvienos iš sričių
svarbą mokslo, studijų ir verslo inovacijų veikloje, kaip bus aptariama kituose skyriuose.
3.1.2

Žmogiškieji ištekliai

Kalbant apie mokslinį personalą, situacija Lietuvoje panaši į ES vidurkį – tūkstančiui dirbančiųjų
tenka 5,2 mokslinių tyrimų darbuotojų dirbančių visu etatu (EU27 vidurkis yra 6,3). Tačiau naujų
mokslo daktarų skaičius tenkantis 25–34 metų amžiaus gyventojų skaičiui (išreikštam tūkstančiais)
yra dvigubai mažesnis už ES vidurkį (Lietuvoje – 0,8, tuo tarpu, EU27 rodiklis yra 1,6).14
Studentų priėmimo į studijų programas JTP mokslo srityse, Lietuvos studentų tarpe išliko populiarios
inžinerinės studijų programos (žr. 6 paveikslas) – magistro laipsnio siekia daugiau kaip 2 tūkst.
asmenų per metus. Antra pagal populiarumą studijų kryptis – kompiuterinės technologijos. Ją per
pastaruosius trejus metus kasmet rinkosi maždaug 600 studentų.

14

Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas (2012 m.). Inovacijų sąjungos konkurencingumo
ataskaita (2011 m.).
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6 paveikslas. Magistrantų skaičius pagal studijų sritis akademinių metų pr.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2008 – 2009 metais studentų visose srityse ženkliai sumažėjo (galbūt dėl ekonominės krizės ir
emigracijos), tačiau nuo 2010 metų ši neigiama tendencija išnyko. Žemės ūkio ir veterinarijos studijų
kryptis pasirenka kur kas mažiau studentų (maždaug po 200 kiekvienoje iš tų sričių). Vienintelės
studijų kryptys, kurios tarp studentų akivaizdžiai populiarėja, yra gamtos ir tikslieji mokslai.
Po truputį auga doktorantų skaičius trijose mokslo srityse, kurių duomenys yra prieinami, t.y.
fiziniuose moksluose, biomedicinoje ir inžinerijoje. 2009 – 2010 metais šiose srityse doktorantų
padaugėjo, o 2011 metais vėl sumažėjo.
3 lentelė. Doktorantų skaičius pagal mokslo sritis akademinių metų pradžioje
Mokslo sritis

Fiziniai
mokslai
Biomedicina
Inžinerija

2007

288
511
512

2008

285
532
535

2009

287
513
503

2010

359
551
597

2011

356
540
554

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
3.1.3

Mokslinė specializacija ir JTP

Siekiant įvertinti bendrą Lietuvos mokslininkų veiklumą ir našumą 2000 – 2011 m., galima
pasinaudoti SCOPUS15 duomenimis apie publikacijas mokslo žurnaluose (ne tik tuose, kurie
geriausiai žinomi pasaulyje) ir konferencijų pranešimus. 7 paveikslas. Lietuvių publikacijos pagal
mokslo sritis, 2000–2011 m. rodo, kad daugiausia lietuvių mokslinės publikacijos yra gamtos mokslų
srityse: fizikos ir astronomijos (beveik ketvirtadalis visų publikacijų), inžinerijos (22 procentai),
medžiagų mokslo (15 procentų), medicinos (12 procentų) ir chemijos (9 procentai). Žemės ūkiui ir
biologijai, biochemijai, genetikai ir molekuliniams mokslams bei kompiuterinėms technologijoms
tenka po 7–8 procentų visų publikacijų.

15

SCOPUS duomenų bazė apima 18 000 mokslininkų apžvelgiamų žurnalų, 1 200 laisvai prieinamų žurnalų,
600 profesinių žurnalų, 350 knygų serijų, 4,6 milijono konferencijų pranešimų (apie 10 procentų visų įrašų).
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7 paveikslas. Lietuvių publikacijos pagal mokslo sritis, 2000–2011 m.

Šaltinis: SCOPUS, skaičiavimus atliko „Technopolis Group“

Nors apskritai, mokslinių tyrimų rezultatas gana ryškus, publikacijų skaičius įtakingiausiuose
žurnaluose (monografijos ir ISI straipsniai) išlieka labai mažas. 2007 m. santykis tarp aukščiausios
kokybės mokslinių tyrimų produkcijos ir likusios tyrimų produkcijos buvo vidutiniškai 1:2.16 Apie 5,8
procentai visų lietuviškų mokslinių publikacijų buvo paskelbtos 10-yje procentų pasaulyje labiausiai
cituojamų leidinių. Tai tėra pusė ES vidurkio, kuris sudaro 11,6 procentus.17
Be to, absoliutūs publikacijų skaičiai nedaug tepasako apie tikrąjį specializacijos lygį. Nuo 2000 m.
Lietuva demonstruoja santykinę mokslinę specializaciją fizikos bei astronomijos, chemijos,
inžinerijos, matematikos bei statistikos ir informatikos mokslų srityse.18 O štai gyvybės, biologijos ir
biomedicinos moksluose 2000 – 2005 m. Lietuva santykinės specializacijos nepademonstravo.
Panašiai ir su žemės ūkio bei maisto tyrimų sritimis - ir nors situacija ėmė gerėti, pasaulinį vidurkį
pasiekė tik 2003 – 2005 m.
Tačiau, vertinant absoliučiais skaičiais, SCOPUS duomenys padeda išskirti našiausius publikacijų
rengėjus kiekvienoje JTP srityje (daugiau informacijos žr. 4 priede (Appendix No. 4:) ir sužinoti tam
tikros informacijos apie žurnalus, kuriuose Lietuvos mokslininkai per pastarąjį dešimtmetį
(2000 – 2011 m.) publikavo daugiausia:
Gamtos ištekliai ir žemės ūkis. Publikacijų skaičius gana mažas. Daugiausia jų parašė
mokslininkai iš Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, buvusios
Veterinarijos akademijos (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) ir buvusio Žemės
ūkio universiteto (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas). Žurnalai, kuriuose
2000 – 2011 m. moksliniai straipsniai buvo publikuojami dažniausiai: „Veterinarija ir
zootechnika“ (160 straipsnių, leidėjas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas),
16

MOSTA (2009 m.) Mokslo ir studijų valdymo kompleksinė analizė
Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas (2012 m.). Inovacijų sąjungos konkurencingumo
ataskaita (2011 m.).
18
Peter, V. ir Frietsch, R. (2009). “Exploring regional structural and S&T specialisation: implications for
policy.” Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas. Rodiklis lygina akademines publikacijas
mokslinių tyrimų srityje su bendru pasaulyje išleistų publikacijų skaičiumi. Negalima pateikti išvados apie
išeigos kokybę.
17

17

„Žemdirbystė“ (140 straipsnių, leidėjas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,
Aleksandro Stulginskio universitetas), „Acta Zoologica Lituanica“ (90 straipsnių, leidėjas:
Vilniaus universiteto Ekologijos institutas). Šių trijų žurnalų cituojamumo rodiklis19 yra labai
mažas – 2011 m. jis buvo nuo 2 iki 420 ir jie nėra įtraukti į ISI sąrašą. Iš tarptautinių
periodinių leidinių labiau išsiskiria „Journal of Food Agriculture and Environment“ (38
straipsniai, leidėjas: „WFL Publisher“, Suomija) ir „Acta Horticulturae“ (37 straipsniai,
leidėjas: „International Society for Horticultural Science“, Belgija). Jų h-indeksai yra
atitinkamai 9 ir 11. Veterinarijos mokslų srityje per kelerius pastaruosius metus cituotų
straipsnių dalis, lyginant su necituotais, ženkliai sumažėjo, taip pat labai krito tarptautinio
bendradarbiavimo publikacijų skaičius.21 Vėliau publikacijų daugėjo, tačiau
2008 – 2010 metų laikotarpiu ryškesnis publikacijų skaičiaus augimas nenustatytas.
Biomedicina ir biotechnologijos. Šioje srityje daugiausia parašė mokslininkai iš Vilniaus
universiteto ir buvusio Kauno medicinos universiteto (dabar Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas). Publikacijų skaičius buvo gana mažas, tačiau jos sulaukia daugiau tarptautinio
susidomėjimo negu straipsniai gamtos išteklių ir žemės ūkio srityje. Lietuvos mokslininkai
nuo 2000 m. daugiausia straipsnių publikavo šiuose žurnaluose: „Medicina“ (363 straipsniai,
leidėjas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, h-indeksas 14), „Central European Journal
of Biology“ (29 straipsniai, leidėjas: „Central European Science Journal“, Lenkija,
h-indeksas 10), „Nucleic Acids Research“ (26 publikacijos, leidėjas: „Oxford University
Press“, Jungtinė Karalystė, h-indeksas 262). Publikacijų skaičius farmakologijos,
toksikologijos ir farmacijos srityse būna labai mažai, o tai rodo, kad šių sričių tyrimai yra
daugiau taikomojo pobūdžio. Publikacijų skaičius 2008 – 2011 metais nežymiai išaugo.
Medžiagų mokslas, fizinės ir chemijos technologijos. Vertinant absoliučiais skaičiais, šioje
JTP srityje mokslininkai publikavo žymiai daugiau straipsnių nei kitose. Tarp autorių
akivaizdžiai pirmauja mokslininkai iš Vilniaus universiteto ir Kauno technologijos
universiteto. Tyrėjai išleidžia daug straipsnių Lietuvoje leidžiamuose žurnaluose, pvz.,
„Mechanika“ (303 straipsniai, leidėjas: Kauno technologijos universitetas), „Journal of
Vibroengineering“ (199 straipsniai, leidėjas: „Vibromechanika“), „Lithuanian Journal of
Physics“ (151 straipsnis, leidėjas: Lietuvos fizikų draugija), „Medžiagotyra“ (150 straipsnių,
leidėjas: Kauno technologijos universitetas). Jų h-indeksai yra žemesni ir svyruoja nuo 4 iki
7. Tačiau labai nemažai straipsnių yra publikuojama ir tarptautiniuose žurnaluose, ne tik
Europos, bet ir JAV, pvz., „Diffusion and Defect Data Pt B Solid State Phenomena“
(175 straipsniai, leidėjas: „Scitec Publications Ltd“, Šveicarija, h-indeksas 20), „Acta Physica
Polonica A“ (220 straipsnių, leidėjas: „Polska Akademia Nauk“, h-indeksas 20), „Applied
Physics Letters“ (123 straipsniai, leidėjas: „American Institute of Physics“, h-indeksas 263).
Tai liudija, kad šiose tyrimų srityse Lietuva turi kur kas daugiau mokslinės konkurencijos
galimybių. Žymesnio publikacijų skaičiaus padidėjimo 2008–2011 m. nenustatyta.
Inžinerija ir informacinės technologijos. Šiose srityse santykinis publikacijų skaičius irgi
didelis, o tarp autorių dominuoja Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino
technikos universiteto mokslininkai. Daugiausia publikuojama Lietuvoje leidžiamuose
žurnaluose, pvz., „Elektronika ir elektrotechnika“ (471 straipsnis, leidėjas: Kauno
technologijos universitetas), „Informatica“ (214 straipsnių, leidėjas: Lietuvos mokslų
akademija, h-indeksas 16). Tačiau šios sritys gerai reprezentuojamos ir dažnai cituojamuose
tarptautiniuose žurnaluose, pavyzdžiui, „Proceedings of SPIE the International Society for
Optical Engineering“ (319 straipsnių, leidėjas: SPIE, JAV, h-indeksas 77), „Lecture Notes in
Computer Science“ (163 straipsniai, leidėjas: „Springer Verlag“, Vokietija, h-indeksas 75) ir
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H indeksas: vidutinis citavimų skaičius, tenkantis vienam tame žurnale išspausdintam straipsniui per dvejus
paskutinius metus.
20
„SCImago“ žurnalų ir šalių reitingai: http://www.scimagojr.com
21
„SCImago Research Group“ skaičiavimai: http://www.scimagojr.com/
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kituose. Bendrovė „Thomson Reuters“22 teigia, kad Lietuvos informatikos mokslas turi didelį
potencialą ir pirmauja pagal cituojamų straipsnių procentinį augimą nuo 2008 m. gruodžio iki
2009 m. vasario, taip pat ir ankstesniais laikotarpiais. Tačiau didžiausias publikuotų straipsnių
citavimo procentinis augimas tenka inžinerijai, ypač Vilniaus universitetui. Čia nuo 2008 m.
fiksuojamas nedidelis publikuojamų straipsnių skaičiaus augimas.
3.1.4

Technologinė specializacija

Lietuvos privatus sektorius MTEP veiklai išleidžia itin mažai netgi lyginant su kitomis „naujomis“ ES
valstybėmis narėmis. 2010 m. šis rodiklis tesudarė 0,23 procento BVP (palyginimui, EU27 vidurkis
yra 1,23, Estijos 0,83, o Čekijos Respublikos 0,97 procento). Per trejų metų laikotarpį nuo 2008-ųjų
iki 2010-ųjų didžiausios vidutinės privataus sektoriaus išlaidos MTEP (BERD) absoliučiais skaičiais
buvo finansų ir draudimo sektoriuje, kuris 2010 m. investavo 43 mln. litų. Antras pagal svarbumą tais
pačiais metais buvo telekomunikacijų sektorius. Šiame sektoriuje užfiksuotas didelis išlaidų šuolis –
nuo mažiau nei milijono litų 2009 m. iki 23 mln. litų 2010 m. Taigi, per 2008 – 2010 metų laikotarpį
antras pagal svarbumą sektorius buvo sveikatos apsaugos, kuris MTEP veiklai per metus vidutiniškai
išleido 21 mln. litų. Kiti sektoriai, kurie 2008 – 2010 m. MTEP veiklai per metus vidutiniškai išleido
nuo 10 iki 20 milijonų litų, buvo kompiuterinis programavimas, konsultavimo ir kitos paslaugos;
moksliniai tyrimai ir plėtra; kompiuterių, elektroninių ir optinių prietaisų gamyba; medienos gamyba
bei medienos ir kamštienos gaminių gamyba (išskyrus baldų gamybą) ir surenkamų metalo gaminių
gamyba (išskyrus mašinų ir įrangos gamybą).
Kadangi santykiniai ir absoliutūs BERD rodikliai yra labai maži, visai nenuostabu, kad Lietuva
pateikia ir labai mažai prašymų įregistruoti patentus. Tokių prašymų skaičius, tenkantis vienam
milijardui BVP, yra daugiau nei 10 kartų mažesnis už ES vidurkį.23 Absoliutūs skaičiai rodo, kad
2003 m. Europos patentų organizacija (EPO) gavo 17 prašymų iš Lietuvos įregistruoti patentus, iš
kurių du buvo skirti aukštosioms technologijoms, kai tuo tarpu 2008 m. gauta 10 prašymų ir tik vieną
klasifikuotą kaip aukštųjų technologijų. JAV Patentų ir prekės ženklų biuras 2000 m. užregistravo tik
šešis lietuviškus patentus, o 2005 m. šis skaičius išaugo iki 29.24 Kadangi privatus sektorius MTEP
veiklai skiria itin mažai lėšų (šešis kartus mažiau negu ES vidurkis), Lietuva praktiškai negauna
pajamų iš užsienio už licencijas ir patentus.25 Ir nors šie skaičiai nesuteikia pakankamai svarių
duomenų nustatyti šalies technologinę specializaciją, vis dėlto kelių nedidelių aukštųjų technologijų
sektorių augimas byloja apie tai, kad ryškėja Lietuvos technologinė specializacija biotechnologijų,
lazerių, taip pat informacijos bei komunikacijų technologijų ir nanotechnologijų srityse.

22

http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science/
Remiantis duomenimis iš Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato Inovacijų sąjungos
konkurencingumo ataskaitos (2012 m.).
24 EUROSTAT
25 Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas (2012 m.). Inovacijų sąjungos konkurencingumo
ataskaita (2011 m.).
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8 paveikslas. Privataus sektoriaus išlaidos MTEP pagal sektorius, 2010 m.*

* arba paskutiniai metai, kurių duomenys prieinami
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, skaičiavimus atliko „Technopolis Group“

Lietuvos biotechnologijų sektoriuje dirba daugiau nei 700 žmonių, įskaitant 160 MTEP darbuotojų, o
metinės pajamos 2010 m. viršijo 50 mln. eurų. Nuo 2003-iųjų iki 2008-ųjų metų pardavimai šiame
sektoriuje augo daugiau nei 22 procentus per metus, kai tuo tarpu visame pasaulyje – 15 procentų per
metus. Apie 80 procentų produkcijos buvo eksportuota į daugiau kaip 70 šalių, kas liudija apie
augantį tarptautinį pripažinimą.26 2010 m. gegužės mėn. pasaulio biotechnologijų lyderis „Thermo
Fisher Scientific Inc.“ įsigijo Lietuvos įmonę „Fermentas“, kuri gamina ir visame pasaulyje platina
fermentus, reagentus ir molekulinės bei ląstelinės biologijos tyrimų rinkinius. Ši bendrovė paskelbė
savo ambicingą tikslą 2020 m. sukurti 1,1 procentą Lietuvos BVP.
Lazerių technologijų sektorius yra kitas Lietuvos ekonomikos pažangiųjų technologijų „ramstis“,
kurio metinis augimas sudaro 15-20 procentų. Lietuvoje yra daugiau kaip 10 aukštųjų technologijų
įmonių, plėtojančių ir gaminančių lazerių technologijų produktus ir kuriose dirba apie 300 lazerių
specialistų. Lietuva pirmauja pasaulyje, užimdama net 80 procentų didelės galios pikosekundinių
lazerių pasaulio rinkos ir daugiau nei 50 procentų ultragreitų parametrinių šviesos generatorių
gamybos rinkos. 80 procentų lietuviškos lazerių produkcijos eksportuojama į daugiau kaip 100 šalių,
kas užtikrina pasaulinį pripažinimą kokybės ir rinkų diversifikacijos srityse. Tarp Lietuvos įmonių
klientų yra tokios organizacijos kaip NATO, Pentagonas, Izraelio branduolinių tyrimų centras, JAV
Berklio universitetas ir kitos.27
Kiti sektoriai, galintys pritraukti tiesiogines užsienio investicijas (TUI), yra rafinuotų naftos produktų,
chemikalų ir chemijos produktų gamyba, taip pat informacijos ir komunikacijų technologijos, ypač
telekomunikacijos. 2009 – 2011 m. TUI į naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų gamybos
sektorių vidutiniškai sudarė 5 mln. litų per metus, kas sudarė apie 14 procentų visų TUI Lietuvoje.
Telekomunikacijos pritraukia apie 10 procentų metinių TUI, tai yra po 3,4 mln. litų per metus.28
26

„Quantum Capital“ (2011 m.). “An Overview of Biotechnology Industry in Lithuania.”
Lietuvos ekonominės plėtros agentūros duomenys.
28 Lietuvos statistikos departamento duomenys.
27
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3.2

Užsienio lėšų pritraukimas ir mokslinių tyrimų sistemos internacionalizavimas

Vertinant pagal bendrai rengiamas publikacijas, Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo su užsienio
tyrėjų grupėmis aktyvumas yra mažas. 7,3 procentai visų lietuviškų publikacijų buvo parengtos kartu
su Vokietijos mokslininkais, 6,7 procentai – su mokslininkais iš JAV ir apie 5 procentai
bendradarbiaujant su Prancūzijos, Švedijos ar Jungtinės Karalystės mokslininkais.29 Toks
publikavimo modelis patvirtina faktą, kad mokslo ir tyrimų bazė yra gana uždara ir paprastai nėra
pasinaudojama progomis pasisemti naudos iš tarptautinių tyrimų grupių sukauptų žinių.
Vis dėlto kai kurios pirmaujančios Lietuvos mokslinių tyrimų grupės per pastarąjį dešimtmetį
sugebėjo pritraukti nemažų investicijų iš tarptautinių finansavimo šaltinių. Šios mokslinių tyrimų
komandos atstovauja stipriausias tematinių mokslinių tyrimų sritis, tokias kaip biotechnologijos,
lazeriai, medžiagų mokslas ir fizika.30 Lietuvos dalyvavimo 7BP vidutinis sėkmės rodiklis yra 21
procentai, kas yra labai arti ES vidurkio. Aktyviausiai 7BP dalyvaujančios Lietuvos organizacijos
pagal dalyvių skaičių ir gautą Europos Komisijos (EK) finansavimą yra Vilniaus universitetas
(dalyvavo 29 kartus, 5,33 mln. eurų), Kauno technologijos universitetas (dalyvavo 26 kartus, 2,88
mln. eurų) ir Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (dalyvavo
7 kartus, 0,97 mln. eurų).31 Bendrasis Lietuvos dalyvavimo 7BP biudžetas sudarė 46,8 mln. eurų, iš
kurių 33,7 mln. buvo EK finansavimas.32 Atsižvelgiant į prioritetus, Lietuva, turi „konkurencinį
pranašumą“ (prieš Estiją ir Latviją) informacinės visuomenės technologijų srityje 6BP ir energetikos
srityje 7BP. Analizuojant gautą EK finansavimą pagal 7BP, energetikos sektorius gavo 6,37 mln.
eurų, o sveikatos sektorius (įskaitant medicinos biotechnologijas) – 6,04 mln. eurų. Informacijos ir
komunikacijos technologijų sektorius teikia labai daug paraiškų, tačiau finansuojama tik nedidelė jų
dalis. Kol kas šis sektorius iš 7BP gavo 2,09 mln. eurų.
Lietuvos BP dalyvių socialinio tinklo analizė33 rodo, kad dalyvių tinklas sudarytas iš mažai
tarpusavyje susijusių institucijų (žr. 5 priedą (Appendix No. 5:)). Tik 24 dalyviai (arba tik 15
procentų „viso tinklo“) yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Centrinę vietą tinkle užima Vilniaus
universitetas, tuomet Vytauto Didžiojo universitetas ir Puslaidininkių fizikos institutas. Vilniaus
universitetas dominuoja ir Lietuvos 7BP tinklo dalyvių tarpe. Iš tikrųjų 7BP dalyvių tinklo
grupavimosi koeficientas yra didesnis negu 6BP tinklo, o tai parodo, kad ilgainiui dalyviai glaudžiau
bendradarbiauja vieni su kitais. Tačiau visapusiška tinklo analizė (atsižvelgiant ne tik į Lietuvos
dalyvius) rodo, kad pagrindinis centras vis dėlto yra Kauno technologijos universitetas. Taigi, galima
teigti, jog Kauno technologijos universitetas yra pagrindinė institucija, galinti sujungti Lietuvą su
tarptautine moksline bendruomene, o Vilniaus universitetas yra pagrindinė institucija, kuri gali
skatinti bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu.
3.3

Potencialus JTP programų vaidmuo stiprinant mokslinių tyrimų veiklą

Nepaisant jau padarytų ir dabar daromų investicijų, įskaitant tas, kurios nuo 2004 m. gaunamos iš ES
Struktūrinių fondų, bendri Lietuvos pasiekimai mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ir toliau išlieka
nedideli. 2011 m. Inovacijų sąjungos konkurencingumo ataskaitoje (IUCR) ir 2011 m. Inovacijų
sąjungos švieslentėje (IUS) Lietuvos mokslinė ir technologinė veikla iš esmės buvo įvertinta
neigiamai. Taip pat buvo konstatuota, kad padaryta nedaug pažangos mažinant atsilikimą nuo kitų
analizuojamų šalių (IUCR atveju tai yra Graikija, Latvija ir Malta, o IUS - Lietuva yra įtraukta į
„nedidelių novatorių“ grupę kartu su Bulgarija, Latvija ir Rumunija).
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SCOPUS 2000–2011 m. duomenys.
ERAWATCH
31 Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato Inovacijų sąjungos konkurencingumo ataskaita (2012
m.).
32 ECORDA 2011 m. spalio mėn. duomenys.
33 Pagal ECORDA duomenis 2010 m. balandžio mėn.
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9 paveikslas. Lietuvos padėtis pagal IUS, 2011 m.

