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Apibrėžimai ir santrumpos
Apibrėžimai ir
sutrumpinimai

Paaiškinimas

Atviros prieigos
centras, APC

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

Centras

Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras arba jam giminingas darinys (slėnis,
klasteris, kt.)

CPVA

Centrinė projektų valdymo agentūra

ES

Europos Sąjunga

ESFA

Europos socialinio fondo agentūra

Integruoti mokslo,
studijų ir verslo
centrai; Slėniai

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

INVEGA

Lietuvos vyriausybės įkurta įmonė, teikianti paskolų smulkiajam ir vidutiniam
verslui garantijas bankams bei administruoja dalinį paskolų palūkanų dengimą.

Investuok LT
(„Investuok Lietuvoje“)

„Investuok Lietuvoje“ yra viešoji įstaiga, teikianti informaciją ir konsultacijas
užsienio bendrovėms, siekdama pritraukti užsienio investicijų į Lietuvą.

Jungtinių tyrimų
programos, JTP

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 ir kt. projektai

Korporacinis prekės
ženklas

Tai prekės ženklas, kuris atstovauja visą organizaciją, kuria bendrą jos
atpažįstamumą, perteikia korporacines įmonės vertybes ir savybes.

LIC

Lietuvos inovacijų centras

Lietuva 2030

2012 m. Valstybės pažangos tarybos parengta Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva 2030“ apibrėžianti valstybės viziją ir raidos prioritetus bei jų
įgyvendinimo kryptis iki 2030 metų.

Valstybinis studijų
fondas (VSF)

Biudžetinė įstaiga, kurios tikslas - administruoti valstybės paskolas, valstybės
remiamas paskolas, studijų stipendijas, socialines stipendijas, įgyvendinti kitas
aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.

LMT

Lietuvos mokslo taryba

LR

Lietuvos Respublika

LT MTEP

Lietuvos moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra kaip darinys, apimantis
MTEP infrastruktūrą, intelektinį potencialą, paslaugas, kt.

LVPA

Lietuvos verslo paramos agentūra

MITA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

MSI

Mokslo ir studijų institucijos (pvz.: Vilniaus universitetas, Kauno Technologinis
universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas ir kt.)

MTEP

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

MTEP infrastruktūra

Instituciniai, materialiniai, informaciniai viešojo sektoriaus ištekliai, reikalingi
atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas

MTEP intelektini
potencialas

Mokslininkai, kiti tyrėjai ir specialistai, vykdantys MTEP veiklą, jų kvalifikacija
ir patirtis
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Apibrėžimai ir
sutrumpinimai

Paaiškinimas

MTEP paslaugos

MTEP infrastruktūros pagrindu teikiamos paslaugos – moksliniai ir taikomieji
tyrimai, inkubavimas, mokymai, laboratorijų ir įrangos nuoma, kt.

MTEP projektai

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

Prekių ženklo stiliaus
vadovas

Vizualinių prekių ženklo standartų ir reglamentų rinkinys apibrėžiantis
organizacijos (paslaugos, produkto) vizualinį identitetą ir jo taikymo reikalavimus

Pritraukimo
instrumentai

Mokslinių tyrimų, tyrėjų mobilumo, studijų programų kūrimo ir kt. projektai, taip
pat įvairūs finansavimo mechanizmai, kurių pagalba tikslinės grupės skatinamos
(joms sudaromos sąlygos) užsiimti MTEP veikla ir naudotis MTEP paslaugomis.

PV

Projekto vykdytojas (atsakingas už vieną iš 20 MTEP infrastruktūros projekto
įgyvendinimą)

R&D

Angliška lietuviško termino MTEP (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra)
santrumpa (angl. Research and development), rekomenduojama naudoti
komunikacijoje kaip įsitvirtinusi ir atpažįstama santrumpa

Slėnių nacionalinis
prekių ženklas

Lietuvos Slėnius, jų infrastruktūrą, paslaugas, intelektinį potencialą, kuriamus
rezultatus ir pritraukimo instrumentus korporaciniu lygmeniu atstovaujantis
prekių ženklas, subjektų visuma