Šaltinis: http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/ius-2011, diagramą parengė „Technopolis Group“

Nepaisant jau padarytų ir dabar daromų investicijų, įskaitant tas, kurios nuo 2004 m. gaunamos iš ES
Struktūrinių fondų, bendri Lietuvos pasiekimai mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ir toliau išlieka
nedideli. 2011 m. Inovacijų sąjungos konkurencingumo ataskaitoje (IUCR) ir 2011 m. Inovacijų
sąjungos švieslentėje (IUS) Lietuvos mokslinė ir technologinė veikla iš esmės buvo įvertinta
neigiamai. Taip pat buvo konstatuota, kad padaryta nedaug pažangos mažinant atsilikimą nuo kitų
analizuojamų šalių (IUCR atveju tai yra Graikija, Latvija ir Malta, o IUS - Lietuva yra įtraukta į
„nedidelių novatorių“ grupę kartu su Bulgarija, Latvija ir Rumunija).
9 paveikslas. rodo, kad 2011-ųjų metų Inovacijų sąjungos švieslentės duomenimis Lietuva ES27
vidurkį pasiekia tik žmogiškųjų išteklių srityje. Geri rezultatai šioje srityje aiškintini tuo, kad gana
didelė gyventojų dalis turi aukštąjį išsilavinimą, nors naujų doktorantų skaičius vis tik yra 40 procentų
žemesnis negu ES27 vidurkis. Nors per pastaruosius trejus metus naujų doktorantų skaičius augo
sparčiau negu vidutiniškai ES27, tas augimas buvo lėtesnis negu kitose šalyse. Taip pat nors Lietuvoje
mokslinių darbuotojų dalis darbo jėgoje santykinai didesnė negu kitose IUCR atskaitos grupės šalyse,
bendras Lietuvos mokslinių tyrimų sistemos našumas vis tiek yra prastas, nes iš visų šalyje
publikuojamų mokslinių straipsnių tik labai nedidelė dalis patenka į 10 procentų labiausiai pasaulyje
cituojamų mokslo leidinių. Kaip jau buvo minėta, Lietuvos pasiekimai technologijų srityje dar
prastesni (mažai patentų, praktiškai negaunama pajamų iš užsienio licencijų bei patentų, privatus
sektorius MTEP veiklai skiria mažai lėšų). Tai atspindi kartu ir šalies pramonės struktūrą, ir mažus
Lietuvos įmonių absorbcinius gebėjimus, ir silpnus mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos dalyvių
bendradarbiavimo ryšius nacionaliniu (tarp mokslinių tyrimų bazės ir verslo įmonių) ir tarptautiniu
mastu.
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4

Pažanga siekiant JTP tikslų

Šiame skyriuje, atsižvelgiant į ankstesniame skyriuje aprašytą kontekstą, aptariama, kokia pažanga
buvo padaryta siekiant įgyvendinti keturių JTP tikslus. Pirmiausia, apžvelgiamas bendras Slėnių
projektų įgyvendinimo tvarkaraštis. Toliau pateikiama konkretesnių pastebėjimų, apjungiančių
informaciją apie tam tikrų mokslo sričių padėtį Lietuvoje su pagrindinėmis Slėnių projektų
įgyvendinimo problemomis, palyginant šiuos duomenis su JTP veiklos vertinimo rodiklių uždaviniais.
4.1

Slėnių MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo pažanga

Kaip jau minėta, Slėnių MTEP infrastruktūros projektai finansine ir strategine prasme turi esminį
vaidmenį JTP įgyvendinime. Svarbiausi JTP mokslinėse srityse veikiantys universitetai ir valstybiniai
mokslinių tyrimų institutai gauna naudos iš mokslinių tyrimų infrastruktūros gerinimo, nes tai padeda
konsoliduoti mokslinį potencialą. Tačiau dėl kliūčių, iškilusių su viešaisiais pirkimais, statybos darbai
vėluoja, todėl įgyvendinti uždavinius pagal pradinį tvarkaraštį vargu ar bepavyks.
Dauguma projektų 1-ąjį savo veiklos etapą turėjo užbaigti iki 2012 m. pabaigos. Šis etapas apima
pastatų statybos ir atnaujinimo bei įrangos įsigijimo darbus. Nepaisant to, didžiausi projektai, ypač tie,
kuriuose vykdoma statyba, šiame etape smarkiai atsilieka nuo tvarkaraščio – vėlavimas yra nuo kelių
mėnesių iki dvejų metų (žr. 10 paveikslas. MTEP projektų įgyvendinimo tvarkaraštis
10 paveikslas. MTEP projektų įgyvendinimo tvarkaraštis
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Šaltinis: Stebėsenos grupės analizė

Nors mažesnių gabaritų įrangą galima įsigyti ir įrengti esamose partnerių institucijų patalpose bei
pradėti ją naudoti moksliniams tyrimams, didelės įrangos montavimas stringa. Atsižvelgiant į statybos
darbų vėlavimą, galima prognozuoti, kad pilnai veikiančių tyrimų centrų įkūrimas bei įrengimas nuo
pradinio tvarkaraščio atsiliks, o tai turės įtakos rodiklių, susijusių su mokslinės veiklos rezultatais ir
aukštojo mokslo bei doktorantūros studijomis, pasiekimui.
Kalbant apie tokių rodiklių pasiekimą kaip bendradarbiavimas su verslu, „pumpurinių“ įmonių
įkūrimas ir pajamų iš mokslinių tyrimų veiklos gavimas priklauso nuo to, ar sėkmingai darbuosis
APC, kurie bus atsakingi už įrangos naudojimo pastatytuose ar atnaujintuose laboratorijose skatinimą
ir koordinavimą. Vėlavimas įkurti APC ir pasamdyti darbui juose kvalifikuotus darbuotojus pakenks
naujųjų MTI objektų vidutinio laikotarpio finansiniam tvarumui, nes numatytu laiku nebus gauta
planuotų pajamų iš mokslinių tyrimų, kuriuos būtų buvę galima atlikti pagal sutartis, ir t. t.
4.2

Nacionalinių kompleksinių programų įgyvendinimo pažanga

Stebėsenos grupės prašymu ŠMM pateikė duomenis apie „minkštųjų“ NKP projektų (žr. sąrašą 8
priede (Appendix No. 1:), kurių finansavime dalyvauja Europos socialinis fondas, pažangą. Deja,
duomenų bazėje sukauptoje informacijoje nepažymimas skirtumas tarp JTP sričių, taip pat įtraukta
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informacija apie dvi NKP, kurios patenka į kūrybinių industrijų JTP, o pastaroji šioje ataskaitoje nėra
nagrinėjama. Vis dėlto šie duomenys padeda susidaryti bendrą vaizdą apie pasiektus rezultatus
(žr. 4 lentelė. NKP rodikliai ir pasiekimų dydis)
4 lentelė. NKP rodikliai ir pasiekimų dydis
Planuotas dydis
iki 2015 m.

Rodiklio rūšis

Nr.

Pasiektas dydis

1

Parengtų arba atnaujintų I ir II pakopų studijų
127
programų skaičius

96

2

Dėstytojų stažuočių skaičius

39

3

Studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie
2874
mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

12

4

Dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie
233
mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

182

5

Studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo
84
valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

0

6

Dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo
neformaliojo švietimo
programos baigimo
pažymėjimus, dalis

87

123

108

Šaltinis: ŠMM duomenys, paimti 2012 m. birželį

Pasak ŠMM, nors atskiri projektai nuo tvarkaraščio ir atsilieka, tačiau beveik visi yra pradėti
įgyvendinti. Bendras parengtų arba atnaujintų studijų programų skaičius yra arti nustatyto planinio
rodiklio. Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo veikla irgi vyksta labai aktyviai, tačiau kol kas yra labai
mažai studentų, studijuojančių pagal naująsias studijų programas. Tokia padėtis gali būti paaiškinama
tuo, kad dauguma studijų programų buvo parengtos 2011 – 2012 m., tad duomenys apie naujų
studentų priėmimą bus žinomi tik po 2012 m. liepos–rugsėjo mėnesių.
Tolesniuose poskyriuose nagrinėjama, kokią pažangą padarė kiekviena JTP, siekdama įgyvendinti
nustatytus uždavinius. Lentelėse nurodyta, kad duomenų apie tai, ką iki šiol pavyko pasiekti, nėra.
Ministerijos / agentūros ir Slėnių projektai (institucijos) tinkamų naudoti duomenų ar pakankamos
informacijos Stebėsenos grupei nepateikė. 2012 m. birželį Lietuvos mokslo taryba pažadėjo suteikti
prieigą prie savo duomenų bazių, iš kurių galima gauti reikalingą informaciją. Kai pastarieji duomenų
šaltiniai bus išnagrinėti, ši informacija bus atnaujinta.
4.3
4.3.1

Gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP
Bendra pažanga siekiant JTP tikslų

5 lentelė. Gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP strateginiai rodikliai išvardinti aktualiausi, „strateginiai“
gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP vertinimo rodikliai (žr. 1.4 priede (Appendix No. 1.4:) ir atitinkami
uždaviniai.
5 lentelė. Gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP strateginiai rodikliai
Strateginis rodiklis

Studentų,
baigusių
atitinkamas
JTP sričiai
programas,
skaičius
(augimas)
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Iki šiol
tikslai

n.a.

Užsibrėžti
tikslai 20102011 m.
terminui

244

Pradinio JTP rodiklio pavadinimas

Studentų, baigusių atitinkamas JTP
plėtojamos mokslinių tyrimų ir
ekonominės veiklos sektoriaus
krypties studijų programas ir dirbančių
įgyvendinant atitinkamos Programos
projektus, skaičius.

Strateginis rodiklis

Paskelbtų
mokslinių
publikacijų
svarbiausiuose
tarptautiniuose
mokslo
žurnaluose
(Thomson ISI,
Web of
science)
Užregistruotų
tarptautinių
patentų
skaičius (visų
tipų)

Iki šiol
tikslai

Užsibrėžti
tikslai 20102011 m.
terminui

Pradinio JTP rodiklio pavadinimas

n.a.

196

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

n.a.

0

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

Buvo iškeltas uždavinys, kad 2010 – 2011 m. magistro studijas baigtų 244 studentai ir kad iki 2015 m.
šis skaičius būtų po truputį didinamas. Nors šie skaičiai gana nedideli, žmogiškųjų išteklių
pritraukimas į žemės ūkio ir gamtos mokslų sritį vyksta gana vangiai ir to gali nepakakti užbrėžtam
tikslui pasiekti. Pavyzdžiui, agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir
biosistemų inžinerijos MTEP centrų vystymo projekto vykdytojai praneša, kad įkūrus centrus naujų
darbo vietų moksliniams darbuotojams neatsirado. Per kelerius pastaruosius metus doktorantų
skaičius šiose srityse padidėjo 10–12 žmonių. Nors tai teigiamas poslinkis, to tikrai nepakanka, kad
centrai galėtų vykdyti visą planuojamą veiklą. Pagrindinė kliūtis yra Lietuvoje mažėjantis žemės ūkio
ir veterinarijos studijų populiarumas (tokia tendencija stebima ir visoje ES34), nes ši studijų kryptis
suvokiama kaip mažai patraukli. Kitas nepalankus veiksnys yra priėmimo į Lietuvos universitetus
sistema. Kai prieš kelerius metus ji buvo pakeista, šiai studijų sričiai universitetuose buvo skirta per
mažai valstybės finansuojamų vietų. Dėl šios priežasties I ir II kursuose besimokančių studentų
skaičius šiuo metu yra daug mažesnis nei ankstesniais metais ir todėl sumažėjo bendras studentų
skaičiaus augimo tempas.
Kalbant apie publikacijas populiariausiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose („Thomson ISI“, „Web
of science“), gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP buvo iškeltas uždavinys 2010–2011 m. publikuoti 196
straipsnius, o 2012–2013 m. didinti publikacijų skaičių 28 procentais ir 2014–2015 m. publikuoti
atitinkamai 252 ir 324 straipsnius. SCOPUS duomenų bazė35 rodo, kad 2010–2011 m. Lietuvos
mokslininkai publikavo 389 žemės ūkio ir biologijos mokslų srities straipsnius ir 10 veterinarijos
mokslo srities straipsnių. Per tą patį laikotarpį publikuoti 248 straipsniai aplinkosaugos mokslų srityje,
tačiau į šį skaičių patenka daug temų, kurios neįeina į JTP sritį (daugiau informacijos
žr. 11 paveikslas. Straipsniai, publikuoti pasirinktose srityse, susijusiose su gamtos išteklių ir žemės
ūkio JTP). Tačiau, didžioji dalis žurnalų, kuriuose tos publikacijos buvo paskelbtos, nepatenka į ISI
sąrašą. Kadangi ISI publikacijų skaičius, lyginant su visomis publikacijomis gamtos išteklių, žemės
ūkio ir veterinarijos srityse, yra labai nedidelis (žr. 3.1.3 poskyrį), doktorantų skaičius auga lėtai, o

34

Appraisal of the European Technology Platform of Farm Animal Breeding and Technology as an input in
European Bio-Based Economy Strategy (2011) („Europos technologijų platformos, skirtos ūkiuose auginamų
gyvulių veislininkystei ir technologijoms, kaip indėlio į Europos bioekonomikos strategiją vertinimas”)
35 Į SCOPUS duomenų bazę įeina 18 000 mokslininkų apžvelgiamų žurnalų, 1200 viešai prieinamų žurnalų,
600 profesinių žurnalų, 350 knygų serijų, 4,6 milijono konferencijų pranešimų (apie 10 procentų visų įrašų)
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mainų programomis pritrauktų užsienio tyrėjų skaičius visai menkas, tikimybė iki 2015 m. pasiekti
nustatytus rodiklius yra labai maža.
11 paveikslas. Straipsniai, publikuoti pasirinktose srityse, susijusiose su gamtos išteklių ir žemės ūkio
JTP36

Šaltinis: SCOPUS, skaičiavimus atliko „Technopolis Group“

4.3.2

Slėnių projektų indėlis į JTP pažangą

6 lentelė. Planuotas Slėnių projektų indėlis ir iki šio meto faktiškai padaryta pažanga
Slėnio projektas

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

2.1
Agrobiotechnolog
ijų,
miškininkystės,
biomasės
energetikos,
vandens ir
biosistemų
inžinerijos MTEP
36

Planuotas indėlis siekiant JTP
tikslų

Modernių švietimo
įstaigų ir atviros
prieigos mokslinių
tyrimų infrastruktūros
įrengimas sukurs
palankias sąlygas
jūrinių mokslų žinių
perdavimui į verslą,
pakels jūrinių mokslų
švietimo lygį ir
padidins Lietuvos
jūrinio sektoriaus
konkurencingumą.
Mokslinių tyrimų
infrastruktūros
atnaujinimas ir
sustiprinimas padės
konsoliduoti šios
srities mokslinį
potencialą.

Iki šio meto pasiekta pažanga

Projektas yra ties įsipareigojimų
neįvykdymo rizikos riba dėl
statybų/įrangos įsigijimo
uždelsimų, Tarptautinis
žinomumas dar sunkiai
pasiekiamas. Reikalinga didesnė
koncentracija ties klasterių
plėtojimu, norint pasiekti
ekonominų rezultatų. Matoma
rizika dėl mokslininkų ir
inžinierių/laborantų trūkumo.

Projektas atsilieka nuo
tvarkaraščio daugiau nei metus
dėl įvairių priežasčių susijusių su
konkursų rengimu ir pirkimais.
Remiantis turima informacija,
APC įkūrimas dar neprasidėjo.
Nėra aiškios mokslinių tyrimų
darbotvarkės.

SCOPUS duomenų bazėje straipsnis gali būti priskirtas kelioms kategorijoms, todėl atskirų stulpelių suma yra
didesnė už bendrą straipsnių skaičių
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Slėnio projektas

centrų, aukštojo
mokslo studijų ir
susijusios
infrastruktūros
plėtra bei mokslo
ir studijų
institucijų
reorganizavimas
2.2 Gyvūnų
sveikatingumo,
mitybos ir
gyvūninių žaliavų
mokslo ir studijų
infrastruktūros
plėtra

Planuotas indėlis siekiant JTP
tikslų

Iki šio meto pasiekta pažanga

Trūksta veiklai būtinų
žmogiškųjų išteklių, ypač
technikų. Įrangos panaudos
rodiklis tikriausiai yra gan žemas.
Nustatyta, kad norint užbaigti
projektą reikalingas papildomas
finansavimas.
Nauja įranga padės išplėsti
mokslinių tyrimų mastą ir
pagerinti šioje srityje
švietimo ir mokymo
galimybes.

Dėl įvairių priežasčių, susijusių su
statybų planavimu, konkursų rengimu ir
pirkimais, projektas atsilieka nuo
tvarkaraščio daugiau nei pusę metų. Be
to, susidurta su sunkumais įsigijant
įrangą, nes nebuvo gauta jokių
pasiūlymų (4 iš 10 atvejų).
Inicijuotos
diskusijos apie
APC
organizacinę struktūrą ir valdymą.
Vyksta verslo planavimas.
Numatomos potencialios problemos dėl
tyrėjų ir techninių darbuotojų, gebančių
užtikrinti efektyvų įrangos naudojimą,
trūkumo.

2.3 Maisto
mokslo ir
technologijų
MTEP
infrastruktūros
plėtra ir
mokslinio
potencialo
konsolidacija

Naujos patalpos ir
MTEP infrastruktūra
prisidės prie maisto
mokslo plėtros ir
konsoliduos šios
srities mokslinius
pajėgumus.

4.3. Jungtinio
gamtos tyrimų
centro įkūrimas

MTEP infrastruktūros
atnaujinimas ir mokslinio
potencialo koncentracija
pagerins ekosistemų
mokslinių tyrimų kokybę ir
prisidės prie tvarios plėtros.
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Projektas užbaigtas, liko tik šiek
tiek darbo su dokumentacija.
Jau pasamdytas APC vadovas,
kuris užsiims komercializacija,
komunikacija su verslu ir
darbuotojų pritraukimu.
Vyksta mokomasis verslo
planavimas.
Trūksta informacijos apie
dabartinį ir planuojamą mokslinių
tyrimų personalą. Labai tikėtina,
kad įrangos naudojimo rodikliai
nebus tokie, kaip planuota, nes
moksliniams tyrimams nepakanka
darbuotojų.
Projektas nuo tvarkaraščio
atsilieka mažiausiai pusmetį dėl
to, kad yra rengiamas techninis
projektas ir laukiama, kada bus
išduotas leidimas statyti tyrimų
centrą. Vyksta įrangos pirkimo
procesas.
Pradėtos diskusijos apie APC
organizacinę struktūrą, valdymą
ir eksploatacijos klausimus, taip
pat ruošiamas verslo planas.
Vyksta verslo planavimas.
Centras neturi artimų ryšių su

Slėnio projektas

Planuotas indėlis siekiant JTP
tikslų

Iki šio meto pasiekta pažanga

verslo sektoriumi. Vadovybei
reikia pagalbos verslo planavimo
klausimais ir idėjų, kaip užmegzti
bendradarbiavimą. Šiuo metu
komanda mėgina parengti
paslaugų sąrašą ir atlieka kai
kuriuos preliminarius rinkos
tyrimus.
Techninių darbuotojų, gebančių dirbti su nupirkta įranga, ir vadovų, gebančių efektyviai vadovauti
APC, trūkumas yra viena rimta problema, kuri nekarta buvo paminėta Lietuvoje.
Šiuo metu mokslinių tyrimų institucijos, dalyvaujančios gamtos išteklių ir žemės ūkio JTP, praneša
tik apie pavienius kontaktus su privačiomis įmonėmis. Tarpsektorinis bendradarbiavimas yra,
pavyzdžiui, jūriniame ir agrobiotechnologijų sektoriuose, tačiau dauguma kitų projektų pripažįsta, kad
ryšių su vietinėmis įmonėmis pavyko užmegzti mažai arba jų visai nėra. ŠMM turi duomenų tik apie
vieną bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą tarp mokslinių tyrimų institucijų ir smulkaus ir vidutinio
dydžio įmonėmis jūriniame sektoriuje. Problema susijusi su tuo, kad projektų įgyvendinime
dalyvaujantys žmonės prastai suvokia technologijų perdavimo koncepciją, ir kad žemės ūkio sektorius
skiria mažai dėmesio MTEP. Slėnis „Nemunas“ kuria komunikacijos ir technologijų perdavimo
centrą, tačiau didelės naudos galėtų duoti tikslingesnis mokymas apie tai, kaip realizuoti šį
technologijų perdavimą Lietuvos kontekste. Reikalingi kur kas proaktyvesni komunikacijos ir
rinkodaros veiksmai, tačiau Stebėsenos grupėpastebėjo, kad projektų valdymo komandoms tokių
įgūdžių trūksta. Maisto sektoriaus projekto vadovo požiūriu, žemės ūkio sektoriuje, ypač maisto,
vyrauja daug mažų įmonių, nors yra ir stambių pieno ir mėsos produktus gaminančių bendrovių. Tad
yra poreikis priimti į APC ir apmokyti daugiau darbuotojų, kurie sugebėtų organizuoti mokslui ir
verslui naudingą bendradarbiavimą. Atsižvelgiant į mažą įmonių dydį, gali būti efektyviau darbuotis
kompetencijos centro principu, kai mažų įmonių grupė dalyvauja jungtinėje MTEP programoje kartu
su vienu ar daugiau Slėnio MTI .
4.4

Biomedicinos ir biotechnologijos JTP

4.4.1

Bendra pažanga siekiant JTP tikslų

3 Priede (Appendix No. 3: parodyta, kokie pagal JTP aprašą buvo pirminiai atskiriems stebėsenos
laikotarpiams nustatyti rodiklių rezultatai. 7 lentelė. Biomedicinos ir biotechnologijos JTP strateginiai
rodikliai, kai kurie iš tų rodiklių per stebėsenos laikotarpį nuo 2010 m. iki 2011 m. paversti į
strateginius rodiklius, kuriuos pasiūlė Stebėsenos grupė.
7 lentelė. Biomedicinos ir biotechnologijos JTP strateginiai rodikliai
Strateginis rodiklis

Mokslo ir
studijų
institucijų
darbuotojų
skaičius
(įdarbintų iš
užsienio)
Studentų,
baigusių
atitinkamas JTP
sričiai
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Rodikliai,
pasiekti iki
termino

Numatyti
pasiekti
rodikliai 20102011 m.

n.a.

981

Mokslininkai, tyrėjai ir kiti
specialistai (doktorantūros
studentai, mokslų daktarai,
profesoriai)

n.a.

810

Diplomuotų specialistų skaičius

Originalus JTP rodiklio pavadinimas

Strateginis rodiklis

programas,
skaičius
(augimas)
Bendrų su
verslu projektų
finansavimo
apimtis / dalis
Paskelbtų
mokslinių
publikacijų
svarbiausiuose
tarptautiniuose
mokslo
žurnaluose
(Thomson ISI,
Web of science)
Užregistruotų
tarptautinių
patentų skaičius
(visų tipų)

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

Rodikliai,
pasiekti iki
termino

Numatyti
pasiekti
rodikliai 20102011 m.

n.a.

7 453
000 Lt

n.a.

406

n.a.

7

n.a.

2

Originalus JTP rodiklio pavadinimas

Lėšos gautos iš projektų
užsakytų verslo sektorių per
tarptautines tyrimų ir
technologijų vystymo veiklas.
Paskelbtų mokslinių publikacijų
svarbiausiuose tarptautiniuose
mokslo žurnaluose skaičius,
nurodant mokslinių publikacijų
cituojamumą apibūdinančius
rodiklius.

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

Vienas pagrindinių biomedicinos ir biotechnologijos JTP tikslų yra žmogiškųjų išteklių pritraukimas.
Yra iškeltas uždavinys iki 2015 m. ženkliai padidinti JTP mokslinėse srityse naujai įdarbintų tyrėjų
skaičių (doktorantų, mokslo daktarų, profesorių). Taip pat smarkiai padidinti magistro ir daktaro
laipsnius įgijusių studentų skaičių. Beje, didžiausius projektus šioje JTP vykdančios institucijos
praneša, kad mokslinei veiklai naujuose centruose vykdyti tyrėjų yra pakankamai (ar netgi daugiau
negu reikia). Išimtis yra farmacijos ir sveikatos technologijų sritis, kurioje didėjantis doktorantūroje
studijuojančių studentų skaičius yra būtinas norint palaikyti vykdomą veiklą bei ją plėsti.
Šiai JTP keliamas uždavinys laipsniškai didinti mokslinį produktyvumą, tai yra skelbti
populiariausiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose vis daugiau publikacijų – nuo 2008 m. iki
2015 m. šis rodiklis turėtų iš viso padidėti 40 procentų. Publikavimui keliami uždaviniai
demonstruoja ambicingas pastangas plėsti Lietuvos mokslinę bazę biotechnologijos ir biomedicinos
srityje. 2010 – 2011 m. buvo keliamas uždavinys populiariausiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose
publikuoti 406 straipsnius. SCOPUS duomenimis, 2010 – 2011 m. Lietuvos mokslininkai publikavo
827 straipsnius biochemijos, genetikos ir molekulinės biologijos, imunologijos ir mikrobiologijos,
farmakologijos, toksikologijos, farmacijos ir medicinos srityse. Apie 40 procentų šių straipsnių buvo
apie mediciną, kuri apima daug daugiau mokslinių sričių negu JTP aktualios sritys. Nemažai
straipsnių publikuota dažnai cituojamuose žurnaluose. Tad nors ir neįmanoma aiškiai nustatyti, ar tas
konkretus rodiklis buvo pasiektas, ši JTP sritis demonstruoja, jog turi gerą aukštos kokybės mokslinės
produkcijos didinimo potencialą.
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Uždavinys per 2010 – 2011 m. gauti septynis tarptautinius patentus, atrodo, yra pernelyg ambicingas.
Nors dauguma Lietuvos iki šiol gautų moderniųjų technologijų patentų yra iš mikroorganizmų ir genų
inžinerijos srities, EUROSTAT duomenimis per 2000 – 2009 m. laikotarpį buvo iš viso gauti tik
devyni moderniųjų technologijų patentai.
12 paveikslas. Straipsniai, publikuoti pasirinktose srityse, susijusiose su biomedicinos ir
biotechnologijos JTP37

Šaltinis: SCOPUS, skaičiavimus atliko „Technopolis Group“

4.4.2

Slėnių projektų indėlis į JTP pažangą

8 lentelė. Planuotas Slėnių projektų indėlis ir iki šio meto faktiškai padaryta pažanga
Slėnio projektas

4.2
Jungtinio
inovatyvios
medicinos
centro
steigimas

37

Planuotas indėlis siekiant
JTP tikslų

Modernios MTEP
infrastruktūros sukūrimas
sustiprins inovatyvios
medicinos technologijų,
molekulinės medicinos ir
biofarmacijos mokslinius
tyrimus. Užtikrinant
efektyvų įrangos
naudojimą galima pasiekti
didesnę tikslinę auditoriją
ir taip vystyti šią mokslo
sritį.

Iki šio meto pasiekta pažanga

Tyrimų centro techninio projekto
rengimas nuo pradinio tvarkaraščio
atsilieka daugiau nei pusę metų.
Tyrimų centro valdymą planuojama
perduoti Inovatyvių medicinos
technologijų ir biofarmacijos
asociacijai. Aptarinėjamas verslo plano
ruošimas, bet konkrečių veiksmų iki šiol
nesiimta.
Kai kas šio centro įkūrimo atžvilgiu turi
didelių privačių interesų, todėl yra
pagrindo susirūpinti, ar ta infrastruktūra
bus prieinama platesniam naudojimui.
Remiantis turima informacija, gali būti
potencialių problemų dėl tyrėjų ir
techninių darbuotojų, kurie reikalingi
efektyviam įrangos panaudojimui,
trūkumo.

SCOPUS duomenų bazėje straipsnis gali būti priskirtas kelioms kategorijoms, todėl atskirų stulpelių suma yra
didesnė už bendrą straipsnių skaičių
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Slėnio projektas

Planuotas indėlis siekiant
JTP tikslų

4.1 Jungtinis
gyvybės
mokslų
centras

Sukoncentravus mokslinį
potencialą ir esamą
MTEP infrastruktūrą, bus
geriau koordinuojami ir
sprendžiami bendri
mokslinių tyrimų
klausimai ir skatinamas
Lietuvos bei užsienio
mokslinių programų
įgyvendinimas
jungtinėmis pajėgomis.

4.6
Biotechnolo
gijos verslo
inkubatoriau
s statyba

Bus sukurta nauja,
Lietuvoje iki šiol
neegzistavusi
infrastruktūra,
pritaikyta
„pumpurinių“ bei
naujų įmonių
plėtrai ir jų veiklos
biotechnologijos /
biomedicinos /
biofarmacijos
sektoriuose
skatinimui, taip pat
infrastruktūra visų
fazių klinikiniams
bandymams.
Projektas konsoliduos
farmacijos tyrimų
mokslinį potencialą, bus
atnaujintos mokslinių
tyrimų patalpos ir
infrastruktūra, o
farmacijos bendrovės
galės vystyti komerciškai
pritaikytą MTEP veiklą.

3.2
Naujausių
farmacijos ir
sveikatos
technologijų
centras
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Iki šio meto pasiekta pažanga

Rimtų sunkumų kelia su techninio
projekto pirkimu susiję klausimai. Šiuo
metu aptarinėjamas siūlymas atidėti
projekto įgyvendinimo datą iki 2015 m.
pabaigos. Įrangos pirkimas beveik
baigtas, išskyrus kai kuriuos stambius
įrengimus, kurie turės būti statomi
naujajame pastate.
Inicijuotos diskusijos apie APC, tyrimų
centro organizacinė struktūra kol kas
neaiški.
Vyresniųjų tyrėjų centras turi
pakankamai, tačiau akivaizdu, kad
komandai trūksta patyrusio techninio
personalo.
Projekto vadovas abejoja dėl centro
pelningumo, nes šioje srityje labai
nuožmi tarptautinė konkurencija.
Projektas ką tik pradėtas vykdyti.
Ateityje biotechnologijos inkubatoriaus
ir klinikinių bandymų valdymui reikės
profesionalaus operatoriaus, tačiau
šalyje tokio kandidato nėra. Reikia
pradėti ieškoti žmogaus į šias pareigas
kitose šalyse.
Yra pagrindo susirūpinti, kad dėl didelių
privačių interesų ši įstaiga gali būti
daugiau naudojama vidiniams
investavimo tikslams, o ne atvirai
prieigai. Jeigu tai pasitvirtintų,
inkubatorius vargu ar prisidės prie
vietinių naujų ir „pumpurinių“ įmonių
plėtros.
Projektas jau daugiau nei pusmetį yra
laikinai sustabdytas. Tačiau projekto
darbai praktiškai prasidėjo dar likus
aštuoniems mėnesiams iki sutarties
pasirašymo, taigi buvo sukurtas
„amortizatorius“ galimiems
vėlavimams. Viską apibendrinus,
projektas vėluoja ne daugiau kaip du
mėnesius.
Verslo planavimas nevyksta.
Nuo įgyvendinimo tvarkaraščio
projektas atsilieka dėl kliūčių, susijusių
su pirkimais.
Atviros prieigos idėja kol kas daug
nesvarstyta ir neaptarinėta. Reikia
plėtoti idėjas apie paslaugų / produktų
pateikimą vietiniu bei tarptautiniu mastu

Slėnio projektas

Planuotas indėlis siekiant
JTP tikslų

Iki šio meto pasiekta pažanga

ir ieškoti svarbiausių tikslinių rinkų.
Kai bus įkurtas APC, tyrimams vykdyti
nepakaks žmogiškųjų išteklių. Reikia
paruošti daugiau doktorantų ir
darbuotojų, galėsiančių dirbti su APC
įranga.

Tai, kad šioje srityje dirba daug mokslininkų ir tyrėjų, savaime dar nereiškia, jog pakanka ir įgūdžių,
kurie būtini JTP uždaviniams įgyvendinti. Apklaustieji asmenys pabrėžė, kad, nepaisant stiprių
techninio švietimo tradicijų ir inžinerinių programų populiarumo tarp studentų Lietuvoje, patyrusių
technikų akivaizdžiai trūksta – ypač tokių, kurie gebėtų dirbti su tarptautinėmis bendrovėmis. APC
vadovo pareigybei reikalingi labai specifiniai įgūdžiai, todėl pačioje šalyje tinkamų kandidatų gali ir
neatsirasti. Reikėtų skubiai apsvarstyti galimybę kviestis į šias strategiškai svarbias pareigas
specialistus iš užsienio.
Lietuvos biotechnologijos ir farmacijos sektorius turi santykinai geras sąlygas per ateinančius metus
stiprinti bendradarbiavimą su verslu. Slėnių projektai praneša apie pasirašytas bendradarbiavimo
sutartis ir jungtinius mokslinius tyrimus, atliekamus kartu su nacionalinėmis ir tarptautinėmis
bendrovėmis. Santaros slėnio asociacija aktyviai prisideda prie technologijų perdavimo veiklos
koordinavimo ir skatinimo. Tačiau labiausiai šį procesą į priekį stumia atskiri mokslininkai, turintys
ankstesnės bendradarbiavimo patirties ir užmegztus tvirtus ryšius su privačiu sektoriumi. Tai
nebūtinai reiškia, kad gero bendradarbiavimo praktika yra „institucionalizuota“ organizacijų lygmeniu
ir skatinama atviros prieigos priemonėmis. Yra požymių, liudijančių apie tai, kad mokslinių tyrimų
komandos ir atskiri projektuose dalyvaujantys asmenys atviros prieigos koncepciją priima nenoriai ir
yra verčiau linkę naudoti įrangą savoms mokslinių tyrimų programoms.
JTP taip pat turi tikslą 2010 – 2011 m. APC paslaugų pagalba įsteigti dvi naujas ir „pumpurines“
įmones. Tačiau atsižvelgus į tai, kad Slėnio projektų įgyvendinimo etapas dėl problemų, susijusių su
viešaisiais pirkimais, gerokai vėluoja, naudotis APC patalpomis ir paslaugomis bus galima pradėti
daug vėliau nei buvo tikimąsi ir tai turės įtakos šio rodiklio pasiekimui.
4.5
4.5.1

Inžinerijos ir informacinių technologijų JTP
Bendra pažanga siekiant JTP tikslų

3 Priede (Appendix No. 3: parodyta, kokie pagal JTP aprašą buvo pirminiai atskiriems stebėsenos
laikotarpiams nustatyti rodiklių rezultatai. 9 lentelė. Inžinerijos ir informacinių technologijų JTP
strateginiai rodikliai, kai kurie iš tų rodiklių per stebėsenos laikotarpį nuo 2010 m. iki 2011 m.
paversti į strateginius rodiklius, kuriuos pasiūlė Stebėsenos grupė.
9 lentelė. Inžinerijos ir informacinių technologijų JTP strateginiai rodikliai
Strateginis rodiklis

Mokslo ir studijų
institucijų darbuotojų
skaičius (įdarbintų iš
užsienio)
Studentų, baigusių
atitinkamas JTP sričiai
programas, skaičius
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Rodikliai,
pasiekti iki
termino

Numatyti pasiekti
rodikliai 20102011 m.

n.a.

295

n.a.

1132

Originalus JTP rodiklio
pavadinimas

Mokslininkai, tyrėjai ir
kiti specialistai
(doktorantai, mokslų
daktarai, profesoriai)
Diplomuotų specialistų
skaičius

Rodikliai,
pasiekti iki
termino

Numatyti pasiekti
rodikliai 20102011 m.

Bendrų su verslu
projektų finansavimo
apimtis / dalis

n.a.

9,686,000
Lt

Paskelbtų mokslinių
publikacijų
svarbiausiuose
tarptautiniuose mokslo
žurnaluose (Thomson
ISI, Web of science)

n.a.

245

Užregistruotų
tarptautinių patentų
skaičius (visų tipų)

n.a.

4

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

n.a.

4

Strateginis rodiklis

Originalus JTP rodiklio
pavadinimas

(augimas)
Lėšos gautos iš projektų
užsakytų verslo sektorių
per tarptautines tyrimų ir
technologijų vystymo
veiklas.
Paskelbtų mokslinių
publikacijų
svarbiausiuose
tarptautiniuose mokslo
žurnaluose skaičius,
nurodant mokslinių
publikacijų cituojamumą
apibūdinančius
rodiklius.
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

Planuojamas magistro studijas baigiančių studentų skaičiaus šuolis yra didelis, bet, kaip jau buvo
minėta, šiose srityse studentų skaičius yra geras, išlaikęs savo pozicijas vertinant absoliutiniais
dydžiais. Daugiau dėmesio reikia skirti tam, kiek magistro studijas baigusių studentų lieka dirbti
mokslo srityje (pavyzdžiui, siekia daktaro laipsnio) arba randa darbą Lietuvos įmonėse (užuot
išvažiavę ieškoti darbo į užsienį).
Nors mokslinės veiklos rezultatai, vertinant pagal publikacijų skaičių, yra santykinai svarbūs, tačiau
publikacijų skaičius populiariausiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose yra daug mažesnis.
SCOPUS duomenimis, Lietuvos mokslininkai 2010 – 2011 m. publikavo 1058 straipsnius inžinerijos
ir kompiuterių mokslų srityje. Plati pagrindinių žurnalų poveikio veiksnių analizė rodo, kad šis
rodiklis tikriausiai yra įgyvendintas. Nors tikslas, iškeltas 2010 – 2011 metams, buvo padidinti
publikacijų skaičių tik nedaug (20 su trupučiu straipsnių lyginant su 2008 m.), pasiekti rodiklius,
planuojamus 2014 – 2015 metams, gali būti nelengva. Šiuo metu, atsižvelgiant į esamą vėlavimą,
neįmanoma tiesiogiai priskirti kokį nors padidėjimą NKP ar Slėnių MTI projektų rezultatams.
Kadangi inžinerijos ir informacinių technologijų MTEP atradimai yra dažniau pritaikomi praktikoje,
stebėti publikacijų skaičių didelį reitingą turinčiuose žurnaluose ne visada yra pats geriausias rodiklis.
Kur kas aktualesnė gali būti programinės įrangos patentų, pramoninių projektų kūrimo stebėsena.

33

13 paveikslas. Straipsniai, publikuoti pasirinktose srityse, susijusiose su inžinerijos ir
informacinių technologijų JTP38

Šaltinis: SCOPUS, skaičiavimus atliko „Technopolis Group“

Ir vėl pastebėtina, kad tikslas 2010 – 2011 m. įregistruoti keturis tarptautinius patentus atrodo
nepaprastai optimistinis, nes EUROSTAT duomenimis 2000 – 2009 m. šioje srityje iš Lietuvos buvo
įregistruoti tik 2-3 patentai. Panašiai Stebėsenos grupė mano ir apie ketinimą 2010 – 2011 m.
pasinaudojant APC paslaugomis įsteigti keturias naujas ir „pumpurines“ įmones. Įgyvendinti šį tikslą
per tokį trumpą laiką nerealu ir tai negali būti tiesiogiai priskirta mokslinių rezultatų, pasiektų
pasitelkus naująsias MTI, komercializacijai.
4.5.2

Slėnių projektų indėlis į JTP pažangą

10 lentelė. Planuotas Slėnių projektų indėlis ir iki šio meto faktiškai padaryta pažanga
Slėnio projektas

5.2 VGTU Civilinės
inžinerijos centras

38

Planuotas indėlis siekiant
JTP tikslų

Įsteigus didžiausią
Baltijos šalyse aukšto
lygio civilinės
inžinerijos mokslo
centrą, bus sukurtos
prielaidos mokslinio
potencialo
koncentracijai ir
stabdoma „protų
nutekėjimo“ iš Lietuvos
tendencija.

Iki šio meto pasiekta pažanga

Pirmasis projekto etapas beveik
baigtas ir paskutinioji įrangos dalis
bus pristatyta 2012 m. balandį
(nedidelis vėlavimas).
Nemažai nuveikta planuojant
verslą.
Vadovauti APC yra pasamdytas
vienas VGTU docentas. Tačiau
didžiausia problema yra
žmogiškųjų išteklių trūkumas, nes
esamas personalas nepajėgus
užtikrinti tinkamo įrangos
naudojimo lygio ir teikti atviros
prieigos paslaugas išoriniams
naudotojams.

SCOPUS duomenų bazėje straipsnis gali būti priskirtas kelioms kategorijoms, todėl atskirų stulpelių suma
yra didesnė už bendrą straipsnių skaičių
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Slėnio projektas

4.4 Informacinių
technologijų atviros
prieigos centras

3.1 Nacionalinio
atviros prieigos
MTEP sukūrimas
Kauno
Technologijos
universitete

3.3 Nacionalinio
atviros prieigos
Ateities energetikos
technologijų mokslo
centro dalis

Planuotas indėlis siekiant
JTP tikslų

Atviros prieigos
elektroninės
infrastruktūros,
skirtos
skaičiavimo
tinklams (GRID),
vadinamajai
„debesų
kompiuterijai“,
HPC
technologijai ir
duomenų
saugojimui,
sukūrimas
stimuliuos
mokslinę veiklą ir
tarnaus viešojo
bei verslo
sektorių
reikmėms.
Atviros prieigos
MTEP centro
įsteigimas
paskatins
bendradarbiavimą
su privataus
sektoriaus
įmonėmis.

Įsigyta programinė ir
eksperimentinė įranga
padės tobulinti
energetikos objektų
saugos vertinimo
metodus.

Iki šio meto pasiekta pažanga

Pirmasis projekto etapas baigtas. APC
vadovas dar nepasamdytas, bet
aptarnaujantis personalas, įskaitant
techninius darbuotojus, jau surastas.
Potencialūs GRID sistemų naudotojai kol
kas gerai nesupranta jų privalumų, tad
klientų, kurie galėtų įsivaizduoti šios
elektroninės infrastruktūros panaudojimą
savo reikmėms, yra nedaug.

Tyrimams skirtų patalpų techninis
projektavimas jau padarytas,
tačiau vėluojama su statybos
paslaugų pirkimu (apie tris
mėnesius).
KTU šiuo metu svarsto galimybę
perduoti APC valdymo funkciją
KTU inovacijų centrui, kuris būtų
atsakingas už inovacijų procesus ir
komunikavimą su privačiu
sektoriumi. Verslo planavimo
procesas dar neprasidėjo. Nėra
informacijos apie tai, ar užtenka
galinčių dirbti su įranga tyrėjų ir
techninių darbuotojų.
Didžioji dalis įrangos jau nupirkta ir
veikia. Yra problemų dėl efektyvaus
įrangos panaudojimo, nes nepakanka
darbuotojų teikti paslaugas išoriniams
naudotojams.
Institutas planuoja integruoti APC
valdymą į tą pačią organizaciją, tik
atskirai apskaityti rezultatus.
Mokomasis verslo planavimas artėja prie
pabaigos.

Didžiausias iššūkis naujai įsteigtiems centrams, kurie jau parengti darbui arba bus parengti per
artimiausius mėnesius, yra naujų tyrėjų ir techninių darbuotojų, kurie sugebėtų eksploatuoti įrangą ir
vykdyti centrų veiklą, įdarbinimas. Taip pat dar būtų galima pasistengti siekiant optimizuoti įrangos
panaudojimą. Pavyzdžiui, į darbą su VU MIF Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centre veikiančiu
superkompiuteriu, yra įtraukta daugiau nei 30 tyrėjų ir šiuo įrenginiu jau gali naudotis studentai.

35

Mokslinio personalo pakanka, tačiau tam, kad būtų užtikrintas efektyvesnis įrangos naudojimas, dar
reikia pasidarbuoti sprendžiant prieigos prie infrastruktūros ir tyrimų planavimo klausimus.
Kas dėl bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi, jau yra užmegzta gerų kontaktų, o naujoji
infrastruktūra tik pagreitins naujų ryšių užmezgimą. Tačiau norint toliau rutulioti šį procesą ir
generuoti pajamas, reikalingos kruopštesnės verslo planavimo ir rinkos tyrimų pastangos. Kaip jau
minėta, privatus sektorius kai kuriais atvejais yra akivaizdžiai nepasirengęs perimti investicijų vaisius,
pavyzdžiui, menkai supranta, kaip GRID tinklai gali būti komerciniais sumetimais pritaikomi versle.
Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų JTP

4.6
4.6.1

Bendra pažanga siekiant JTP tikslų

3 Priede (Appendix No. 3: parodyta, kokie buvo pirminiai rodiklių rezultatai, nustatyti atskiriems
stebėsenos laikotarpiams pagal JTP aprašą. 11 lentelė. Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių
technologijų JTP strateginiai rodikliaikai kurie iš tų rodiklių per stebėsenos laikotarpį nuo 2010 m. iki
2011 m. paversti į strateginius rodiklius, kuriuos pasiūlė Stebėsenos grupė.
11 lentelė. Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų JTP strateginiai rodikliai
Strateginis rodiklis

Rodikliai,
pasiekti iki
termino

Numatyti
pasiekti
rodikliai
2010-2011 m.

Originalus JTP rodiklio pavadinimas

Mokslo ir studijų
institucijų
darbuotojų
skaičius
(įdarbintų iš
užsienio)

n.a.

538

Mokslininkai, tyrėjai ir kiti
specialistai (doktorantūros
studentai, mokslų daktarai,
profesoriai)

Studentų,
baigusių
atitinkamas JTP
sričiai programas,
skaičius
(augimas)
Bendrų su verslu
projektų
finansavimo
apimtis / dalis

n.a.

730

Diplomuotų specialistų skaičius
(I pakopos, II pakopos, PhD)

n.a.

LTL
10,59
4,000

Lėšos gautos iš projektų užsakytų
verslo sektorių per tarptautines
tyrimų ir technologijų vystymo
veiklas.

Paskelbtų
mokslinių
publikacijų
svarbiausiuose
tarptautiniuose
mokslo
žurnaluose
(Thomson ISI,
Web of science)
Užregistruotų
tarptautinių
patentų skaičius
(visų tipų)

n.a.

478

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

n.a.

19

Naujų ir

n.a.

4

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,
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Strateginis rodiklis

Rodikliai,
pasiekti iki
termino

Numatyti
pasiekti
rodikliai
2010-2011 m.