Slėnių nacionalinio
prekių ženklo
operatorius, NPŽO

Paskirtoji institucija (viena iš šiuo metu veikiančių) kuriai būtų priskirtos Slėnių
rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos įgyvendinimo
funkcijos

Slėnio projektas

Viename iš integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) įgyvendinamas
investicinis (infrastruktūros) projektas – esami 20 MTEP infrastruktūros
projektai, apibrėžti Slėnių programose, kurias sudaro 14 Švietimo ir mokslo
ministerijos projektų ir 6 Ūkio ministerijos projektai

Slėnių stebėsenos grupė
(SG)

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

Slėnių stebėsenos
projektas

Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų
įgyvendinimo stebėsenos projektas

Studijų kokybės
vertinimo centras
(SKVC)

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti aukštojo mokslo
kokybės priežiūros politiką ir prisidedanti gerinant laisvo asmenų judėjimo
sąlygas.

ŠMM

Švietimo ir mokslo ministerija

ŪM

Ūkio ministerija

Versli Lietuva

Viešoji įmonė, padedanti konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis Lietuvoje
bei eksportuoti teikiant mokymų, konsultacijų ir verslo partnerių paieškos
paslaugas panaudojant efektyvią organizacijos struktūrą bei partnerių tinklą.

Ženklodara

Prekių ženklo vertės kūrimo strategija ir procesas
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1. Įvadas
2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą steigti penkis integruotus mokslo, studijų
ir verslo centrus (Slėnius), kurių tikslas yra konkrečiose geografinėse vietovėse sutelkti mokslinių
tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialą (subjektų visumą), kuris, turėdamas bendrą arba
susijusią infrastruktūrą, kryptingai prisidėtų prie žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo ir
Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo.
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) ir Ūkio ministerija (ŪM) skyrė iki 400 milijonų eurų Slėnių
programoms įgyvendinti pagal Nacionalinę kompleksinę programą (NKP) ir Bendrąją nacionalinę
mokslinių tyrimų ir mokslo bei pramonės bendradarbiavimo programą (BMV), šių lėšų pagrindu šiuo
metu vykdomų 20 Slėnių ir JTP projektų įgyvendinimas jau gerokai pasistūmėjęs, o visi 20
infrastruktūrinių projektų turėtų būti įgyvendinti iki 2015 m. pabaigos.
Bendras investicijų į MTEP siekis – sukurti modernią Lietuvos MTEP sistemos struktūrą, kuri leistų
padidinti Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų sektoriaus potencialą bei proveržio į pasaulinę
rinką galimybes. Konkretus MTEP infrastruktūros projektų (investicijų programos dalies) tikslas –
parengti ir įgyvendinti pasaulinės klasės mokslinių tyrimų infrastruktūros sistemą Lietuvoje. Lietuvos
MTEP sistemos struktūra turėtų būti paremta aiškia organizacine struktūra, užtikrinančia efektyvų
mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimą, atvirą prieigą prie infrastruktūros bei sudarančia
prielaidas Lietuvos MTEP sektoriaus paslaugų eksportui.
Kaip viena iš svarbių šių tikslų pasiekimo priemonių „Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų
(Slėnių) ir jungtinių tyrimų programų įgyvendinimo stebėsenos“ projekte yra numatyta rinkodaros ir
tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos parengimas. Šiame dokumente, atsižvelgiant į
šiandieninę integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) programų įgyvendinimo situaciją ir su
jų įgyvendinimu susijusias aplinkybes, taip pat remiantis egzistuojančių dokumentų analize,
pokalbiais su Slėnių programų dalyviais (politikos formuotojais, įgyvendintojais ir projektų
vykdytojais)1 bei užsienio ekspertų įžvalgomis yra pateikiama rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo
vertės kūrimo strategija apibrėžiant pagrindinius jos įgyvendinimo principus bei prioritetus.
Rengiant rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategiją jau pirminės analizės metu
paaiškėjo, kad:


Atskiras užduočių, kaip jos apibrėžtos Slėnių stebėsenos projekto Techninės specifikacijos
septintoje užduotyje, atlikimas kurtų pagrindą fragmentiškai rinkodaros komunikacijai. Dėl
to įgyvendinant užduotis, pasitelktas bendras požiūris į objektą ir trys dokumentai sujungti į
vieningą infrastruktūros, paslaugų ir prekių ženklo rinkodaros strategiją.



Iki šios dienos nėra parengta eilė rinkodaros strategijai įgyvendinti reikiamų dokumentų,
tokių kaip investicinių projektų verslo planai, už kurių parengimą atsakingi projektų
vykdytojai ir slėnių asociacijos, nėra numatyta parengti Slėnių verslo planus, kurie detaliai
apibrėžtų Slėnių, kaip asocijuotų organizacijų, veiklos kryptis.



Nors Slėnių valdymo ir koordinavimo mechanizmas yra apibrėžtas, tačiau jis pilnai
nefunkcionuoja (silpna Slėnių asociacijų veikla), trūksta korporacinio lygmens rinkodaros
priemonių valdymo mechanizmo.

Organizuoti du strateginio planavimo seminarai su projektų vykdytojais, individualūs interviu su švietimo ir
mokslo politikos formuotojais ir įgyvendintojais, darbiniai susitikimai su konsorciumo partneriais.
1
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Slėnių plėtros koncepcija yra keičiama ir atnaujinama nepaliekant (arba plečiant) anksčiau
apibrėžtų darinių ir funkcijų (Slėniai, jungtinės tyrimų programos), dėl to vyrauja neaiškumas
dėl bendros ilgalaikės Slėnių vystymo strategijos, trūksta bendro Slėnių programų dalyvių
sutarimo dėl prioritetų ir tikslų.

Šią ataskaitą sudaro trys pagrindinės dalys:


2-oje dalyje pateikiama tarptautinių integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) ir
jiems giminingų darinių rinkodaros komunikacijos ir ženklodaros pavyzdžių analizė;



3-oje dalyje pateikiama esamos Lietuvos Slėnių infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros ir
ženklodaros situacijos apžvalga (parengta remiantis seminarų ir interviu metu gauta
informacija, egzistuojančiais dokumentais ir viešai pateikiama informacija);



4-oje dalyje pateikiama rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategija
(apimanti MTEP infrastruktūros rinkodaros strategiją, MTEP paslaugų rinkodaros strategiją ir
tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategiją) ir veiksmų planas, nurodantis pagrindinius
principus ir prioritetus tolimesniam rinkodaros veiklų įgyvendinimui.
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2. Slėnių rinkodara ir komunikacija. Tarptautinės tendencijos.
2.1. Ženklodara ir rinkodara
Siekiant įvertinti ir apibrėžti Lietuvos integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) rinkodaros ir
tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo galimybes šiame skyriuje apžvelgiamos tarptautinėje erdvėje
šiai dienai egzistuojančios rinkodaros ir ženklodaros praktikos, pateikiami sėkmingai veikiantys
pavyzdžiai.
Analizuojant tarptautinę praktiką ir jos taikymo Lietuvos atvejui galimybes pasirinkti platesnį
rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo atvejų spektrą galintys atspindėti integruotų mokslo, studijų
ir verslo centrų pavyzdžiai pagal šiuos kriterijus: giminingas modelis, panašūs tikslai, geopolitinis
kontekstas, viešai prieinamos informacijos galimybės.
Tarptautinės rinkodaros ir ženklodaros praktikos analizėje naudojami šių slėnių (jiems giminingų
darinių) pavyzdžiai: „Aviation Valley“ (Lenkija), „Fiber Optic Valley“ (Švedija), „Les Poles de
Competitive“ (Prancūzija), „Life Sciences Scotland“ (Škotija), „Masdar“ (JAE), „Medicon Valley“
(Danija ir Švedija), „National Technology Park Limerick“ (Airija), „Norwegian Centres of Expertise“
(Norvegija), „Silicon Valley“ (JAV), „Skolkovo Foundation“ (Rusija), „The Hungarian Pole
Programme“ (Vengrija), „The Paper Province“ (Švedija).