„pumpurinių“
bendrovių,
įsteigtų
pasinaudojant
APC
paslaugomis,
skaičius

Originalus JTP rodiklio pavadinimas

susijusių su JTP specializacija,
skaičius

Kaip jau buvo minėta, fizikai, medžiagų mokslui ir chemijai tenka didelė dalis visų Lietuvoje parašytų
mokslinių publikacijų. Kalbant konkrečiau, geru moksliniu potencialu gali pasigirti lazerių
technologijų, medžiagų mokslo, puslaidininkių fizikos ir energetikos technologijų sritys. SCOPUS
duomenimis, 2010 – 2011 m. Lietuvos mokslininkai iš mokslo sričių, artimų šiai JTP, publikavo 1336
straipsnius (jie apima ir sritis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su JTP tema). Kaip matyti iš
14 paveikslas. Straipsniai, publikuoti pasirinktose srityse, susijusiose su medžiagų mokslo, fizikinių ir
cheminių technologijų JTP, aiškiai padaugėjo publikacijų fizikos ir astronomijos srityse. Energetikos
sektoriaus ir cheminės inžinerijos publikavimo rodikliai stabilūs nuo pat 2008 m., o medžiagų mokslo
rezultatai suprastėjo. Daug straipsnių buvo paskelbta dažnai cituojamuose žurnaluose, tad bendrai
paėmus uždavinys publikuoti 478 straipsnius, ko gero, buvo įvykdytas.
14 paveikslas. Straipsniai, publikuoti pasirinktose srityse, susijusiose su medžiagų mokslo,
fizikinių ir cheminių technologijų JTP39

Šaltinis: SCOPUS, skaičiavimus atliko „Technopolis Group“

Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų JTP varomoji jėga yra komercializacija.
2010 – 2011 m. yra iškeltas uždavinys iš bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi gauti 10 594 000
litų. ŠMM duomenys rodo, kad iki 2012 m. balandžio mėn. tarp mokslinių tyrimų institucijų ir SVV
buvo pasirašytos devynios bendradarbiavimo sutartys, susijusios su medžiagų mokslu, nano ir šviesos
technologijomis. Bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi išties išvystytas gana gerai. Mokslinių
tyrimų institucijos praneša bendradarbiavimą ne vien su vietinėmis įmonėmis, bet ir su pagrindiniais
šioje moslo srityje užsienio partneriais. Tikimybė įvykdyti tarptautinių patentų įregistravimo uždavinį
(19 patentų 2010 – 2011 m.) yra abejotina, nes per pastarąjį dešimtmetį Lietuva iš viso pateikė EPO

39

SCOPUS duomenų bazėje straipsnis gali būti priskirtas kelioms kategorijoms, todėl atskirų stulpelių suma yra
didesnė už bendrą straipsnių skaičių
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(Europos patentų organizacijai) tik dvi paraiškas iš puslaidininkių srities ir keturias iš lazerių
technologijų.
Pasinaudojant APC paslaugomis ketinama padėti įkurti keturias naujas ir „pumpurines“ įmones.
Didžiausiojo projekto partneris, Fizikos institutas, galėjo paminėti tik vieną „pumpurinę“ įmonę, prie
kurios įkūrimo prisidėjo jų institucija. Kadangi šio projekto įgyvendinimas nuo pradinio tvarkaraščio
gali atsilikti iki dvejų metų, APC paslaugos nebus prieinamos taip anksti, kaip tikėtasi, ir tai turės
įtakos šio rodiklio rezultatams. Reikėtų pakoreguoti uždavinį ir nustatyti realesnį tvarkaraštį.
Slėnių projektų indėlis į JTP pažangą

4.6.2

12 lentelė. Planuotas Slėnių projektų indėlis ir iki šio meto faktiškai padaryta pažanga
Slėnio projektas

Planuotas indėlis siekiant
JTP tikslų

5.1 Nacionalinis
fizinių ir
technologijos
mokslų centras

Viešiems ir
privatiems
moksliniams
tyrimams skirtos
modernios MTEP
infrastruktūros ir
atviros prieigos
patalpų įrengimas
paskatins paslaugų,
kurioms reikalinga
daug žinių, teikimą
ir prisidės prie
technologijomis
pagrįstų naujų
įmonių steigimo.

5.3 Vilniaus
universiteto
lazerių tyrimų
centras „Naglis“

Naujos tyrimų
laboratorijos
užtikrins geresnę
aplinką
bendradarbiavimui
su tarptautine
mokslo
bendruomene ir
verslu.

3.1
Nacionalinio
atviros prieigos
MTEP centro

Atviros prieigos
MTEP centro
įsteigimas
suaktyvins
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Iki šio meto pasiekta pažanga

Pastato statybos dėl įvairių priežasčių
smarkiai vėluoja.
Šiame projekte dalyvauja trys
organizacijos, todėl projekto valdymas
labai sudėtingas ir reikalauja
papildomų išteklių, kurių šiuo metu
nėra.
Verslo planavimo procesas dar
neprasidėjo, todėl sunku pasakyti, ar
esamo personalo pakaks užtikrinti
adekvatų įrangos naudojimą ir MTEP
paslaugų teikimą.
Pagrindinis dalyvis – Nacionalinis
fizikos ir technologijų institutas – turi
labiausiai patyrusius ir kvalifikuotus
darbuotojus, kurie palaiko gerus ryšius
su tyrėjais užsienyje.
Dėl įvairių su pirkimo procesu
susijusių priežasčių projektas vėluoja
daugiau nei pusę metų. Šiuo metu
projekto valdymo komanda
organizuoja tyrimams skirto priestato
statybos paslaugų pirkimą. Įrangos
įsigijimas padalytas į du etapus:
pirmiausia įsigyjama smulki įranga, o
paskui stambi, kuri turi būti
montuojama stacionariai ir paskui
nebegali būti perkeliama.
Šiuo metu projekto valdymo komandai
reikia parinkti labiausiai tinkamą
organizacinę struktūrą ir pasamdyti /
sutelkti pakankamai tyrėjų, kad būtų
galima atidaryti atviros prieigos centrą
ir užtikrinti efektyvų įrangos
naudojimą bei MTEP paslaugų
teikimą.
Vyksta verslo planavimas.
Tyrimams skirtų patalpų techninis
projektavimas jau padarytas, tačiau
vėluojama su statybos paslaugų
pirkimu (apie tris mėnesius).

Kauno
technologijos
universitete
dalis

bendradarbiavimą
su privataus
sektoriaus
įmonėmis.

3.3
Nacionalinio
atviros prieigos
Ateities
energetikos
technologijų
mokslo centro
dalis

Projektas sustiprins
tyrimų pajėgumus
vandenilio
energetikos
technologijų
srityje.
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KTU šiuo metu svarsto galimybę
perduoti APC valdymo funkciją KTU
inovacijų centrui, kuris būtų atsakingas
už inovacijų procesus ir komunikavimą
su privačiu sektoriumi.
Verslo planavimo procesas dar
neprasidėjo. Nėra informacijos apie tai,
ar užtenka galinčių dirbti su įranga
tyrėjų ir techninių darbuotojų.
Didžioji dalis įrangos jau nupirkta ir veikia.
Yra problemų dėl efektyvaus įrangos
panaudojimo, nes nepakanka darbuotojų teikti
paslaugas išoriniams naudotojams. Institutas
planuoja integruoti APC valdymą į tą pačią
organizaciją, tik atskirai apskaityti rezultatus.
Mokomasis verslo planavimas artėja prie
pabaigos.

5
5.1

Išvados ir rekomendacijos
Išvados

JTP ir Slėnių projektai yra potencialiai svarbios priemonės, galinčios padėti padidinti mokslo žinių
kritinę masę ir konsoliduoti ribotą nacionalinį finansavimą (kuris yra labai priklausomas nuo išorinio
finansavimo per Struktūrinius fondus) strateginėse srityse. Turimos informacijos ir duomenų apie
investicijas bei žmogiškuosius išteklius kiekvienoje JTP analizė, pateikta šioje ataskaitoje, yra pirmas
žingsnis siekiant sukurti atskaitos bazę, pagal kurią būtų galima objektyviai išmatuotą pasiektą
pažangą. Ši analizė taip pat leidžia padaryti keletą išvadų apie JTP temų aktualumą.
Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemą galima apibūdinti kaip santykinai fragmentuotą bei
neturinčią stiprių vidaus ir tarptautinio bendradarbiavimo tradicijų. Pateikti faktai šią išvadą
patvirtina, nes tėra vos keli pagrindiniai universitetai bei institutai, kurie mokslinių tyrimų ir inovacijų
sistemoje užima autoritetingą padėtį ir turi pakankamai kompetencijos, kad būtų tarptautiniu mastu
pripažįstami kaip svarbūs partneriai. Tačiau nėra aišku, ar visi Slėnių projektai yra potencialiai
pajėgūs ženkliai padidinti savo tarptautinę skvarbą. Atrodo, kad tos tyrimų komandos ar institutai,
kurie jau turi užmezgę stipresnius tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, stiprės ir toliau. Vis dėlto ir
čia būtų galima labiau pasistengti, kad būtų sukurtas vienas ar daugiau „regioninių“ (turint omenyje
Baltijos šalis ar kitą apibrėžtą šalių grupę) kompetencijos centrų. Pavyzdžiui, energetikos srityje
Lietuva akivaizdžiai dominuoja kitų dviejų Baltijos šalių atžvilgiu, todėl turėtų stengtis aktyviau
daryti įtaką Baltijos šalių mokslinių tyrimų darbotvarkėms ir pasiekti, kad ateityje didelė dalis
investicijų būtų skiriama energetikos tyrimams.
JTP sutelkimas į keturias sritis, vertinant esamo mokslinio personalo koncentracijos, veiklos ir iš
dalies mokslinės specializacijos požiūriu, yra protingas. Tačiau santykinai geri kiekybiniai duomenys
apie mokslų ir technologijų sistemoje turimus žmogiškuosius išteklius iš tiesų slepia prastą bendrąją
mokslinės produkcijos kokybę. Ši produkcija nėra konkurencinga tarptautiniu mastu, išskyrus keletą
mokslinių nišų. Kol kas nėra aišku, ar stengiamasi labiau finansuoti tas mokslinių tyrimų grupes,
kurioms vadovauja patyrę mokslininkai ir kurios turi pakankamą tarptautinį svorį, kad pajėgtų
pritraukti (arba sugrąžinti) tyrėjus iš užsienio, ar finansavimo našta perkeliama ant tarptautinių viešojo
ir privataus sektoriaus veikėjų. Yra atvejų, kai tam tikros mokslinių tyrimų grupės puikiai darbuojasi
ir sugeba išlaikyti aukštą lygį, bet skirstant finansavimą yra paliekamos nuošalyje.
Neaiškumų dėl pasirinktos JTP tematikos kyla ir apžvelgus šalies pramonės struktūrą, technologinę
specializaciją (patentavimą) ar privačius sektorius, kurie į MTEP investuoja daugiausiai (pavyzdžiui,
galima tikėtis, kad finansų sektorius turi ieškoti socialinių mokslų atstovų, taip pat matematikų,
informacinių technologijų ir kitų taikomųjų mokslų žinovų pagalbos). Nors kai kurie Slėnių projektai
yra orientuoti į labiau „tradicinius“ sektorius (pavyzdžiui, maistas ir gėrimai), jie vis dar nėra iki galo
pasirengę įsteigti efektyvių APC, kurie galėtų kurti glaudesnius ryšius su mažesnių įmonių grupėmis.
Yra puoselėjami nerealūs lūkesčiai, kad visi privatūs sektoriai, šiuo metu investicijoms išleidžiantys
vos 10 mln. litų, staiga tas investicijas padvigubins ar patrigubins ir ieškos MTEP paslaugų būtent
naujosiose Slėnių mokslinių tyrimų infrastruktūrose. Puikios ar bent jau geros mokslinių tyrimų
infrastruktūros sukūrimas yra tik viena iš būtinų mokslo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo
salygų. Vienas kelias galėtų būti stengtis didinti pajamas iš tarptautinių bendrovių, kurios galėtų būti
paskatintos kreiptis su tyrimų užsakymais į Lietuvos mokslinių tyrimų kolektyvus, nes jie kaštų
prasme dar yra santykinai konkurencingi. Tačiau tai bus įmanoma tik tada, kai planuojamose APC
struktūrose bus įdarbinti tarptautinės patirties turintys MTEP vadovai.
Vertinant pagal planavimo ir valdymo reikalavimus, išdėstytus JTP reglamente (koncepcijoje), iškeltų
sąlygų neįvykdė nė viena JTP – koordinatorių turi tik viena JTP, o apklaustieji ne kartą paminėjo, kad
JTP valdybų susirinkimai būdavo rengiami retai (kartą per metus). Nebuvo sukurta koordinavimo
struktūrų ir nė viena JTP nesiėmė veiksmų pasamdyti koordinatorių, kaip buvo numatyta pirminėje
koncepcijoje. Nėra aišku, ar tai lemia nenoras suteikti lyderio vaidmenį vienam asmeniui, ar JTP
partnerių lėšų trūkumas. Tačiau neatrodo, kad ŠMM ėmėsi priemonių įpareigoti vykdyti šią prievolę.
Dėl to JTP yra nepajėgios vykdyti joms patikėtas funkcijas, tai yra koordinuoti ir telkti finansinius
išteklius savoje mokslo srityje. Tiesą sakant, kyla abejonių, ar lėšų paskirstymas būtų buvęs
tikslingesnis net jeigu koordinavimo struktūros būtų buvusios įkurtos, nes jos nebūtų turėjusios
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įgaliojimų atrinkti ar „pažymėti“ projektus (pavyzdžiui, Prancūzijos Konkurencingumo klasteriai
neskirsto lėšų, bet suteikia projektams prioritetus arba juos pažymi, kad paskui šie būtų pirmumo
tvarka atrenkami dalyvauti standartinėse šalies ar regionų mokslo, technologijų ir inovacijų (angl.
STI) finansavimo programose).
Proaktyvaus koordinavimo JTP lygmeniu stoka – dar vienas prasto strateginio Lietuvos mokslo ir
technologijų valdymo bei koordinavimo atspindys. Ataskaitoje apie valdymo ir koordinavimo modelį
(D.2.1) Stebėsenos grupė pabrėžė būtinybę stiprinti strateginį valdymą. Įgyvendinant šios ataskaitos
rekomendacijas iki šiol nuveikta nedaug, išskyrus tai, kad ŠMM atliekami kai kurie Slėnių ir JTP
koncepcijų bei rodiklių peržiūros darbai.
Labai menkai tikėtina, kad JTP galės įgyvendinti daugelį pradinėse programose iškeltų uždavinių.
Tokiai išvadai įtakos turi mažiausiai trys veiksniai:
Pirminiai uždaviniai, regis, buvo iškelti nepakankamai įvertinus bazinę padėtį ar bendrąjį
kontekstą, kuriame JTP turėjo būti įgyvendinamos. Pavyzdžiui, formuluojant uždavinius dėl
finansavimo dalies, kuri turėjo būti gauta iš bendrų projektų su privataus sektoriaus
įmonėmis, nebuvo atsižvelgta nei į faktinį finansavimo per užsakomuosius tyrimus lygį
(naudojant 2008 m. kaip atskaitos tašką), nei į bendrąsias verslo išlaidas MTEP.
Antra, atskirų projektų ir APC veiklos rezultatai nėra aiškiai susiję su JTP uždaviniais. Nors ir
galima sutikti, kad prie JTP uždavinių įvykdymo smarkiai prisideda Slėnių projektai, nei JTP
partneriai, nei ŠMM nesugebėjo nustatyti realių uždavinių įvykdymo terminų. Pavyzdžiui, yra
akivaizdžiai nerealu tikėtis žymaus mokslo daktarų skaičiaus augimo 2010 – 2011 m., jeigu
tuo metu daugelis projektų dar nebus baigti ir doktorantai dar negalės naudotis kol kas
nesama įranga. Dar vienas aspektas yra tai, kad doktorantų finansavimas nesisieja su JTP
tikslais.
Net jeigu JTP uždavinių įvykdymo terminai būtų buvę nustatyti objektyviai, tolesnė Slėnių
projektų įgyvendinimo delsa daro prielaidą, kad naujoji mokslinių tyrimų ir studijų
infrastruktūra vargu ar gali įžengti į veiklos etapą 2014–2015 m. Vis dėlto iš JTP tikimasi,
kad jos įvykdys savo uždavinius iki 2015 m. pabaigos.
Kas liečia vėlavimus Slėnių projektų įgyvendinime, Stebėsenos grupė apžvelgė visų vykdomų
projektų pažangą, pasiektą iki 2011 m. gruodžio (daugiau informacijos žr. projektų suvestinėse, 7
Priede (Appendix No. 7:)). Ši apžvalga suteikia pagrindo susirūpinti dėl projektų vadovybės darbo
efektyvumo ir rezultatyvumo vykdant savo įsipareigojimus pagal trišales finansavimo ir
administravimo sutartis. Projektus galima grubiai suskirstyti į šias kategorijas:
Projektai, kurie turėtų suspėti atlikti statybos ir įrangos montavimo darbus pagal tvarkaraštį ir
kurie daro pakankamai gerą pažangą verslo planavimo ir APC kūrimo srityje:
2.3 Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo
konsolidacija;
3.3 Nacionalinis Ateities energetikos technologijų mokslo atviros prieigos centras;
4.4 Atviros prieigos informacinių technologijų centras;
5.2 VGTU Civilinės inžinerijos centras.
Projektai, kurie turėtų užbaigti statybos darbus smarkiai vėluodami, bet vis dėlto dar patekdami į
finansavimo programos terminus:
2.2 Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros
plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija;
3.2 Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras;
4.2 Jungtinis inovatyvios medicinos centras;
5.3 Lazerių tyrimo centras „Naglis“.
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Projektai, kurie tikriausiai nesuspės įvykdyti statybos darbų pagal tvarkaraštį, bet jau sumontavo
didžiąją dalį numatytos įrangos esamose patalpose:
2.1 Penkių MTEP centrų ir susijusios infrastruktūros plėtra, mokslo ir studijų institucijų
reorganizavimas;
3.1 Nacionalinis MTEP atviros prieigos centras Kauno technologijos universitete;
4.3 Jungtinis gamtos tyrimų centras.
Projektai, kuriems dėl didelio statybų ir (arba) įrangos pirkimų vėlavimo gresia sustabdymas:
5.1 Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras;
4.1 Jungtinis gyvybės mokslų centras;
1.1 Jūrinio Slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas.
Įvertinus iš projektų surinktą informaciją, galima išskirti tokias pagrindines įgyvendinimo delsos
priežastis:
Techninės problemos: pirkimo procedūros (dėl jų nesilaikymo keliami ieškiniai, trūksta vietinių
tiekėjų, neteisingai nurodytos techninės specifikacijos); statybų organizavimo problemos
(pavyzdžiui, pasirinktas rangovas negali įrengti reikiamų švaraus vandens ir oro sistemų arba
reikalingos labai specifinės techninės žinios).
Prastas bendrasis projektų valdymas – dėl to, kad neužtenka darbuotojų ir projektų vadovybei
stinga išmanymo.
Kai kuriuose projektuose vyko institucinės pertvarkos ir dėl to sulėtėjo sprendimų priėmimas arba
iškilo sunkumų įdarbinant, pavyzdžiui, APC vadovus ir t. t.
5.2

Rekomendacijos

Atsižvelgdama į šias išvadas Stebėsenos grupė rekomenduoja, kad Švietimo ir mokslo ministerija
trumpu laikotarpiu (iki esamo 2007–2013 m. programos etapo pabaigos) atliktų tokius darbus:
Trumpu laikotarpiu JTP lygmeniu (iki 2007–2013 m. etapo pabaigos) ŠMM turėtų:
Iš naujo apibrėžti JTP kaip strateginę „veikiančiąją struktūrą“, turinčią iškeltus uždavinius ir
prioritetus dėl viešojo finansavimo (ypač Struktūrinių fondų) panaudojimo, suformuluoti,
kokios pažangos iš jų tikimasi ir kaip jos turėtų savoje mokslo srityje prisidėti prie
nacionalinės politikos tikslų įgyvendinimo.
Kiekvienai JTP sričiai paskirti bent po vieną tinkamos kvalifikacijos ekspertą iš paskirtos
institucijos, kad veiktų kaip koordinatorius ir bent kartą per pusmetį organizuotų apžvalginius
JTP komitetų susitikimus. Ši procedūra padėtų pamatą būsimai programų valdymo struktūrai
ir komitetams 2014–2020 m. laikotarpiui.
Reikalauti, kad JTP komitetai peržiūrėtų ir pataisytų uždavinius dėl JTP veiklos rodiklių –
tiek kiekybine prasme, tiek jų vykdymo tvarkaraščius. Stebėsenos grupė gali padėti atlikti šią
tęstinę peržiūrą, bendradarbiaudama su ŠMM, MOSTA, LMT, MITA ir kt.
Reikalauti visų institucijų, kurios pasirašė pradinį kiekvienos srities JTP susitarimą, kuo
greičiau, bet ne vėliau kaip iki kitos JTP pažangos ataskaitos rengimo datos, kuri yra 2013 m.
sausį, pateikti duomenis, leisiančius įvertinti JTP rodiklių pažangą iki 2011 m. pabaigos.
MOSTA, kaip reikalauja sistemoje jai skirtas vaidmuo, pasinaudodama šiais duomenimis
turėtų parengti metinę ataskaitą apie kiekvienoje mokslo srityje padarytą pažangą.
Atsižvelgdama į metinę 1.3.1 Stebėsenos grupės ataskaitą, MOSTA turėtų papildyti analizę
aspektais, kurie išryškėja iš kitų jos vykdomų stebėsenos projektų ir veiklų, ir kasmet atlikti
aukštojo mokslo ir tyrimų sistemos dinamikos vertinimą pagal kiekvieną mokslo sritį.
Kalbant apie Slėnių projektus pažymėtina, kad reikia skubiai susirūpinti projektų valdymo rėmimu ir
stiprinimu arba pakeisti dabartinius kai kurių Slėnių projektų vadovus, antraip projektai nebus
įgyvendinti laiku. Konkrečiai siūlomi šie taisomieji veiksmai:

42

ŠMM turėtų skubiai priimti sprendimą dėl projektų vadovybės pakeitimo arba sustiprinimo ir
(arba) pasamdyti profesionalius konsultantus mažiausiai trims projektams, kurie priskirti
gresiančio nutraukimo kategorijai. Turi būti pareikalauta, kad kiekvieno projekto
vadovaujančioji institucija kuo greičiau atsiųstų ŠMM raštą, kuriame būtų išdėstyta, kaip
ketinama stiprinti valdymo komandą. Stebėsenos grupė gali prižiūrėti šį procesą ir padėti
projektams pritaikydama T.3.3 ataskaitos rekomendacijas dėl projektų valdymo.
Visų projektų, kuriems gresia sustabdymo rizika, taip pat tų, kurie gali nespėti atlikti visų
statybos ir įrangos pastatymo darbų per numatytą laikotarpį, turi būti pareikalauta kuo
greičiau surengti projekto priežiūros grupės (PPG) susitikimą. PPG turėtų sudaryti ir
patvirtinti veiksmų planą, numatantį priemones kaip iki 2012 m. pabaigos panaikinti
atsilikimą. Šis veiksmų planas turi būti pateiktas ŠMM ir Slėnių priežiūros tarybos peržiūrėtas
iki 2012 m. gegužės mėnesio. Taryba ir ŠMM turėtų priimti sprendimus dėl atskirų projektų
elementų ar ištisų projektų finansavimo stabdymo arba patvirtinimo.
Paskui Slėnių priežiūros taryba turėtų mažiausiai kas šešis mėnesius peržiūrėti pažangą tų
projektų, kuriuos Stebėsenos grupė priskyrė sustabdymo rizikos grupei arba svarbių elementų
neįvykdžiusių projektų grupei. Be to, Slėnių priežiūros taryba per savo pusmetinius
apžvalginius susitikimus turėtų skirti daugiau dėmesio visų projektų pažangai steigiant APC,
mokslinių tyrimų darbotvarkėms ir žmogiškųjų išteklių planavimui.
Kalbant apie vidutinės trukmės laikotarpį (2014–2020 m.), Stebėsenos grupė rekomenduoja esamą
JTP koncepciją pakeisti integruota finansavimo programa, turinčia visiškai sukomplektuotą
programos valdymo sekretoriatą, veikiantį kurioje nors paskirtoje institucijoje. Šios programos
konsoliduotų šiuo metu padrikas priemones (Slėnių projektai, Nacionalinės kompleksinės programos
ir t. t.) į vieną finansavimo srautą ir padėtų teikti visapusiškesnę „būvio ciklo“ paramą plėtojant
mokslinių tyrimų centrus, pajėgius konkuruoti tarptautinėje rinkoje. JTP komitetai galėtų veikti ir
toliau, tačiau atliktų tik patariamąjį vaidmenį (neturėtų teisės priimti sprendimus). Tokios programos
pasiūlymas bus pateiktas ataskaitoje T.4.4, kurią konsorciumas turi parengti iki 2012 m. balandžio
vidurio, ir yra bendrais bruožais pavaizduotas tolesniame paveiksle.
5.2.1.1.1
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15 paveikslas. Ateičiai siūlomas Strateginės mokslinių tyrimų programos modelis

Šiuo modeliu siekiama skatinti mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialo telkimą tam tikrose srityse
(mokslo arba technologijų / pramonės) nacionaliniu lygmeniu. Modelyje atsižvelgta į esamą Lietuvos
mokslinių tyrimų sistemos mastą, kuris, jeigu norima pajėgti konkuruoti tarptautinėje rinkoje,
reikalaus dar didesnės išteklių konsolidacijos, taip pat reikės priimti potencialiai sunkius sprendimus
renkantis, ką remti, nes be šito mokslinių tyrimų grupės nepajėgs sukaupti „kritinės masės“. Šiuo
atveju, susieti mokslinių tyrimų infrastruktūrą su konkrečiais „geografiškai apribotais“ Slėniais
daugeliu atvejų nėra optimalu. Išties, užuot stengusis tyrimų infrastruktūrą „lokalizuoti“, aktualiau
būtų didinti esamo ir būsimo Lietuvos mokslinių tyrimų potencialo tarptautinį matomumą (aktyviau
reikštis Europos strateginiame mokslinių tyrimų infrastruktūrų forume (angl. ESFRI), rodyti
iniciatyvą tarp Baltijos šalių ir t. t.). Slėnių koncepcija kai kuriais atvejais gali pasiteisinti vystant tam
tikras mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvas (Jūrinis, Santaros biomedicinos ir pan.), kai
mokslo / verslo potencialas yra sukoncentruotas geografiniu požiūriu.
Žvelgiant bendriau, po pradinių investicijų į esamų Slėnių projektų infrastruktūrą mokslo ir verslo
santykiams vystyti bus reikalingas kitoks finansavimo modelis – viena priemonė, galinti finansuoti
suinteresuotų šalių konsorciumo atliekamus taikomuosius pramoninius tyrimus. Tokios programos
pasiūlymas bus pateiktas ataskaitoje T.4.4, kurią konsorciumas turi parengti iki 2012 m. balandžio
vidurio.
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Appendix No. 1: JRP progress indicators

Appendix No. 1.1: Biomedicine and Biotechnology JRP
Indicator

1.1.

2.1.

Research infrastructure

Employment in the supported
science and studies institutions

Data

40

45

Graduate
and
post-graduate
qualifications in JRP field

for period 1 Jan 2014 to 31 Dec 2015

Title of original JRP indicator

1.1.1.

Number of established open access laboratories

n/a

n/a

1.1.2.

Number of existing laboratories within institution

n/a

n/a

1.1.3.

Area of established open access laboratories (square meters)

n/a

n/a

1.1.4.

Area of existing laboratories within institution (square meters)

n/a

n/a

1.2.2.

Incubator facilities (square metres)

n/a

n/a

2.1.1.

Number of staff employed in the supported science and studies institutions

1,152

Scientists, researchers and other specialists

Researchers

471

Doctoral students

Scientists

569

PhDs

Other specialists

n/a

n/a

Administrative and managerial staff

112

Professors

2.1.1.1.

2.2.

Existing
indicator
targets for this
JRP 40

of which recruited from abroad

n/a
Foreign nationals

n/a

n/a

Returning Lithuanian nationals

n/a

n/a

2.2.1.

Number of accredited master or doctoral studies programmes in JRP field

n/a

n/a

2.2.2.

Total number of graduated students that used OAC laboratories during studies

n/a

n/a

3.1.2.

Volume of funding from national grants received

n/a

n/a

3.1.4.

Volume of funding from international grants received

n/a

n/a

3.2.2.

Funding from joint projects with foreign science and study institutes

n/a

n/a

Indicator

Data

Existing
indicator
targets for this
JRP 40

Title of original JRP indicator

3.2.3.

Funding from joint projects with business enterprises

n/a

n/a

4.1.

Estimate of overall operating
capacity of total number of
research facilities within the OAC
(in hours)

4.1.1.

Overall operating capacity (in hours per annum)

n/a

n/a

4.2.

Usage
of
OAC
services
(percentage of OAC capacity) by
internal specialists during the
reporting period

4.2.1.

Scientists with PhD degree

n/a

n/a

4.2.2.

of which from abroad

n/a

n/a

4.2.3.

Researchers without PhD or studying towards PhD

n/a

n/a

4.2.4.

of which from abroad

n/a

n/a

4.2.5.

Students (Master level)

n/a

n/a

4.2.6.

of which from abroad

n/a

n/a

5.1.3.

Number of co-operation agreements with other Lithuanian science and studies
institutions

n/a

n/a

5.2.2.

Number of joint projects with foreign science and studies institutions

n/a

n/a

5.2.3.

Number of co-operation agreements with foreign science and studies institutions

n/a

n/a

6.1.2.

Number of joint projects with business subjects working in Lithuania through science
and study OAC institutions

27

Number of joint projects with business

6.1.3.

Number of co-operation agreements with business subjects working in Lithuania
through science and study OAC institutions

n/a

n/a

7.1.

Number of scientific publications
(in the JRP scientific field)

7.1.1.

Published in the top international scientific journals (Thomson ISI, Web of science)

523

Number of scientific publications in the
most important international science
magazines

7.2.

Number of patent applications
by patent office: European Patent
Office, United States Patent and
Trademark Office; Japan Patent
Office; State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania.

7.2.1.

Independent patents

n/a

n/a

7.2.2.

Patents with partners

n/a

n/a

7.2.2.1.

Patents with Lithuania’s science and studies institutions

n/a

n/a

7.2.2.2.

Patents with science and studies institutions from abroad

n/a

n/a

7.2.2.3.

Patents with private sector’s institutions

n/a

n/a

7.3.1.

Independent patents

n/a

n/a

7.3.2.

Patents with partners

n/a

n/a

7.3.

46

Number of patents registered by
patent office: European Patent
Office, United States Patent and

Indicator

Data

Trademark Office; Japan Patent
Office; State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania.

8.2.

Revenue from services
technology licensing

Existing
indicator
targets for this
JRP 40

or

Title of original JRP indicator

7.3.2.1.

Patents with Lithuania’s science and studies institutions

n/a

n/a

7.3.2.2.

Patents with science and studies institutions from abroad

n/a

n/a

7.3.2.3.

Patents with private sector’s institutions

n/a

n/a

8.2.1.

Income from licensing

n/a

n/a

8.2.3.

Income from vocational education / training

n/a

n/a

Appendix No. 1.2: Engineering & IT JRP

Indicator

1.1.

2.1.

41

Research infrastructure

Employment in the supported
science and studies institutions

for period 1 Jan 2014 to 31 Dec 2015

47

Existing
indicator
targets for this
JRP 41

Data

Title of original JRP indicator

1.1.1.

Number of established open access laboratories

n/a

n/a

1.1.2.

Number of existing laboratories within institution

n/a

n/a

1.1.3.

Area of established open access laboratories (square meters)

n/a

n/a

1.1.4.

Area of existing laboratories within institution (square meters)

n/a

n/a

1.2.2.

Incubator facilities (square metres)

n/a

n/a

2.1.1.

Number of staff employed in the supported science and studies institutions

Scientists, researchers and other specialists
Researchers

171

Doctoral students

Scientists

119

PhDs

Other specialists

n/a

n/a

Administrative and managerial staff

n/a

n/a

Indicator

Data

2.1.1.1.

2.2.

Graduate
and
post-graduate
qualifications in JRP field

Existing
indicator
targets for this
JRP 41

of which recruited from abroad

Title of original JRP indicator

n/a

n/a

Foreign nationals

n/a

n/a

Returning Lithuanian nationals

n/a

n/a

2.2.1.

Number of accredited master or doctoral studies programmes in JRP field

n/a

n/a

2.2.2.

Total number of graduated students that used OAC laboratories during studies

n/a

n/a

3.1.2.

Volume of funding from national grants received

n/a

n/a

3.1.4.

Volume of funding from international grants received

n/a

n/a

3.2.2.

Funding from joint projects with foreign science and study institutes

n/a

n/a

3.2.3.

Funding from joint projects with business enterprises

n/a

n/a

4.1.

Estimate of overall operating
capacity of total number of
research facilities within the OAC
(in hours)

4.1.1.

Overall operating capacity (in hours per annum)

n/a

n/a

4.2.

Usage
of
OAC
services
(percentage of OAC capacity) by
internal specialists during the
reporting period

4.2.1.

Scientists with PhD degree

n/a

n/a

4.2.2.

of which from abroad

n/a

n/a

4.2.3.

Researchers without PhD or studying towards PhD

n/a

n/a

4.2.4.

of which from abroad

n/a

n/a

4.2.5.

Students (Master level)

n/a

n/a

4.2.6.

of which from abroad

n/a

n/a

5.1.3.

Number of co-operation agreements with other Lithuanian science and studies
institutions

n/a

n/a

5.2.2.

Number of joint projects with foreign science and studies institutions

n/a

n/a

5.2.3.

Number of co-operation agreements with foreign science and studies institutions

n/a

n/a

6.1.2.

Number of joint projects with business subjects working in Lithuania through science
and study OAC institutions

151

Number of joint projects with business

6.1.3.

Number of co-operation agreements with business subjects working in Lithuania
through science and study OAC institutions

n/a

n/a

7.1.1.

Published in the top international scientific journals (Thomson ISI, Web of science)

325

Number of scientific publications in the
most important international science

7.1.

48

Number of scientific publications

Indicator

Data

Existing
indicator
targets for this
JRP 41

(in the JRP scientific field)
7.2.

7.3.

8.2.

magazines

Number of patent applications
by patent office: European Patent
Office, United States Patent and
Trademark Office; Japan Patent
Office; State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania.

Number of patents registered by
patent office: European Patent
Office, United States Patent and
Trademark Office; Japan Patent
Office; State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania.

Revenue from services
technology licensing

Title of original JRP indicator

or

7.2.1.

Independent patents

n/a

n/a

7.2.2.

Patents with partners

n/a

n/a

7.2.2.1.

Patents with Lithuania’s science and studies institutions

n/a

n/a

7.2.2.2.

Patents with science and studies institutions from abroad

n/a

n/a

7.2.2.3.

Patents with private sector’s institutions

n/a

n/a

7.3.1.

Independent patents

n/a

n/a

7.3.2.

Patents with partners

n/a

n/a

7.3.2.1.

Patents with Lithuania’s science and studies institutions

n/a

n/a

7.3.2.2.

Patents with science and studies institutions from abroad

n/a

n/a

7.3.2.3.

Patents with private sector’s institutions

n/a

n/a

8.2.1.

Income from licensing

n/a

n/a

8.2.3.

Income from vocational education / training

n/a

n/a

Appendix No. 1.3: Material Sciences, Physical and Chemical Technologies JRP
Indicator

1.1.

42

49

Research infrastructure

for period 1 Jan 2014 to 31 Dec 2015

Data

Existing
indicator
targets for this
JRP 42

Title of original JRP indicator

1.1.1.

Number of established open access laboratories

n/a

n/a

1.1.2.

Number of existing laboratories within institution

n/a

n/a

1.1.3.

Area of established open access laboratories (square meters)

n/a

n/a

1.1.4.

Area of existing laboratories within institution (square meters)

n/a

n/a

Indicator

2.1.

Employment in the supported
science and studies institutions

Data

Graduate
and
post-graduate
qualifications in JRP field

Title of original JRP indicator

1.2.2.

Incubator facilities (square metres)

n/a

n/a

2.1.1.

Number of staff employed in the supported science and studies institutions

738

Scientists, researchers and other specialists

Researchers

256

Doctoral students

Scientists

371

PhDs

Other specialists

n/a

n/a

Administrative and managerial staff

n/a

n/a

n/a

n/a

Foreign nationals

n/a

n/a

Returning Lithuanian nationals

n/a

n/a

2.1.1.1.

2.2.

Existing
indicator
targets for this
JRP 42

of which recruited from abroad

2.2.1.

Number of accredited master or doctoral studies programmes in JRP field

n/a

n/a

2.2.2.

Total number of graduated students that used OAC laboratories during studies

n/a

n/a

3.1.2.

Volume of funding from national grants received

n/a

n/a

3.1.4.

Volume of funding from international grants received

n/a

n/a

3.2.2.

Funding from joint projects with foreign science and study institutes

n/a

n/a

3.2.3.

Funding from joint projects with business enterprises

n/a

n/a

4.1.

Estimate of overall operating
capacity of total number of
research facilities within the OAC
(in hours)

4.1.1.

Overall operating capacity (in hours per annum)

n/a

n/a

4.2.

Usage
of
OAC
services
(percentage of OAC capacity) by
internal specialists during the
reporting period

4.2.1.

Scientists with PhD degree

n/a

n/a

4.2.2.

of which from abroad

n/a

n/a

4.2.3.

Researchers without PhD or studying towards PhD

n/a

n/a

4.2.4.

of which from abroad

n/a

n/a

4.2.5.

Students (Master level)

n/a

n/a

4.2.6.

of which from abroad

n/a

n/a

5.1.3.

Number of co-operation agreements with other Lithuanian science and studies
institutions

n/a

n/a

50

Indicator

Data

Existing
indicator
targets for this
JRP 42

Title of original JRP indicator

5.2.2.

Number of joint projects with foreign science and studies institutions

n/a

n/a

5.2.3.

Number of co-operation agreements with foreign science and studies institutions

n/a

n/a

6.1.2.

Number of joint projects with business subjects working in Lithuania through science
and study OAC institutions

64

Number of joint projects with business

6.1.3.

Number of co-operation agreements with business subjects working in Lithuania
through science and study OAC institutions

n/a

n/a

7.1.

Number of scientific publications
(in the JRP scientific field)

7.1.1.

Published in the top international scientific journals (Thomson ISI, Web of science)

631

Number of scientific publications in the
most important international science
magazines

7.2.

Number of patent applications
by patent office: European Patent
Office, United States Patent and
Trademark Office; Japan Patent
Office; State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania.

7.2.1.

Independent patents

n/a

n/a

7.2.2.

Patents with partners

n/a

n/a

7.2.2.1.

Patents with Lithuania’s science and studies institutions

n/a

n/a

7.2.2.2.

Patents with science and studies institutions from abroad

n/a

n/a

7.2.2.3.

Patents with private sector’s institutions

n/a

n/a

7.3.1.

Independent patents

n/a

n/a

7.3.2.

Patents with partners

n/a

n/a

7.3.2.1.

Patents with Lithuania’s science and studies institutions

n/a

n/a

7.3.2.2.

Patents with science and studies institutions from abroad

n/a

n/a

7.3.2.3.

Patents with private sector’s institutions

n/a

n/a

8.2.1.

Income from licensing

n/a

n/a

8.2.3.

Income from vocational education / training

n/a

n/a

7.3.

8.2.

51

Number of patents registered by
patent office: European Patent
Office, United States Patent and
Trademark Office; Japan Patent
Office; State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania.

Revenue from services
technology licensing

or

Appendix No. 1.4: Natural Resources and Agriculture JRP

Indicator

1.1.

2.1.

Research infrastructure

Employment in the supported
science and studies institutions

Data

43

52

Graduate
and
post-graduate
qualifications in JRP field

for period 1 Jan 2014 to 31 Dec 2015

Title of original JRP indicator

1.1.1.

Number of established open access laboratories

n/a

n/a

1.1.2.

Number of existing laboratories within institution

n/a

n/a

1.1.3.

Area of established open access laboratories (square meters)

n/a

n/a

1.1.4.

Area of existing laboratories within institution (square meters)

n/a

n/a

1.2.2.

Incubator facilities (square metres)

n/a

n/a

2.1.1.

Number of staff employed in the supported science and studies institutions

n/a

n/a

Researchers

n/a

n/a

Scientists

n/a

n/a

Other specialists

n/a

n/a

Administrative and managerial staff

n/a

n/a

5

Number of science specialists (with
successful participation in similar scale
projects abroad) attracted to manage JRP
and
their
components
(Valleys,
participating institutions, etc.)

Foreign nationals

n/a

n/a

Returning Lithuanian nationals

n/a

n/a

2.1.1.1.

2.2.

Existing
indicator
targets for this
JRP 43

of which recruited from abroad

2.2.1.

Number of accredited master or doctoral studies programmes in JRP field

n/a

n/a

2.2.2.

Total number of graduated students that used OAC laboratories during studies

n/a

n/a

3.1.2.

Volume of funding from national grants received

n/a

n/a

3.1.4.

Volume of funding from international grants received

n/a

n/a

Indicator

Data

Existing
indicator
targets for this
JRP 43

Title of original JRP indicator

3.2.2.

Funding from joint projects with foreign science and study institutes

n/a

n/a

3.2.3.

Funding from joint projects with business enterprises

n/a

n/a

4.1.

Estimate of overall operating
capacity of total number of
research facilities within the OAC
(in hours)

4.1.1.

Overall operating capacity (in hours per annum)

n/a

n/a

4.2.

Usage
of
OAC
services
(percentage of OAC capacity) by
internal specialists during the
reporting period

4.2.1.

Scientists with PhD degree

n/a

n/a

4.2.2.

of which from abroad

n/a

n/a

4.2.3.

Researchers without PhD or studying towards PhD

n/a

n/a

4.2.4.

of which from abroad

n/a

n/a

4.2.5.

Students (Master level)

n/a

n/a

4.2.6.

of which from abroad

n/a

n/a

5.1.3.

Number of co-operation agreements with other Lithuanian science and studies
institutions

n/a

n/a

5.2.2.

Number of joint projects with foreign science and studies institutions

n/a

n/a

5.2.3.

Number of co-operation agreements with foreign science and studies institutions

n/a

n/a

6.1.2.

Number of joint projects with business subjects working in Lithuania through science
and study OAC institutions

62

Number (and their raised funding) of joint
projects with enterprises (excluding foreign
capital companies / foreign capital
companies operating in Lithuania /
Lithuanian capital companies working
abroad), which got involved in the JRP
during its implementation, i.e. from 1 Jan
2010

6.1.3.

Number of co-operation agreements with business subjects working in Lithuania
through science and study OAC institutions

n/a

n/a

7.1.

Number of scientific publications
(in the JRP scientific field)

7.1.1.

Published in the top international scientific journals (Thomson ISI, Web of science)

772

Number of scientific publications published
in the most important international science
journals (indicating quotation indicators of
these publications)

7.2.

Number of patent applications

7.2.1.

Independent patents

n/a

n/a

53

Indicator

Data

by patent office: European Patent
Office, United States Patent and
Trademark Office; Japan Patent
Office; State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania.
7.3.

8.2.

54

Number of patents registered by
patent office: European Patent
Office, United States Patent and
Trademark Office; Japan Patent
Office; State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania.

Revenue from services
technology licensing

or

7.2.2.

Existing
indicator
targets for this
JRP 43

Title of original JRP indicator

Patents with partners

n/a

n/a

7.2.2.1.

Patents with Lithuania’s science and studies institutions

n/a

n/a

7.2.2.2.

Patents with science and studies institutions from abroad

n/a

n/a

7.2.2.3.

Patents with private sector’s institutions

n/a

n/a

7.3.1.

Independent patents

n/a

n/a

7.3.2.

Patents with partners

n/a

n/a

7.3.2.1.

Patents with Lithuania’s science and studies institutions

n/a

n/a

7.3.2.2.

Patents with science and studies institutions from abroad

n/a

n/a

7.3.2.3.

Patents with private sector’s institutions

n/a

n/a

8.2.1.

Income from licensing

n/a

n/a

8.2.3.

Income from vocational education / training

n/a

n/a

Appendix No. 2: Mapping of JRP indicators and targets*

*The JRP Natural Resources and Agriculture uses a different set of indicators making it impossible to compare them with the other three JRP.
Biomedicine
Biotechnology

Overview of JRP indicator targets for period 1 Jan 2014 to 31 Dec 2015

1.

Scientists, researchers and other specialists:

and

Engineering & IT

Material
sciences,
Physical
and
Chemical
Technologies

Aggregate
targets
(total across three
JRPs)

1152

364

738

2254

1.1.

Interns

n/a

n/a

50

50

1.2.

Doctoral students

471

171

256

898

1.3.

PhDs

569

119

371

1059

1.4.

Professors

112

74

61

247

49

137

107

293

2.

Scientists and researchers employed in business enterprises

3.

Number of graduates

0

3.1.

I stage

3.2.

II stage

3.3.

PhDs

1074

605

1679

82244

270

280

1372

46

31

38

115

4.

Funds received from projects ordered by the business sector and through international R&TD activities,
in thousands LTL

14233

15065

19759

49057

5.

Number of joint projects with business:

27

151

64

242

9

98

29

136

5.1.

44

55

I and II stage continuous studies students

Foreign capital companies

Overview of JRP indicator targets for period 1 Jan 2014 to 31 Dec 2015

5.2.

Foreign capital companies working in Lithuania

5.3.

Lithuanian capital companies working abroad

Biomedicine
Biotechnology

and

Engineering & IT

Material
sciences,
Physical
and
Chemical
Technologies

Aggregate
targets
(total across three
JRPs)

12

45

29

86

6

8

6

20

6.

Number of new knowledge intensive spin-offs/start-ups, related with the JRP’s specialisation

10

19

20

49

7.

Number of scientific publications in the most important international science magazines

523

325

631

1479

8.

Number of registered international patent applications and patents in the European Patent Office, the
United States Patent and Trade Mark Office and the Japan Patent Office

16

22

59

9.

New products and services created

31

73

101

205

10.

Number of international fairs, conferences and exhibitions, where JRP was presented / participated

157

100

297

554

56

97

Appendix No. 3: Original indicator targets for JRPs

Appendix No. 3.1: JRP Natural Resources and Agriculture original indicator targets
Indicator

1 Jan 2010–
31 Dec 2011

1 Jan 2012–
31 Dec 2013

1 Jan 2014–
31 Dec 2015

Number of science specialists (with successful participation in similar scale projects abroad) attracted to manage JRP and their components (Valleys, participating
institutions, etc.)