2.1.1. Ženklodaros ir rinkodaros scenarijai
Tarptautinėje integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (jiems giminingų darinių, toliau – „Centrai“)
rinkodaros ir ženklodaros praktikoje galima išskirti tris vyraujančius scenarijus:
 Specializacija (teminis, regioninis lygmuo);
 Integracija (nacionalinis ar regioninis lygmuo);
 Mobilizacija (teritorinis, infrastruktūrinis lygmuo).

Šis scenarijų skirstymas yra sąlyginis, kadangi konkretūs centrai gali būti priskirti keletui skirtingų
scenarijų (pvz.: „specializuotas“ centras gali turėti labai aukštą „mobilizacijos“ lygį ir būti
„integruotas“ į nacionalinę programą, tokiu atveju ir rinkodaros komunikacija vykdoma keletu
lygmenų – „centro“ ir „nacionaliniu“), kiekvieno scenarijaus atveju galima pastebėti tam tikrus
bendrus ir persidengiančius rinkodaros komunikacijos ir ženklodaros principus, tačiau galima išskirti
ir konkretiems scenarijams būdingas savybes.

2.1.1.1. Specializacija
Šiam scenarijui priskiriami centrai pasižymi aiškia specializacija (veiklos koncentracija) ties viena
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptimi (pvz.: medicina, gyvybės mokslai, švaros
technologijos, kt.). Tokie centrai paprastai pasižymi stipriu prekių ženklu, kuris aiškiai reprezentuoja
ir pabrėžia centro tematiką ir veiklos sritį.
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[Danija ir Švedija]

[Švedija]

[Lenkija]

[Švedija]

Stipriausias
Skandinavijos ir
Europos gyvybės
mokslų klasteris.

Slėnis vienijantis apie
50 narių ir kuriantis
„rytojaus plačiajuosčio
ryšio bendruomenę“.

12 universitetų, 32
ligoninės, daugiau nei
450 kompanijų ir
40000 darbuotojų iš
kurių apie 3000 –
tyrėjai.

2015 m. siekia tapti
sektoriaus lyderiu
Europoje.

2003 m. įsteigtas slėnis
regione, turinčiame
didelę aviacinės
industrijos, mokslo
tyrimų centrų ir mokslo
bei apmokymų bazių
koncentraciją.

1999 m. įkurta
organizacija suvienijo
regiono kompanijas ir
šiuo metu turi apie 90
pasaulinio ir vietinio
lygmens kompanijų –
narių.

Narių skaičius nuo 18
išaugo daugiau nei iki
80, vykdoma aktyvi
asociacijos veikla,
tiesioginiai kontaktai,
bendruomenės tinklas,
kt.

„Vienas
inovatyviausių
Europos klasterių“ ir
„popieriaus industrijos
Holivudas“.

Veikla koordinuojama
„Medicon Valley“
asociacijos, didelis
dėmesys prekės
ženklui.

Didelio dėmesio
sulaukia dėl lyčių
lygybės ir inovacijos
programos.

Lentelė Nr. 1. „Specializacijos“ scenarijaus pavyzdžiai2
Šių centrų infrastruktūra ir paslaugos gali būti sukoncentruotos ir prieinamos ne tik vienoje
konkrečioje aiškiai apibrėžtoje teritorijoje. Prekių ženklas gali sujungti bei atstovauti kelių šalių
teritorijose ar platesniame šalies regione esančią MTEP infrastruktūrą ir intelektinį potencialą,
vienijamą tematikos. Geografinė aprėptis iš dalies pagrindžia ir šiam scenarijui priskiriamų centrų
pavadinimuose dažnai sutinkamo termino „slėnis“ (angl. valley), kuris dažnai suponuoja didelę
teritoriją, naudojimą.