1

1

3

Number of newly recruited scientists, researchers and other specialists working in research directions of this JRP

100

136

176

Number of structural units (departments, centres, institutes, etc.) established to successfully develop new research topics and managed by newly attracted international
level scientists

5

5

15

Number of newly recruited researchers in business enterprises, which activities are in this JRP

6

13

20

Number of scientists from institutions (not linked with JRP) and researchers from business enterprises who used services of the Open Access labs under this JRP

52

92

129

Internationalisation level of human capital involved in JRP, i.e. the number of foreigners in indicators 1 to 5

0,065

0,1

0,125

Number of graduates from programmes related to JRP’s scientific specialisation and economic activity and working in the fields of implementing projects under this
JRP

244

303

373

Change of attracted funding from business enterprises and international R&TD infrastructure programmes compared to 4-5 years historical average (measured absolute
and relative share of the value of one researcher)

8

13,33

21,5

Number (and their raised funding) of joint projects with enterprises (excluding foreign capital companies / foreign capital companies operating in Lithuania / Lithuanian
capital companies working abroad), which got involved in the JRP during its implementation, i.e. from 1 Jan 2010

14

19

27

Level of budget set aside for R&TD activities (companies participating in the Programme)

0,02

0,025

0,03

Number of created knowledge intensive businesses compared with year 2008

1

4

5

Number of scientific publications published in the most important international science journals (indicating quotation indicators of these publications)

196

252

324

Number of registered international patent applications and patents in the European Patent Office, the United States Patent and Trade Mark Office and the Japan Patent
Office

0

2

3

Number of new products and services developed and introduced in Lithuanian companies, which signed the technology and/or product prototypes transfer agreement

9

16

23

The share of National Integrated programme funding obtained by the institutions participating in the JRP (if JRP includes National Integrated programme) and funding
attracted from individual Researchers' Career programme

34.12

25,6

5,98

Number of international fairs (to present JRP results) organised by institutions involved in JRP implementation; participation in international trade fairs / exhibitions
where the JRP results were presented; other JRP promotional activities

53

73

90

57

Appendix No. 3.2: JRP Biomedicine & Biotech original indicator targets

1. Scientists, researchers and other specialists:
interns
Doctoral students
PhDs
Professors
2. Scientists and researchers employed in business enterprises
3. Number of graduates
I-stage
I-II stage continuous studies students
PhDs
4. Funds received from projects ordered by the business sector and through international R&TD activities, in thousands LTL
5. Number of joint projects with businesses:
Foreign capital companies
Foreign capital companies working in Lithuania
Lithuanian capital companies working abroad
6. Number of new knowledge intensive spin-offs/start-ups, related with the JRP’s specialisation
7.Number of scientific publications in the most important international science magazines
8.Number of registered international patent applications and patents in the European Patent Office, the United States Patent
and Trade Mark Office and the Japan Patent Office
9.New products and services created
10.Number of international fairs, conferences and exhibitions, where JRP was presented / participated

58

2008

2010-2011

2012-2013

2014-2015

927
0
339
491
97
5

981
0
375
507
99
9

1056
0
420
532
104
23

1152
0
471
569
112
49

–

–

–

–

0
715
34
6 403
5
3
2
1
376

0
773
37
7 453
8
4
3
1
2
406

0
793
41
9 913
15
6
6
3
4
455

0
822
46
14 233
27
9
12
6
10
523

4

7

10

16

5
96

11
115

19
132

31
157

Appendix No. 3.3: JRP Engineering & IT original indicator targets
Indicator
1. Scientists, researchers and other specialists:
interns
Doctoral students
PhDs
Professors
2. Scientists and researchers employed in business enterprises
3. Number of graduates (civil engineering, transport engineering, electric engineering, information systems and engineering,
mechanical sciences, energy)
I stage
II stage
PhDs
4. Funds received from projects ordered by the business sector and through international R&TD activities, in thousands LTL
5. Number of joint projects with businesses:
Foreign capital companies
Foreign capital companies working in Lithuania
Lithuanian capital companies working abroad
6. Number of new knowledge intensive spin-offs/start-ups, related with the JRP’s specialisation
7. Number of scientific publications in the most important international science magazines
8. Number of registered international patent applications and patents in the European Patent Office, the United States Patent
and Trade Mark Office and the Japan Patent Office
9.New products and services created
10. Number of international fairs, conferences and exhibitions, where JRP was presented / participated

59

2008

2010-2011

2012-2013

2014-2015

277
0
116
95
66
42

295
0
129
99
67
62

321
0
145
107
69
92

364
0
171
119
74
137

–

–

–

–

822
206
23
9 034
47
42
5
–
1
213

884
223
25
9 686
63
52
10
1
4
245

997
250
28
11 479
98
69
25
4
10
282

1074
270
31
15 065
151
98
45
8
19
325

1

4

10

22

6
56

20
84

42
94

73
100

Appendix No. 3.4: JRP Material Science, Physical and Chemical Technology original indicator targets
Indicator
1. Scientists, researchers and other specialists:
Interns
Doctoral students
PhDs
Professors
2. Scientists and researchers employed in business enterprises
3. Number of graduates (material science, physical and chemical technologies)
I stage
II stage
PhDs
4. Funds received from projects ordered by the business sector and through international R&TD activities, in thousands LTL
5. Number of joint projects with businesses:
Foreign capital companies
Foreign capital companies working in Lithuania
Lithuanian capital companies working abroad
6. Number of new knowledge intensive spin-offs/start-ups, related with the JRP’s specialisation
7. Number of scientific publications in the most important international science magazines
8. Number of registered international patent applications and patents in the European Patent Office, the United States Patent
and Trade Mark Office and the Japan Patent Office
9.New products and services created
10. Number of international fairs, conferences and exhibitions, where JRP was presented / participated

60

2008

2010-2011

2012-2013

2014-2015

463
15
122
278
48
18

538
24
160
303
51
38

628
35
206
332
55
63

738
50
256
371
61
107

–

–

–

–

415
193
26
8 624
34
22
12
–
2
381

478
222
30
10 594
37
23
13
1
4
478

542
251
34
14 010
47
25
19
3
9
563

605
280
38
19 759
64
29
29
6
20
631

13

19

34

59

25
81

39
137

62
209

101
297

Appendix No. 4: Top publication performers per JRP field, 2000-2011

Absolute number of publications, including conference papers, books, and grey literature
Source: SCOPUS, analysis Technopolis Group

61

62

Appendix No. 5: Social network analysis of Lithuanian FP participants

Appendix No. 5.1: Network of Lithuanian FP6 participants

Appendix No. 5.2:
63

Appendix No. 5.3: Network of Lithuanian FP7 participants

64

Appendix No. 5.4: Full network analysis of Lithuanian FP6 and FP7 participants
Three top nodes – blue; other LT participants – yellow

65

Appendix No. 6: List of R&D infrastructure projects

Cod
e
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Funding
(LTL)
89.181.000

Funding
(EUR)
25.828.229

22.239.000

6.440.766

Ministry of Education
and Science

80.289.000

23.252.965

Natural Resources and Agriculture

Ministry of Education
and Science

30.303.000

8.776.228

Nemuna
s

Natural Resources and Agriculture

Ministry of Education
and Science

8.433.000

2.442.330

Communication and Technology Transfer Centre
and the infrastructure in Phase I
Communication and Technology Transfer Centre
and its infrastructure in Phase II
National R&D Open Access Centre in Kaunas
University of Technology

Nemuna
s
Nemuna
s
Santaka

Natural Resources and Agriculture

Ministry of Economics

3.798.900

1.100.222

Natural Resources and Agriculture

Ministry of Economics

8.827.661

2.556.630

Ministry of Education
and Science

119.800.000

34.695.976

Recent Pharmaceuticals and Health Technology
Centre
National Open Access Future Energy Technology
Centre

Santaka

1) Biomedicine and Biotechnology 2)
Engineering and IT 3) Material
Science, Physical and Chemical
Technology
Biomedicine and Biotechnology

Ministry of Education
and Science
Ministry of Education
and Science

53.000.000

15.349.639

22.500.000

6.516.356

Technology transfer and business incubator base
Joint Research Centre of Life sciences

Santaka
Santara

Ministry of Economics
Ministry of Education

28.412.000
125.370.000

8.228.565
36.309.136

Project title
Marine Valley core and renewal of education
infrastructure
Establishment of utilities and communications
networks, development of Science and Technology
Park infrastructure
Agrobiotechnology, forestry, biomass energy, water
and biosystem engineering R&D centres,
reorganisation of higher education and science
institutions
Animal health, nutrition and animal materials
science and education infrastructure, consolidation
of the scientific potential
Food Science and Technology R&D infrastructure
and consolidation of scientific capacity

Valley
Marine

JRP
Natural Resources and Agriculture

Marine

Natural Resources and Agriculture

Nemuna
s

Natural Resources and Agriculture

Nemuna
s

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
4.1.
66

Santaka

1) Engineering and IT 2) Natural
Resources and Agriculture 3) Material
Science, Physical and Chemical
Technology
Not assigned to any JRP
Biomedicine and Biotechnology

Responsible Ministry
Ministry of Education
and Science
Ministry of Economics

and Science
Joint Research Centre of Innovative Medicine

Santara

Biomedicine and Biotechnology

Ministry of Education
and Science

51.250.500

14.842.956

Joint Research Centre of Nature

Santara

Natural Resources and Agriculture

Ministry of Education
and Science

15.030.000

4.352.926

Open Access Information Technology Centre

Santara

Engineering and IT

5.400.000

1.563.925

Development of informational and ICT and
biotechnology innovative medical technologies and
pharmaceutical technology parks investments
Construction and installation of Bio Technology
Park business incubator of the 1st and 2nd sections

Santara

Not assigned to any JRP

Ministry of Education
and Science
Ministry of Economics

26.769.653

7.752.915

Santara

Biomedicine and Biotechnology

Ministry of Economics

12.905.000

3.737.492

Sauletek
is
Sauletek
is
Sauletek
is

Material Science, Physical and
Chemical Technology

Ministry of Education
and Science
Ministry of Education
and Science
Ministry of Education
and Science

200.300.000

58.010.050

18.900.000

5.473.739

11.430.000

3.311.124

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6
5.1.
5.2.

National Physical Science and Technology Centre
Civil Engineering Center in Vilnius Gediminas
Technical University

5.3

Vilnius University Laser Research Centre "Naglis"

67

Engineering and IT
Material Science, Physical and
Chemical Technology

Appendix No. 7: R&D infrastructure project briefs

1.1. Establishment of Marine Valley core and renewal of education infrastructure
Description of the project
Project objectives: to establish modern education facilities and open access scientific research
infrastructure creating favourable environment for the transfer of maritime scientific knowledge and
technologies to business, improving the quality of maritime education and consequently increasing
the competitiveness of Lithuanian maritime sector. The project is led by Klaipeda University and
involve Lithuanian Marine higher education school, Vilnius University Institute of Ecology, Vilnius
University Botanical Institute and Nature Research Center. It comprises the following activities: 1)
construction of scientific laboratory building with four fully equipped scientific laboratories: Marine
Ecosystems, Marine Chemistry, Waterborne Technologies and Reliability of Maritime Structures; 2)
construction of multifunctional research vessel with modern field equipment for basic oceanographic
research; 3) renewal of the equipment for study laboratories of Klaipeda University; 4) renovation of
two field stations of the Nature Research Centre and adjustment of these stations for study purposes;
5) modernisation of the study facilities of Lithuanian Maritime Academy.
Funding: LTL 89.18 m
Project duration:
Start date - June 2008
End date – December 2013
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centre
Created 60 new jobs in scientific research
Signed 8 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 4 laboratories
Established/renewed and furnished 10 educational laboratories

Main issues in project implementation
Project administration
The project management team resides in the Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda
University, but the project activities are implemented by several Institutes/Centres, which have their
own administration and financial management structures. It appears that the project management
process struggles to bridge the institutional gaps between Klaipeda University and the involved
Institutes/Centres. This situation hampers the project manager to find out the up-to-date status of
activities led by the involved institutions impeding the overall management of the project. The
Monitoring Group advises to restructure the infrastructure development tasks ensuring that each task
is concentrated in one location with one person responsible for its implementation. It is necessary to
define more clearly the budget allocation for every task and to empower each task manager to gather
information on its progress.

Business plan
The business plan of the project is still in an early stage of development. While the business model
reflected in the current draft is well-suited to the required planning process, it is questionable whether
one single business plan can cover all the facilities developed by the project including an integrated
Open Access Centre. The main concern is that the various facilities will/should have diverse customer
groups, each imposing different access requirements, and therefore distinct open access arrangements.
It is suggested to create subsidiary business plans for each major facility, using a common
overarching business planning structure.
Procurement process and compliance with existing legislation
There appears to be some weaknesses with the procurement process for major capital items that result
in substantial delays for completing some of the tendering activities, e.g., recent problems regarding
procurement of the research vessel. The obstacles stem from unclear proposal evaluation criteria
resulting in an inconsistency between the aspirations of the scientific team and the legal rigour
demanded by the CPVA. Currently there is a risk that the procurement procedures of laboratory
construction are not aligned with the requirement of Lithuanian procurement law. Moreover, there is a
problem with property law as the land where facilities are located is owned by the state of Lithuania
and Klaipeda University can be the only user of it. According to the existing legislation there are no
possibilities for businesses to establish their R&D facilities or experimental factories in the territory of
the Klaipeda Science and Technology Park.
Consolidation of Marine Valley cluster
Marine science demonstrates a good potential for the expansion of Lithuanian science and technology
cooperation. A significant level of international outreach is already underway enabling cooperation
between Marine Valley scientists in Lithuania and other major centres of European marine research.
There is every reason to expect that these relationships will evolve in important future research
collaborations. There are also positive signs for young, technology-based business development, for
example, the Coastal Institute reports two such companies eager to work alongside university staff.
However, the capacity of an advanced technology industry still needs to be nurtured. The current
focus of commercial interaction is consultancy contracts under which researchers perform specialist
services for companies. While such activities are a source of revenue and they certainly strengthen
business/research relationships, on their own they will not achieve the depth of integration that is
necessary to scale up technology development and innovation. It is also true that most businesses
expect rather immediate results from their involvement that sometimes conflict with the more
strategic scientific objectives.
To consolidate the existing relationships and add momentum for better business involvement, it would
be crucial to implement a more strategic cluster facilitation process in Marine Valley. To foster this
process the consortium expert Jonathan Williams has invited the project manager to attend a
workshop on marine cluster operation at Oceanology International 2012 that took place 13-15 March
2012 in London.

2.1 Development of Agrobiotechnology, forestry, biomass energy, water and biosystem
engineering R&D centres, higher education and related infrastructure, reorganisation of science
and studies institutions
Description of the project
Project objectives: to strengthen the research infrastructure in the agrobiotechnology, bioenergy,
forestry and related science and research areas targeted at public and private science and research. The
rationale for the project is that current equipment is either too old or located in too many different
locations. This investment will help to consolidate the scientific potential. The project is led by
Aleksandras Stulginskis University (former University of Agriculture) with Institute of Agriculture,
Institute of Horticulture and Forestry Institute of Lithuanian Agrarian and Forest Sciences Centre as
project partners. The key activities include: 1) expansion and reconstruction of five research
infrastructure centres and renewal of laboratories; 2) development and consolidation of studies
infrastructure by acquiring new equipment.
Funding: LTL 80.289m
Project duration:
Start date – February 2008
End date - January 2014
Target outcomes:
1.
2.
3.
4.
5.

Established 5 fully operational scientific research centres
Created 60 jobs in scientific research
Signed 20 agreements with SMEs
Established/renewed and furnished 14 teaching labs
Established/renewed and furnished 33 research labs

Main issues in project implementation
Project management
The project manager is quite experienced for this sort of project implementation. In total there are six
infrastructure development projects: five funded by Ministry of Economy and one by Ministry of
Education and Science. Construction activities are mixed and it is very difficult to determine what is
the clear scope of the MoES projects. On the one hand, the fact that the University has put all projects
together should be resulting in benefits received from economies of scale and from better
administration. On the other hand, there is a risk of double counting (i.e. expenditure taken via more
than one project).
The responsibilities between the University and the Institutes are defined. Institutes have
responsibility for some laboratories in their field and the University coordinates all activities and
human resource development. In 2008, the Institutes were combined into one single legal entity Joint Centre of Agriculture and Forestry research. Technically the partnership agreement is between
the University and the Joint Centre, but the partners of the project are individual Institutes with
responsibility for procurement of equipment.
Procurement and construction

Around 2/3 of all funds go to buying equipment and there are no construction of new buildings, only
refurbishment of old premises and using them for new purposes. The building refurbishment will
amount to approximately LTL 15-20m. One greenhouse will cost over LTL 1m. There are some
problems in the redesign and refurbishment of these buildings. The company had to complete the
works in September 2010, but they faced some difficulties with water supply and ventilation systems
for the clean rooms and laboratories. According to the new agreement, the building should be finished
in May 2012. Problem arises as procurement for equipment foresees delivery of the equipment, so
there is a need to prolong these contracts.
Human capital
The total staff for the 3 institutes and the university is 800-460 researchers and lecturers in this field at
the University. Two Institutes have 100 and 120, and the Institute of Agriculture has 300 researchers
and technical staff. In addition, there are some 100 PhD students at the University, and the Institutes
have 20-30 PhD students each on average. The number of staff will remain stable in the near future.
The Joint Research Centre will not have an impact on the number of staff employed.
There was a plan prepared for consolidation of human resources in 2009 where application for
additional PhD places were made. Currently there are around 10-12 additional PhD students
compared to the previous numbers, but it is clearly not sufficient. Problem is that there are no funds
earmarked for human capital development, for example, sending people abroad for trainings. This is a
difficult issue, as managers have to cope with existing resources to run the new laboratories.
Particular lack of skills is in the area of technical work.
A recent survey among industrial companies was made and they want 700 graduates each year being
ready to finance their studies. At present, the number of graduates is 850 but the number of 1st and
2nd year students is much lower as the entry system has changed a few years ago, and students do not
chose the degree programmes in this field anymore as have no opportunities to compete for state
financed university places. Around 300 students finance their studies themselves. The Ministry does
not fund any cooperation programmes for curricula development between universities and businesses.
There are some EU supported projects for reviewing of existing curricula, and the industry is involved
in the review but no direct support is available. In terms of attracting foreign researchers and to
incentivise Lithuanian researchers to return from abroad there is another challenge as student and
lecturer exchange programmes exist, but the numbers are very small (around 25-30 per year).
This year there are hopes to have 1/4 part of students from Eastern European countries who would
take part in programmes tought in Russian. There is now a trend to attract more foreign students to the
University and to keep them for post-doc research. As the cost of living is relatively low in Lithuania,
the University strategy is to try to attract specific lecturers from the West and students from the East.
The investments made through Valley programme support this strategy, as the students would pay
fees raising the revenue.
Technology transfer and commercialisation
The main incentive for commercialisation at the moment is the MoES OAC regulation where it is
stated that the OAC services have to be used by external users (30% vs 70% by own university’s
users). In terms of the current budget, the split between institutional funding, competitive funding and
funding from private companies varies on a case-to-case basis. Some laboratories have a lot of income
from companies, others do not have any contracts with private sector. This very much depends on the
teams and the leaders of the laboratories. There is a wish to diversity this split in the future leading to
a situation when institutional funding is maximum 40%, and 60% of funding is acquired through
projects and research agreements with private companies.
Technology transfer as such has not been incorporated into the project’s funding agreement or into the
OAC regulation. Moreover, the concept is not well known by the people involved in the project. On
the level of Nemunas Valley some steps towards technology transfer have been made. For example,
part of the project P.2.5 is focused on setting up a Communication and Technology Transfer Centre.
Although the project has only started, small technology transfer elements already exist in the form of
‘Science Café’ operating in the building where the offices of ASU Technology Park are located. One

of the roles of a person working there is to gather information from scientists about their research,
which might be of interest to wider public. However, it is too early to talk about properly designed
and implemented technology transfer function. Cross-sectorial collaboration is envisaged only in
working within the sub-sectors of wider agricultural, forestry, plant and similar research fields.
Technology transfer should be seriously considered and functions for its implementation need to be
set up. For effective operation, the University needs to elaborate its intellectual property strategy and
foster the shift to an entrepreneurial mindset – that institutional funding will decrease and newly
acquired equipment is a source for revenue in the future.

2.2 Development of Animal health, nutrition and animal materials science and education
infrastructure, consolidation of the scientific potential
Description of the project
Project objectives: to expand the existing animal health, nutrition and animal food materials R&D
base by creating modern infrastructure, which would meet the needs for the overall Lithuanian
agriculture, forestry and food sectors research and education development. The project is led by the
Veterinary Academy with the Institute of Animal Science and Veterinary Institute as partners. Now,
the Academy and the other Institutes are part of the Lithuanian University of Health Sciences. As part
of the project two high quality research centers will be created: 1) Animal health and animal raw food
materials quality centre; and 2) Animal nutrition and biotechnology centre. The main activities of the
project include establishing and refurbishing laboratories, installing the necessary equipment and
renewing education facilities. The expected added value from the project is expanded scope of
research by use of modern equipment and improved education and training opportunities.
Funding: LTL 30.3m
Project duration:
Start date - July 2007
End date - July 2012
Target outcomes:
Established two fully operational scientific research centres
Created 56 jobs in scientific research
Established/renewed and furnished 15 research labs
Established/renewed and furnished 12 educational labs
Signed 10 cooperation agreements with SMEs
Main issues in project implementation
Project management
Project manager is the Vice Rector of Lithuanian University of Health Sciences. His position and
additional responsibilities cast doubts on his availability and competence in large scale R&D project
implementation. There is a full-time assistant helping with the project implementation, but she also
occupies the post of the Director of Technopolis Science and Technology Park in Kaunas. It is not
clear yet whether the integration of the Veterinary Academy into the Lithuanian University of Health
Sciences creates a benefit or a challenge for the implementation of the project. It is likely that some
time will be lost due to efforts of integrating the structures.
Procurement process and construction
The project is split in nine different facilities. Two of them are facing problems regarding renovation
of cultural heritage due to cumbersome procedures in obtaining construction permission. There have
also been obstacles regarding equipment procurement as no proposals were submitted. It became
obvious that the project manager and his team have been afraid to counter national procurement law
and regulations and they did not make necessary steps to ensure that the call receives proposals. For
example, it was advised that the project should have identified potential bidders, notified about the
forthcoming call and then contacted them again when the call was published. Also they should have
made sure that international suppliers were invited. At the moment, all tender documents are prepared

and published in Lithuanian and no action is taken to ensure that foreign organisations are also
included in the bidding process. The project has received additional funding of LTL 3.65m to
renovate/build experimental base (something that was missing in the original application). In expert’s
view, such experimental base (with hens, calves, etc.) is needed for the type of research performed.
Human capital
In 2008, the Lithuanian Veterinary Academy had 470 employees: 161 researchers and scientists; 121
of these in teaching positions (20 professors, 50 associate professors, 42 lecturers and 10 assistants).
Number of teaching staff increased over the three years, but the number of scientific staff, employees
in practical training and test centres decreased. The number of administrative and support personnel
increased the most. The number of PhD students has a tendency to increase (or at least stay the same).
Around 5 to 13 dissertations are defended each year. The Veterinary Institute in 2008 had 15
scientists and researchers and 11 technicians. The Animal Science Institute had 110 employees, from
which 29 research personnel. Both established centres – 1) animal health and raw food material
quality centre and 2) animal nutrition and biotech research centre – will have 80 research positions
(15 of which will be newly created). In addition, 57 PhD positions will be created in those two
centres. The major challenge is, however, that Lithuanian agricultural sector is shrinking. To study
veterinary sciences is not very popular among graduates. It also seems that there may be a lack of
OAC management personnel and technicians able operate with the new equipment. Concerns have
been raised that during the drafting of Valley programme no resources have been envisioned for
human resource development.
Knowledge production and dissemination
In 2008, one scientist had 1.3 published study books and monographs, 4.6 articles in international
publications from the ISI list, 0.8 articles in international database (e.g. “Veterinary and zoology”),
1.1 articles in Lithuanian publications, 5.4 articles in popular science magazines. In 2004-2008
research results were presented in 348 international scientific conferences. According to the LVA in
2008, the level of scientific production was growing, but lacked financial investment to maintain the
capacity.
Commercialisation
Previously the most important client for research services was the Ministry of Agriculture. The level
of international orders has been marginal and collaborations are taking place on a level of individual
researchers. Income from R&D has been modest as the majority of contracted research is applied
research, which is not rated highly by the Centre for Quality Assessment in Higher Education.
According to the Investment plan of this project, its internal economic return rate (calculated over 15
years) would be 15.28% and net present value is LTL 20.5m. Once the project is implemented, it is
planned to carry out 10 national and four international R&D project annually and to perform at least
10 scientific research projects commissioned by private sector.
The OACs under this project will need to carry out very active marketing activities targeted at
agriculture businesses in order to stimulate the demand. The project management team currently does
not seem to have commercialisation experience (this has been deducted from the wrong use of
terminology and concepts). There is a clear need to provide the project management team as well as
researchers basic training on commercialisation and marketing. Perhaps showing some good foreign
examples and linking the project team with their implementers would help to identify a list of actions
for working out concrete commercialisation strategy.

2.3 Development of Food Science and Technology R&D infrastructure and consolidation of
scientific capacity
Description of the project
Project objectives: is to develop facilities for the development of food science and technology in
Lithuania and to consolidate the scientific capacity in this research field. The project partners are the
Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry and Kaunas
University of Technology. The project activities include the establishment of eight laboratories: 1)
Technology Research laboratory; 2) Qualitative Research laboratory; 3) Biochemistry and
Technology laboratory; 4) Food Production Process Biochemistry laboratory; 5) Biologically Active
Compounds Research and Functional Food Compounds laboratory; 6) Food Structure and Rheology
laboratory; 7) Fruits and Vegetables Processing Centre; 8) Fruits and Vegetables and Processed
products quality research and quality modeling laboratory. During the project 19 piecies of equipment
will be purchased and the building of KTU Food Institute will be reconstrucuted. The expected
outcomes of the project include increased number of master, PhD students and experienced
researchers in this scientific field. The necessary funding for the activities of the Centre will be
ensured through national and foreign competitive funding and research services for private busineses.
Funding: LTL 8.4m
Project duration:
Start date – September 2008
End date - July 2011
Target outcomes:
Established 2 fully operational scientific research centres
Established/renewed and furnished 5 research labs
Established/renewed and furnished one educational lab
Main issues in project implementation
Project management
R&D project implementation procedures are being done by the central administration of Kaunas
University of Technology. Project has hired an OAC manager, who will be responsible for
commercialisation, communication with businesses and attraction of new staff. The decision to hire
an OAC manager can be regarded as very positive. There are, however, two potential issues to
consider: 1) this person has (or had) private business working with equipment of the similar type
needed for this OAC thus leading to concerns of potential conflict of interest; 2) during business plan
preparation activities it has been noticed that as an external person he is not very familiar with the
internal working of the University.
Procurement process and construction
Construction activities are already completed. Last two tenders in July 2011 have failed as no
proposals were submitted. Once equipment procurement is done, project will be fully implemented.
Human capital

Need to appoint an executive team of people who will implement OAC activities. This team requires
financing and currently it is not clear where that funding will come from.
Academic cooperation
The research teams have very good contacts with Nordic Universities, for example, joint sandwich
PhD programmes, there are also good contacts with Toulouse. However, the research teams have not
succeeded in obtaining FP7 funding.
Commercialisation
There is no interaction with the business sector yet despite the fact that no institutional impediments
exist to earn extra money. The University should take the first step by setting goals according to
which the success can be measured. The laboratories are mixed and not 100% open access. It will be
the responsibility of the laboratory heads to decide what is open access and what is not. Co-funding is
available, e.g., through innovation vouchers, but the food industry is specific as there are many small
companies and they need small projects. This, however, is very resource intensive for the research
provider as require additional human resources to carry out all activities.

3.1 Establishment of National R&D Open Access Centre in Kaunas University of Technology
Description of the project
Project objectives: to contribute to the rapid development of R&D activities in the areas of
sustainable chemistry, mechatronics, IT and related technologies by strengthening the material base
for R&D activities and developing common open access infrastructure. The project is carried out by
Kaunas University of Technology. The main activities include: 1) establishment of laboratory
complexes (this activity is merged with the project 3.4. sharing the same technical design and
construction); and 2) purchase of necessary equipment.
Funding: LTL 119.8m
Project duration:
Start date – February 2009
End date – June 2013
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centre
Created 81 new jobs in scientific research
Signed 13 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 22 labs
Main issues in project implementation
Project management
Project management team is from Kaunas Technical University central administration. The
operational activities of the Centre will be delegated to KTU Innovation Centre. In this Centre KTU is
gathering its 2 MoES and MoE funded projects and it will focus on building entrepreneurship
activities, providing tech transfer services and incubation facilities. Although it is hard to separate the
various activities, this project focuses more on creation/renovation of research and studies
laboratories. On the one hand, it is a good idea to joint the projects together in one location thus
strengthening their potential. On the other hand, what is not clear how certain functions (like tech
transfer and incubation) will be different from what is currently being provided by the KTU Regional
Technology Park (and its incubator).
Procurement and technical design
For buildings the technical design has been done, but there were problems with construction
procurement, which was halted in the middle of August 2011. Nevertheless the project management
team has succeeded in signing the contract recently. With respect to the equipment, it has been bought
and four different facilities have been installed. No problems with equipment procurement procedures
were noticed.
Business planning
The views have been expressed that the domestic market is probably not ready to take advantage of
the support the researchers and laboratories can bring to it. As an interviewee declared, the high-tech
sector represents only 6% of the GDP in Lithuania when it represents 20% in Finland. Thus, it would
be more important to target foreign market for transferring technologies and knowledge to already
existing innovation ecosystem. Some interviewees (professors and researchers) declare they have
personal ties and an important flow of activity with US organisations (NASA, DoE).

The project management team was convinced that the target of 30% of activity of the National R&D
Open Access Centre with the private sector would be reached thanks to the spin-offs created due to
research and teaching activities of the University. This strategic choice is certainly impossible to
reach in short term in spite of the optimism. Development of spin offs depends of course on ideas and
concepts invented in the laboratories but it also is driven by their market as well as global business
environment (especially financial landscape: capital risk, business angels, banks).
Since regional/national economic development is considered as the main reason of the Valleys
programme in Lithuania, it is very important to focus efforts on matching the needs of private sector
(especially SMEs) with the offer from the Open Access Centre.

3.2 Establishment of Recent Pharmaceuticals and Health Technology Centre
Description of the project
Project objectives: to concentrate the potential of research, studies and knowledge-intensive
business, purposefully implement important R&D activities, update and develop research base of
science and studies institutions in the field of pharmaceuticals and health technologies. The project
aims to solve the following problems: 1) Lithuanian scientists and researchers engaged in
pharmaceutical activities are not concentrated in one place, making it difficult to coordinate R&D
activities; 2) available research premises are not suitable for advanced R&D equipment and
technologies; 3) pharmaceutical companies lack opportunities to develop commercially adapted R&D
activities.
During the project implementation it is planned to build a new building for R&D activities, purchase
the relevant equipment and establish necessary infrastructure. The project is carried out within the
Lithuanian University of Health Sciences with its Faculty of Pharmacy forming an integral part of the
Centre. The Centre will be equipped with five laboratories: Phytopharmacy Lab, Pharmacological
Regulation of Pathological Processes and Drug Metabolism Research Lab, Medical Substances
Preclinical Research Lab, Drug Targets Histopathology Lab, Pharmaceutical Technology Lab. An
open access infrastructure will be created enabling Lithuanian and foreign scientists to carry out their
activities together with business entities and staff of other science institutions. The results of research
and experimental development of the Centre will be also applied in clinical practice by implementing
new diagnostic methods, improving existing methods and using new pharmaceuticals for more
effective treatment in the Clinics of Kaunas University of Medicine (now integrated in Lithuanian
University of Health Sciences) and other medical institutions.
Funding: LTL 53.0m
Project duration:
Start date - March 2009
End date – January 2013
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centres
Created 24 new jobs in scientific research
Signed 8 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 10 research laboratories
Main issues in project implementation
Project management
The project manager is also the Director of the Development Office of Lithuanian University of
Health Sciences and probably is in charge of also other projects. Despite being an active manager, it is
unlikely that she possess all comprehensive expertise and time to run all the activities under this
project. It is still unclear who will be the Centre Manager for the operational phase of the OAC. At the
moment, it looks like that the professors and researchers who are most involved in each of the
laboratories (there are 10 labs in total) will be managing their individual labs separately.
Procurement process
Procurement is the main challenge and has been the reason why the project is behind implementation
schedule. In summer 2011, the procurement process was stopped because of failed negotiations with a
contractor and threats of legal procedures in the court. Future support of the newly created buildings:

new OAC building and acquired equipment will be renewed from the University money (i.e. from
R&D and similar activities). Such statements are encouraging but the project expert is not fully
convinced that the project management team will not ask further funding from the MoES. Public
procurement for future OAC purchases and provided services would be an ineffective way to organise
OAC activities. This process takes too long time, especially working with business sector that require
quick and transparent solutions.
Operational phase / OAC preparation
There is a clear impression that the open access idea has not been much thought about or discussed.
Issues such as the kind of services/products to be nationally and internationally marketed, what is the
main market need to be developed. Many expectations are made on the effects of development of
current situation with regards to individual scientist links with foreign partners. However, it is not
clear whether successful researchers who get fees for their private activity (very developed practice in
the health sector in Lithuania) will accept to develop an activity in a framework where their financial
revenues would be less interesting compared with the current situation (budgeting issues within the
university).
Human capital
According to the project team, Lithuanian University of Health Sciences does not have enough human
resources to perform research once the OAC is established. There is a great need to prepare more PhD
students and people who will work with the OAC equipment. The expert team also has got an
impression that there is little interest form scientists in developing human resources for the OAC, as
they would like to stay the only access route for this equipment.
Cooperation with business
Lithuanian University of Health Sciences has recently changed its status from a state institution to a
public entity. This should make the process of working with businesses easier. In summer 2011, the
expert team was told that trying to plan activities in the future OAC, the project signed a cooperation
agreement with UAB “Lithuanian Research Centre” (IBM). In addition, agreements were made with
other organisations, but due to delays with construction, these relationships did not continue.
However, there are signs that individual researchers have strong links with other organisations that
hold the promise to expand business-academia cooperation.
Commercialisation
The position of this Centre regarding commercialisation could be rather difficult since there are only
few world players in this sector present in Lithuania. Large international companies have only
commercial representations in Lithuania. The interviewees do not seem to have experience with spinoff creation and a clear view of what is technology and knowledge transfer. But an interesting
initiative - the Wellness cluster – was presented. This cluster, at its starting phase, is a Public Private
Partnerships with members of public institutions, join stock companies (of which the Cluster leader is
the International Academy of Emergency Medicine) and networks (Association of Sanatoria and
Rehabilitation institutions). This is an innovative attempt to disseminate results of research towards
private applications and more or less organise a pipeline between research and application in private
health institutions.

3.3 Establishment of National Open Access Future Energy Technology Centre
Description of the project
Project objectives: to become a modern research centre of European level which directly
collaborates with business, implements fundamental and applied research, assists the authorities in
formation and implementation of Lithuanian energy policy, prepares the highest qualification experts,
expands the amount of activities and attracts national and foreign customers funds. The expected
results of the project include: security of energy supply for Lithuania analysis and evaluation
methodology, which will be based on modern models and systems; technologies for renewable and
alternative energy sources; competence in nuclear energy technologies field will be sustained and
expanded; it will be contributed in development of new generation nuclear reactors; it will be actively
integrated into European fusion research and ITER construction activities; scientific research
direction in the field of hydrogen energy will be formulated; demonstration programme will be
developed motivating business go for hydrogen energy.
Natural Resources and Agriculture JRP:
Renewable and Alternative Energy Science Centre, consolidating laboratories of Renewable Energy
Sources, Heat Equipment Research and Testing, Combustion Processes and Plasma Processing,
intends to acquire equipment for LTL 5.297 million and gain revenue of LTL 1.17 million from
research agreements. To strengthen R&D base and to consolidate the forces and collaboration of
researchers and business representatives by developing advanced technologies for efficient use of
renewable and recovered fuel and waste neutralisation in high-temperature current, as well as related
research of materials and currents and their implementation in practice.
Material Science, Physical and Chemical Technologies JRP:
Centre for Hydrogen Energy Technologies will acquire equipment for LTL 5.883 million and intends
to gain revenue of LTL 0.83 million from research agreements. To expand the capacities of Centre for
Hydrogen Energy Technologies by carrying out research on elemental composition of surface layers,
profiles of individual elements, surface topography, hydrogen-oxygen-nitrogen surface and volume
composition and optical characteristics of materials. It is intended to create and investigate Mg and
Al-based hydrogen storage materials.
Engineering and Information Technologies JRP:
Future Energy Technology Science Centre, consolidating laboratories of Nuclear Engineering
Problems, Material Research and Testing, Nuclear Installation Safety, Systems Control and
Automation and Energy Systems Research, intends to acquire software and experimental technique
for LTL 10.82 million and to gain revenue of LTL 2.6 million from research agreements. The
development and improvement of energy objects security evaluation methods and software tools,
evaluation of Ignalina NPP decommissioning and Visainas NPP technical-economic condition in
respect of external factors.
Funding: LTL 22.5m
Project duration:
Start date – April 2009
End date - January 2013
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centre
Created 15 new jobs in scientific research

Signed 5 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 10 research labs
Project implementation
Project management
There is assigned project manager who has a full administration support in implementation of this
project. Beata Barauskaite is the overall project manager, Dr Rimantas Levinskas, Deputy Director,
Dr Rolandas Urbonas, Head of Information Department is providing all necessary information on this
project and assisting whenever needed.
Procurement and construction
No constructions planned under this project, all the equipment is being installed in the same building.
The project was facing problems with public procurement as Lithuania has new amendments in the
law on public procurement, and it takes time to makes changes to procedures, sometime procurements
need to be repeated (e.g. one case when a high value piece around LTL 2m had been returned to the
equipment supplier because the environment of the room was not suitable for operations). Currently
the purchase of equipment is being finalised. Registration of the OAC is another big problem due to
significant administrative effort and complicated procedures.
OAC/operational activites
OAC will be a part of LEI who will have a responsible person for the management of the new
infrastructure. Do not face substantial problems - the equipment is installed and labs are operational,
just need to conceptualise how the OAC will fit in organisational and administrative structures of LEI.
There is a need to split off the finances and accounting for the new OACs because this is a new
structure which sometimes is one part of the laboratory and another part is not. This represents a
challenge and accounting is problematic. No profit is allowed on the services from the OAC
equipment services, but in the long term the concept of OAC will bring benefits. The
depreciation/reinvestment cost into the pricing model will be calculated.
Human capital
One of the key challenges the Centre will face is that of efficient utilisation of human resources
responding to open access needs. While the equipment profile is interesting, there is the issue of the
numbers of researchers available to work on the equipment with private sector clients. In the
Hydrogen Energy Technology centre there has been much investment in equipment but there are only
four full-time researchers together with a few students. Taking into account own researcher activities
and student needs, this issue is raised how to meet enterprise needs. LEI have to create a certain
number of PhDs, but none of the applications have been accepted this year. This will affect KPIs. In
conjunction with decisions regarding the Centre offer are organisational review questions, which may
lead to the hiring of new or redeployment of existing resources. The Centre does not attract any
foreign researchers, because our salaries are not competitive. On the positive side, however, the
salaries are not the lowest compared to other Lithuanian institutions; in fact the remuneration is well
above average.
Technology transfer and commercialisation
The concept of OAC is helpful in terms of longer term strategy. Outreach and selling services already
underway, have pricing in place, good relations with partners in industry, which show interest to cooperate. Already have a number of contracts, but all of the partners are Lithuanian. For the
replacement of the nuclear power plant, one option might be to have a strategic key partner from
abroad.
LEI shows a very wide range of competences and activities, with nuclear energy related issues a main
competence. The question of the evolution of this specific sector seems to not be considered by the
Centre. The Institute has a fine array of equipment procured representing a good opening point for
collaboration with the private sector and with international research programmes. The Technology
Voucher programme is an opportunity to develop these activities not only for the energy sector but for

many sectors working on high tech materials elaboration and use. However, the number of vouchers
is very small - only 2-3 per year. The capabilities to talk small companies are limited as well due to
high workload of researchers. The problem is that the businesses are very reserved and do not want to
commit to bureaucratic procedures. Also the financial crisis left its mark; businesses do not want to
invest in basic science that may find its application only in a long term. Nevertheless, the process has
started and there is a gradual shift in the client base. It is the task of LEI to provide more business
oriented services and communicate these activities to industry.
Another concern is that the main funding is attracted through scientific activity – publications. There
is little incentive for researchers to engage in commercialisation and cooperation contracts.
Publications are the key to measure scientific excellence, but LEI is not at the top in terms of ISI
publications.

4.1 Joint Research Centre of Life Sciences
Description of the project
Project objectives: to establish Joint Centre for Life Sciences consisting of the current state research
institutes, namely the Institute of Biochemistry and the Institute of Biotechnology, the relevant
divisions of the Faculty of Natural Sciences and the Faculty of Medicine of Vilnius University, the
Nanobiotechnology Laboratory of Vilnius Gediminas Technical University, and the Research Centre
of Vilnius University Institute of Oncology. The project includes: 1) the construction of the building
for the Joint Centre for Life Sciences and 2) acquisition of scientific laboratory equipment. The
Centre will operate on the basis of a partnership agreement. Its key function is to concentrate efforts
of scientists and the available scientific equipment to address common research issues, jointly
participate in the implementation of Lithuanian and foreign scientific programmes, and coordinate the
subject themes of research projects carried out at the Centre.
On the basis of the available and newly acquired scientific equipment, the participants of the Joint
Centre of Life Sciences will form open access centres. The Joint Centre for Life Sciences will actively
cooperate and share the available resources of scientific equipment with the National Centre for
Physical and Technological Sciences, the Joint Innovative Medicine Centre, other research
institutions based in Vilnius, Vilnius University hospitals and businesses. Once the building of the
Joint Centre for Life Sciences is built, its respective premises, pursuant to the legislation, will be
transferred, under the right of loan-for-use or trust, to Vilnius University and Vilnius Gediminas
Technical University. One of the units of the Centre, the Open Access Centre for Medical
Nanophotonics and Visualisation, will be established at the existing premises of Vilnius University
Institute of Oncology.
Funding: LTL 125.37m
Project duration:
Start date – April 2010
End date – March 2014 (discussions to postpone deadline till end 2015)
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centre
Created 100 new jobs in scientific research
Signed 5 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 23 research labs
Established/renewed and furnished 18 educational labs
Main issues in project implementation
Project management
Project manager is the Vice Rector of Vilnius University; however, the actual project implementation
is being done by the coordinator of R&D infrastructure Linas Galkauskas and central administration
of Vilnius University.

Procurement for construction and equipment
The procurement for technical design has been facing serious problems and currently the second round of
procurement has been carried out. The deadline for selecting the bidder and signing the contract is set for
May 2012. In case of further complaints from the bidders that delays the construction, the option of
closing down the project is being considered. Taking into account the timing, it is certain that the project
will not be finished on time. Currently it is being discussed to postpone the overall project deadline till
end of 2015. Usually the construction is planned for 24-26 months, but specialists are consulted on
whether it is possible to finish construction in 14-16 months. From technical point of view it is feasible to
finish in shorter time period, if the construction company agrees to supply sufficient workforce for this
project.
Procurement of equipment is almost finished except for the large pieces that must be installed in the new
building. The purchase of equipment has been easier to manage. Only small problems were faced due to
some technical mistakes. Equipment what we bought as an addition to what Universities and Institutes
already have, upgrading the current facilities. For all large and expensive equipment support for two
years for adoption of the technologies was bought with it.
Human capital and training needs
The Centre has an adequate amount of senior researchers, but the team is clearly lacking technical
support. Despite the fact that technical education in Lithuania is adapted to the local needs, there is an
apparent shortage of skills if the Centre wants to cooperate with international companies. The problem
stems from the fact that facilities, research environment and salaries are not competitive enough to attract
and nurture local talent. Around 1/3 of graduates choose to go abroad to study and in most cases do not
back to Lithuania. The project aims to establish more attractive facilities for young researchers and
technicians. However, human capital dimension presents much more complex policy challenge that
cannot be tackled only though R&D infrastructure development.
Equipment for the Centre is bought with two years warranty and maintenance agreement, which
includes training and preparation of specialists. The general rule is that no PhD student can run the
equipment without proper training. Some equipment can be easily run by PhD or even Master
students, some require experienced technicians.
Operational phase / OAC preparation
OAC will be based on two existing centres: proteomics and sequencing, which are currently working
quite independently and have management autonomy from Vilnius University. The manager for the Joint
Research Centre of Life Sciences will be assigned in near future, but the candidate has not yet been
chosen.
Business planning
The project manager is of opinion that the profitability of OAC is rather unrealistic. It is based on
acknowledgement that profit driven strategy should have been developed starting from business
analysis and market appraisals to understand where Lithuanian R&D can compete internationally.
Valley projects were based on wish list for equipment and although the lists were checked by external
experts, there are cases without clear rationale behind it, for example, a 70 year old chief of lab
bought equipment although there are no PhD or master students in his laboratory.
There are strong views that the Joint Research Centre of Life Sciences will not be able to compete
internationally with other centres that are providing more targeted R&D services. For example, South
Korean competitors are providing much cheaper gene sequencing services due to the economy of
scale. For this reason, the Centre should put an emphasis to accompanying services, such as training
activities or leasing facilities for training purposes. The most realistic scenario is to provide services
for local market and increase the participation in FP7. In addition, hours for equipment use could be
sold to customers from Latvia, Belarus and Kaliningrad. Customers from other countries would
probably go to Poland as they have more advanced equipment.

With regard to the practical preparation of the business plan, the Valley project is only a small part of
the strategy that must be integrated in institutional context. Even if the building part of the project will
be closed down, strategy for use of the purchased equipment will be needed. Several people will be in
charge of this task.

4.2 Joint Research Centre of Innovative medicine
Description of the project
Objectives of the project: to create modern science research infrastructure for innovative medicine
technologies, molecular medicine and biopharmacy research. The project is implemented by the
national research Institute of Innovative Medicine with Vilnius University Hospital Santariskiu
Clinics and Vilnius University Children Hospital as project partners. The project comprises: 1) the
establishment of the premises for Joint Innovative Medicine Centre; 2) provision of modern
equipment for eight OAC laboratories (immune-technology research laboratory, biomarkers research
laboratory, bio pharmacy process laboratory, biomedicine information laboratory, imaging technology
and innovative medicine research laboratory, bio-model and preclinical research laboratory, stem cell
research laboratory, digital and molecular pathology laboratory). The aim is to ensure effective usage
of expensive R&D equipment by reaching wider target audience and consequently strengthening the
R&D activities.
Funding: LTL 51.25m
Project duration:
Start date – May 2010
End date - April 2014
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centre
Created 75 new jobs in scientific research
Signed 5 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 8 research labs

Main issues in project implementation
Project management
The team for the project implementation consists of three people: Alamantas Siaurys is the project
leader for the construction and procurement phase, but actual manager for future development is
Romanas Ramanauskas from Santara Valley Association. Another closely involved person is Justinas
Ivaska – the Director of Development, Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos, which is the
main project partner.
There is a close communication between Innovative Medicine Centre and Santara Association,
including pharmaceutical companies, which show great interest in activities within Santara
Valley. Moreover, Santara Association (with Romanas Ramanauskas in person) will be
responsible for managing the Innovative Medicine Centre in the near future. This Association is
functioning without any financial support implying that people involved in the Association have
strong private and professional interests in the development of the Centre. In this respect, the
Centre and its associated projects have received a lot of criticism as one of the most successful
biotechnology entrepreneurs (Prof. Bumelis) works in this Centre. Sceptics express the view that
these newly created facilities will be used mainly to support the ideas of this Professor and will
promote largely his own academic research and business interests thus creating more “closed
friends club” than open access facilities.
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Romanas Ramanauskas pointed out that this situation is due to absence of funding for human
resources on programme level. All these years the Valley has been self-coordinated based on efforts
of organisations and even individuals, who pay their personal time to make things happen. Projects
are executed individually with no strategic guidance because there is no direct instrument to fund
these softer parts of the project.
Procurement and construction
The building of Joint Innovative Medicine Centre has just been finished. In March 2012, all
equipment has to be established. Project implementation team emphasizes that there are no big
problems with the implementation phase that would require additional support. Smaller obstacles
were solved by themselves.
Human capital
JIMC project involves the merger of two former institutes. In total numbers there are more scientists
than the new Centre can handle. Romanas Ramanauskas believes that the second phase will entail
optimisation of the structure, but admitted that in reality most of the staff will remain the same. For
operational phase the Centre needs to hire a full-time manager of the Open Access Centre, person
who develops researcher business skills and is in charge of training, another person responsible for
international cooperation, who will search and manage funding applications, partners and
collaboration opportunities all around the world.
Business plan
Project has made application for funding of Santara Valley Association at the beginning of 2012. It
was a call for proposals for different network based organisations in high-tech and research and
Valley Associations also were eligible to apply. The decision is expected around March-April 2012.
The application is not a business plan, but describes the establishment of different activities that
would help to carry out the functions that are assigned to the Association (and the Centre), e.g. hiring
skilled personnel, establishing viable education partnerships, etc.
The project management team does not have detailed information for business planning, but promised
to provide plans for the set-up of organisation structures with position descriptions and marketing
elements. However, a thorough quantitative part with estimates and market outlook is lacking. Work
on further business planning has been agreed between the Consortium and project implementation
team.

88

4.3 Establishment of the Joint Research Centre of Nature
Description of the project
Objectives of the project: to upgrade R&D infrastructure and concentrate scientific potential
and top-level research related to ecosystems and sustainable development. The project aims to
build a set of research laboratories on the existing foundations in the premises of the Nature Research
Centre of Vilnius University. Three open access centres will be created: 1) Centre of Ecotoxicology
Centre of Biotaxonomy; 2) Ecology and Molecular Research; and 3) Centre of Georeserach. New
research laboratory equipment (3 sets) to service the centres will be acquired. The fixed assets created
and acquired in the course of the project will belong to the Nature Research Centre and the Faculty of
Natural Sciences of Vilnius University.
Funding: LTL 15 m
Project duration:
Start date – August 2009
End date – January 2013 (likely to be postponed to August 2013)
Target outcomes:
Established 3 fully operational scientific research centres
Created 32 new jobs in scientific research
Signed 33 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 6 labs
Main issues in project implementation
Project administration
Previously there were 3 institutes which were then united into one Nature Research Centre. The
former institutes are trying to remain independent, but are now one scientific institution with three
departments. The research centre management layer was added, but the hierarchies will remain the
same below that for the first 5 years; afterwards, the institutes will be transformed into departments.
Project manager is a scientist and his supporting team did not have enough experience in
implementation of medium size infrastructure development projects. However, the team did hire
consulting company for preparation of tender documentation. There were 44 equipment tenders and
all of them were completed without significant problems.
Procurement and construction
There are about LTL 6m assigned for construction works, however, there is shortage of 1m. The
contract does not include purchase of laboratories and office furniture. Project has been delayed for at
least half a year due to construction works. Recently technical design project has been completed,
however, approval from department of environment is not given, what causes delays in receiving
construction permission. In July project partner Vilnius University had problems with procurement
with of one set of equipment as no proposals were received. Recently the problem has been solved
and all equipment is purchased.
Human resources
The three institutes together have 230 scientists and approximately 70 management and technical
administration staff. People who are working in the Institute drew up the equipment list. Around the
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same members of staff will need to dedicate part of their time supervising the equipment, but also in
some cases we need to hire new people, but there are no funds for that. There are plans to hire 4
technicians looking after the equipment and providing services for external users.
Business planning
Future funding will depend on the success with Open Access selling utilisation of equipment. The
business plan for the project is in progress; there are regular meetings twice a month with consortium.
At the moment the project management team is drafting a list of services, engaging in market research
and gathering information for financial model. Business planning is a new activity for the research
centre, therefore every task is challenging for the management team.
Commercialisation
Centre does not have close contacts with business sector. The project needs support with business
planning and ideas how to establish cooperation links. The indicator for cooperation agreements
is extremely high. Additional problem is that scientists often work as independent experts, but
research Centre does not benefit from these activities.
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4.4 Open Access Information Technologies Centre
Description of the project
Project objectives: to establish an Open Access Information Technology Centre that will provide e–
infrastructure for GRID and cloud computing, HPC technologies and data storage for the needs of
academic, public and business sector. During the project it is planned to purchase: 1) hardware
equipment for GRID cluster establishment; 2) special programming equipment for biometric research,
data monitoring and analysis; 3) equipment for maintaining the activities of data centre (e.g.
ventilation/conditioning equipment). The project is implemented by Vilnius University. It is expected
that the project continuity will be ensured by income generated from research and data service orders,
national budget through LitGrid programme, as well as international programmes.
Funding: LTL 5.4m
Project duration:
Start date – January 2009
End date – June 2011(project completed)
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centre
Created 2 new jobs in scientific research
Established/renewed and furnished one research lab

Main issues in project implementation
Project management
Project manager is a professor from Vilnius University Mathematics faculty. The supporting staff –
economist, public procurement specialist and technical expert – is from Vilnius University Central
administration.
Procurement process
The scope of the project does not include any construction works; however, additional electricity had
to be put in place in order to assure continuous activities of the supercomputer, which was the only
piece of equipment that has been purchased.
Operational phase / OAC preparation
The OAC manager will be a project manager who has well-established communication with external
scientists and businesses. Supporting staff members including technicians have already been chosen
and are operating.
Business planning
The problem is that public and private sector do not understand the benefits of Grid computing and
how that could be applied in their activities. The centre got one business partner - BAIP, which is a
company specialising in IT infrastructure, cloud and supercomputing. But otherwise orders form
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business sector are scarce. Vilnius University will be closely looking at the number of signed
contracts/projects to make sure the project covers the costs.
Human capital development
Young academic researchers are interested to perform calculations to apply simulations and modeling
to their research questions. However, for expanded activities there seems to be a lack of technical
expertise with this e-infrastructure.
Commercialisation
There will be a separate website for the supercomputer incorporated in the DSCC website.
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4.6 Construction and installation of Bio Technology Park business incubator 1st and 2nd
sections
Description of the project
Project objectives: to create a business incubator infrastructure of Bio Technology Park. At the
moment in Lithuania there is no infrastructure for spin-off and start-up development and promotion of
their activities in biotechnology/biomedicine/biopharmaceutical sectors. There is also no
infrastructure for all-phase clinical trials. The project aims to establish: 1) biotech incubator for
clinical trials; and 2) shared service providers incubator. It is funded by the Ministry of Economy and
the project partners are State Research Institute ‘Innovative Medicine centre’ (which is also involved
in other project - Joint Innovative Medicine Centre), University Santariskes Clinics and the
Association of the Pharmaceutical Industry Companies. In addition, Santara Valley Association is
involved but does not have any budget for this activity. The project activities include the construction
of necessary buildings, equipment of research laboratories and administrative rooms and the
establishment of infrastructure for start-up researchers. The expected value added of the project
include the creation of new biotechnology, biomedicine, biopharmaceutical business entities, which
can provide shared services for all companies in the Valley and internationally. They will start to
provide I-IV phases clinical trials and biopharmaceutical research management services and export
the new services to other countries as well.
Funding: LTL 12.9m
Project duration:
Start date - December 2011
End date - December 2013
Target outcomes:
Designed, reconstructed and installed incubator’s first section and second section
Designed and established engineering networks
Purchased and installed equipment for both sections
Main issues in project implementation
Project administration
Project Manager is the Director of Development at the University Santariskes Clinics and a practicing
surgeon. The combination of these roles give reason to doubt that he will be able to successfully run a
biotech incubator construction project. Another person involved in management is the Director of the
Santara Valley Association who is running his own company interested in the incubator facilities.
This Association has no funding; therefore this person is contributing to the project based on his
personal interests and inspiration.
The project has two parts: a clinical trials incubator and a biotech incubator. Each part has its own
leader (clinical trials – the Clinics; biotech – Innovative Medicine Technology and Biopharma
Association). Two parts will be in different geographical locations. There is a big question about the
fit between these two parts and how they will be managed as at the moment they look like two
separate projects. In addition, the involvement of the hospital is, on the one hand, welcomed but, on
the other hand, can create some problems. Hospitals in many countries are identified as a source of
potential commercial research, but their structure and management is rather slow to adapt to the new
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circumstances. In Lithuania, in expert’s opinion, it will be even more difficult. It raises the issue on
the commitment from Clinics side if clinical trials are not included in its strategic plan.
Human capital
Human resource factor is a very important issue in relation to the potential of host institution to
generate ideas for incubation. To manage a biotech incubator and clinical trials in the future, there is a
need for specialist operator. In expert opinion, there are no such operators in Lithuania and based on
the available documentation it is not clear who will address that. According to the project manager,
the Ministry of Economy will issue a call for such an operator.
Business plan and operational activities
The way the 2nd part of the incubator was described to the expert sounded like that this facility will be
used more as an inward investment tool. This way the incubator is unlikely to promote the growth of
local start-ups and spin-offs.
Commercialisation and technology transfer
The Innovative Medicine Centre and the projects related to it often receive criticism as one of the
most successful biotech entrepreneurs (Prof. Bumelis) works in this Centre and is involved in all these
projects in one way or the other. Skeptics share the view that all the newly created facilities will be
used to support the ideas and private research interests of this professor. This professor most likely
indeed has great experience in commercialising research, but that does not mean that this practice will
be embedded in all activities of the Centre.
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5.1 Establishment of the National Centre for Physical and Technological Sciences
Description of the project
Objectives of the project: to establish modern science infrastructure for an active development of
laser and light technologies, material sciences, nanotechnologies, semiconductor physics, electronics
and related R&D activities. The establishment of the National Centre for Physical and Technological
Sciences is based on joint partnership agreement between Vilnius University, Vilnius Gediminas
Technical University and the Centre of Physical and Technological Sciences. The Centre will
contribute to the overall Sunrise Valley objective - to establish open access facilities for public and
private research and knowledge intensive services and to facilitate the creation technology-based
start-ups. The majority of new open access laboratories with modern research equipment will be set
up in the National Centre of Physical and Technological Sciences. Some of the laboratories will be
transferred to the Centre from Vilnius University and Vilnius Gediminas Technical University under
the right of trust as prescribed by the agreement.
Funding: LTL 200.3m
Project duration:
Start date – January 2010
Contractual end date – January 2014 (expected delays as a minimum eight months)
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centre
Created 40 new jobs in scientific research
Signed 9 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 24 research labs

Main issues in project implementation
Project management
There are serious concerns about competence of the project manager, who has an outstanding
academic experience and credentials, to run this large scale R&D infrastructure project which absorbs
the biggest funds from all Valley projects. The project manager also assumes the position of a
professor (0.5 FTE), management position of the Institute (0.5 FTE) and the position of principal
investigator (0.5 FTE). Currently support services are provided by the central administration of
Vilnius University, however provision of more targeted assistance and expertise, e.g. lawyers, public
procurement specialists, to the project management team should be considered and timely supplied.
The project manager stressed that the State Labour Law in many cases prohibits activities that would
facilitate the achievement of project goals. The workload of a researcher can amount to 1,5 FTE or 60
hours per week. For experienced principal investigators, who occupy also other positions, there is a
choice – either to limit national and industrial grant application activities or compromise the
responsibilities in other positions. The current project manager is currently considering refusing part
of his employment and salary with Sunrise Valley due to these constraints.
Procurement and construction phase
There are considerable delays with regards to the construction of the building. It was planned that
three institutes – Institute of Chemistry, Institute of Physics and Institute of Semiconductor Physics -
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will move to the new building and form the basis of the Centre. The public procurement call for
construction works has been announced twice and the second tender has still not been finalised.
Several proposals have been received and currently are being evaluated.
The tender is based on ‘yellow book’ principle meaning that all services, including architectural
design, construction and refurbishment are purchased at once. Given the procurement specifications
there is a high risk of complaints from potential contractors that put the project implementation at
risk. The construction works will last around two years and half a year still needs to be calculated in
for installing equipment, moving and arranging practical issues. In the most optimistic scenario the
project implementation will be delayed for about eight months.
The equipment procurement has been largely done, except for the large pieces that will have to be
installed in the new building. There is an inherent problem in procurement of scientific equipment as
sometimes it is very hard to find second or third bidder for supplying unique technologies. Project
manager confirmed that most of the small-scale purchased equipment can be used in old premises and
the delay of the building should not be heavily affecting the research. He is also convinced that the
process of familiarisation with the new equipment for its users will not take more than a few weeks,
although this aspect could be underestimated. The cost of moving and ensuring the equipment is ready
for effective exploitation seems not to be carefully considered.
Business plan
The current project manager does not see himself as a person, who should be responsible for business
plan preparation for the project. The argument is based on the recognition that the Institution is in the
position to develop strategic plans, appraise the means and opportunities to attract funding and design
managing schemes not the project itself. He shares the view that a business plan consisting of three
separate sections for each Institute would be the best solution. The Deputy Director of the Institute,
Remigijus Juškėnas, should be appointed as the responsible for the development of the business plan
for the Centre; however, the other two institutes (Chemistry and Physics) should also assign their
people for this task.
There have been expressed views that it is unlikely that the Centre will be very competitive
internationally as the purchased equipment is the standard in this field of science. Or in other words,
there is no new equipment that did not already exist in other European laboratories of similar nature.
For this reason foreign researchers and research teams would be attracted to the Centre only if they
already had personal ties with Lithuanian researchers. The competition in the field of semiconductors
is very fierce and Lithuanian institutions have to prove their competitiveness.
Cooperation with industry
There are several contracts with business sector already taking place, for example, the Institute of
Chemistry collaborate with several companies. There is also one spin-off company to which the Institute
of Semiconductor Physics is providing research services. Project manager is of opinion that the
facilitation of these collaborations will be the main responsibility of Sunrise Valley and the project itself
is not in charge of this target outcome.
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5.3 Establishment of Vilnius University Laser Research Centre ‘Naglis’
Description of the project
Project objectives: to establish multi-functional laser facility on the basis of Vilnius University Laser
Research Center. The activities of the project include: 1) building new laboratories; 2) purchasing of
modern ultrafast lasers along with diagnostic equipment. The facilities will become a platform for
multidisciplinary fundamental and applied research. The Centre will extend cooperation with private
high-tech companies and will offer national and international access.
Funding: LTL 11.43m
Project duration:
Start date – January 2010
End date – December 2012
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centre
Created 7 jobs in scientific research
Signed 5 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 4 research labs
Main issues in project implementation
Project management
A project manager is a scientist from Vilnius University Laser Centre. The support functions are
performed by Vilnius University central administration.
Procurement process
Purchase of equipment is divided into two stages: first one for small equipment pieces and second for
larger equipment, which cannot be relocated after the installation. Currently the project is in the
process of procurement of research facility wing construction. In general the project will exceed the
target of labs with 4 completely new ones.
Human capital
The centre is trying to recruit /allocate sufficient number of human resources to open access centre;
however, it proves to be difficult. Project manager is of opinion that soft part of attracting students
and researchers is missing in the whole Valley programme, and the Government should be more
focused on knowledge acquirement, for example, send people abroad for doing research with an
obligation to return. This way it would be more useful to determine what equipment is actually
required to establish a new field of research.
Business planning
Field of competition for this laser technology is small, some equipment is very unique and does not exist
anywhere else in Lithuania as well as other neighbouring counties. The Vilnius University Laser Research
Centre is part of laser lab consortium that spans across Europe (LASERLAB-EUROPE consortium). The
project implementation team has already experience with open access arrangements. Market research and
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identification of services has been completed. Next step is completing the financing model and
determining centre’s vision, strategy and goals.
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5.2 Development of Civil Engineering Centre in Vilnius Gediminas Technical University
Description of the project
Project objectives: to establish the biggest high-quality research centre for civil engineering in the
Baltic States. Project is implemented without partners. The project activities include: 1) establishment
of eight laboratories; 2) purchase of research equipment. It is expected that this Centre will create the
preconditions for the concentration of scientific potential and will counter the trend of ‘brain-drain’
from Lithuania.
Funding: LTL 18.9m
Project duration:
Start date – February 2010
End date – January 2012
Target outcomes:
Established one fully operational scientific research centre
Created 11 new jobs in scientific research
Signed 15 cooperation agreements between research institutions and SMEs
Established/renewed and furnished 8 research labs
Main issues in project implementation
Project management
There was a good composition of project management team consisting of a project manager, an
accountant and a procurement specialist. The procurement specialist maintained close communication
with product and service providers and ensured that procurements comply with Lithuanian public
procurement law. Recently the manager for OAC has been hired, who is an associated professor from
Vilnius Gediminas Technical University.
Procurement process
The project did not involve any construction works. The first phase of the project is almost completed
and the last piece of equipment will be delivered in April 2012.
Human resources
There is an acute lack of human resources in this Centre. Currently there are 8 senior researchers
assigned for management of each laboratory and 4 technicians, who are responsible for operating the
equipment. This number of staff is not sufficient to ensure constant activities and provision of open
access services for external users.
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Appendix No. 8: Funding information of NIP “soft measures”

Priemonės VP1-2.2-ŠMM-09-V projektų ataskaita
Pareiškėjo ar
vykdytojo
pavadinimas

Projekto partnerių
pavadinimai

Sutarties
įsigaliojimo data Projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaiga

Projekto išlaidų
suma pagal
sutartį, Lt

Tinkama
deklaruoti EK
išlaidų suma, Lt
2011-12-31
(panaudota)

2010-10-25 2013-10-26

3.335.500,00

1.034.887,10

Nr

Projekto kodas

Projekto pavadinimas

1

VP1-2.2-ŠMM-09-V01-001

Jūrinio sektoriaus II pakopos
studijų tobulinimas (JŪREIVIS)

Klaipėdos
universitetas

VP1-2.2-ŠMM-09-V01-002

Žemės ūkio tematikos I ir II
pakopos studijų programų
tobulinimas ir dėstytojų
kompetencijų ugdymas (ŽŪSPDK)

Aleksandro
Stulginskio
universitetas

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas

2010-10-26 2013-10-26

2.348.532,00

545.852,90

VP1-2.2-ŠMM-09-V01-003

Aukštojo Mokslo I ir II pakopų
Informatikos ir informatikos
inžinerijos krypčių studijų
Programų Atnaujinimas bei
naujų sukūrimas ir
įgyvendinimas (AMIPA)

Kauno
technologijos
universitetas

2010-10-26 2013-10-26

4.100.000,00

456.683,00

VP1-2.2-ŠMM-09-V01-004

"Aukštos kvalifikacijos
specialistų, atitinkančių
valstybės ir visuomenės
poreikius biologinių ir žemės
gelmių išteklių naudojimo
srityje, rengimo tobulinimas" BIOGEONAUDA-A

Vytauto Didžiojo
universitetas

Vilniaus universitetas, Vilniaus
kolegija, Vytauto Didžiojo
universitetas, Viešoji įstaiga
Visorių informacinių
technologijų parkas, Kauno
kolegija, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas,
Asociacija „INFOBALT“
Vilniaus universitetas

2010-10-26 2013-10-26

2.900.000,00

715.101,69

VP1-2.2-ŠMM-09-V01-005

I ir II pakopos studijų
modernizavimas
medžiagotyros, nano- ir šviesos
technologijų proveržio
kryptimis (LaMeTech studijos)

Vilniaus
universitetas

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, Kauno
technologijos universitetas

2010-10-26 2013-10-26

5.777.496,00

1.156.652,15

2

3

4

5
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VP1-2.2-ŠMM-09-V01-006

Chemijos ir chemijos
inžinerijos specialistų rengimo
tobulinimas, dėstytojų
kvalifikacijos gerinimas bei
mobilumo skatinimas

Kauno
technologijos
universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas,
Vilniaus universitetas

2010-10-26 2013-10-26

2.791.418,01

221.050,21

VP1-2.2-ŠMM-09-V01-008

Transporto ir civilinės
inžinerijos sektorių mokslo,
verslo ir studijų intergalumo
didinimas (TRANCIV)

Vilniaus Gedimino
technikos
universitetas

2010-10-26 2013-10-26

3.950.419,00

545.745,01

VP1-2.2-ŠMM-09-V01-009

Biotechnologijos ir
biofarmacijos sektoriui
reikalingų aukštos
kvalifikacijos specialistų
rengimo tobulinimas
(BIOTEFA-A)

Vilniaus
universitetas

Kauno technologijos
universitetas, Lietuvos
nacionalinė vežėjų
automobiliais asociacija
„Linava", Lietuvos statybininkų
asociacija, Lietuvos
nekilnojamojo turto plėtros
asociacija, Klaipėdos
universitetas, Akcinė bendrovė
„Lietuvos geležinkeliai“,
Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo
ministerijos
Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, Vytauto Didžiojo
universitetas, Vilniaus kolegija,
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

2010-10-26 2013-10-26

6.778.353,00

1.469.584,38

VP1-2.2-ŠMM-09-V01-010

Su mechatronika susijusių
inžinerijos sričių specialistų
rengimo tobulinimas, dėstytojų
kvalifikacijos gerinimas,
mobilumo ir studentų
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo skatinimas

Kauno
technologijos
universitetas

Šiaulių universitetas, Lietuvos
edukologijos universitetas,
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, Klaipėdos
universitetas

2010-10-26 2013-10-26

3.000.000,00

51.718,03

VP1-2.2-ŠMM-09-V01-011

Medicinos mokslų nacionalinės
kompleksinės programos
pagrindai: studijų programų
kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas I-II studijų
pakopose; dėstytojų
kompetencijų ugdymas ir
mobilumo skatinimas

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas

Vilniaus universitetas

2010-10-25 2013-10-26

2.799.282,00

179.452,79

6

7

8

9

10
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