2

Šaltiniai:
Medicon Valley. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21],
<http://www.mediconvalley.com>
Fiber Optic Valley. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21], <http://fiberopticvalley.com>
Aviation Valley. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21], <http://www.dolinalotnicza.pl>
The Paper Province. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21],
<http://www.paperprovince.com>
9

Paveikslas Nr. 1. „Specializacijos“ scenarijus – regioninė specializacija3
Šiems centrams būdinga tai, kad dažniausiai jie yra kuriami jau egzistuojančios (ar tam regionui
tradicinės) MTEP infrastruktūros, paslaugų ir intelektinio potencialo ar vyraujančios industrijos
pagrindu, o vieninga rinkodaros komunikacija ir ženklodara sustiprina šio potencialo žinomumą bei
padeda įtvirtinti pozicijas vietiniu ir tarptautiniu lygmenimis.

2.1.1.2. Integracija
„Integracijos“ scenarijus veikia nacionaliniu lygmeniu ir išsiskiria integruotu požiūriu į MTEP
sektoriaus rinkodaros komunikaciją, apjungiant vienos specializacijos darinius ar vienam regione
(šalyje) sutelktą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialą.

[Škotija]

[Norvegija]

[Prancūzija]

[Vengrija]

„Virtuali“ Škotijos
programa (prekės
ženklas), kuria
apjungiama visa šalies

2006 m. įsteigta
programa, kuria
siekiama sustiprinti
šalies inovacijų

Specialios Prancūzijos
programos tinklas
vienija 71 skirtingos
tematikos ir

Vengrijos programa
„The Hungarian Pole
Programme” kuria
siekiama suvienyti ir

3

Šaltiniai:
Medicon Valley. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21],
<http://www.mediconvalley.com>
Fiber Optic Valley. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21], <http://fiberopticvalley.com>
Aviation Valley. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21], <http://www.dolinalotnicza.pl>
The Paper Province. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21],
<http://www.paperprovince.com>
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gyvybės mokslų
bendruomenė ir šios
srities potencialas.
Sukurti vieningi
Škotijos gyvybės
mokslų sektoriaus
„vartai“, apjungtas
specialistų tinklas,
centralizuota
komunikacija ir kt..

potencialą, vienija 12
skirtingos tematikos
slėnių / klasterių visoje
Norvegijos teritorijoje.
Skirtingi projektai
suburti sukuriant
vieningą prekės ženklų
architektūrą.

išsivystymo lygmens
klasterį.
Vieningas tinklas
padeda optimizuoti
inovacijų sektoriaus
veiklas, pasiekti
didesnio nacionalinio
matomumo ir stiprinti
konkurencingumą.

vieningai koordinuoti
bei komunikuoti šalies
MTEP sistemą.
Programos modelis
artimas Norvegijos ir
Prancūzijos atvejams,
tačiau jos likimas šiuo
metu nėra aiškus.

Lentelė Nr. 2. „Integracijos“ scenarijaus pavyzdžiai4
Šiuo atveju prekių ženklai nebūtinai atstovauja konkretų infrastruktūrinį darinį ar jų junginį, o gali
veikti kaip „virtualios įmonės“, „virtualūs vartai“ ar tam tikros dedikuotos programos (pvz.: „Life
Sciences Scotland“, „Norwegian Centres of Expertise“, kt.).
Šio scenarijaus atstovai pasižymi nacionalinio lygmens prekių ženklais, kurie jungia ir atstovauja
šalyje sutelktą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialą (būdingas regiono ar šalies
pavadinimo naudojimas prekės ženkle taip įtvirtinant visos šalies potencialą ir pozicijas globalioje
inovacijų rinkoje), taip pat – „branded house“ prekių ženklų architektūra, kuri plačiausiai išvystyta,
pvz., Norvegijoje (korporacinis prekės ženklas „Norwegian Centres of Expertise“ ir vienos stilistikos
jam priklausančių centrų prekių ženklai).

4

Šaltiniai:
Life Sciences Scotland. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21],
<http://www.lifesciencesscotland.com>
Norewegian Centres of Expertise. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21],
<http://www.nce.no>
Les Poles de Competitivite. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21],
<http://competitivite.gouv.fr>
Teleki, M. Hungarian POLE programme funded by the European Union. Belgrade 2010, [interaktyvus, žiūrėta
2012-06.21], <http://www.slideshare.net/SECEPSerbia/pole-programme-hungary-belgrade-presentation>
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Paveikslas Nr. 2. „Integracijos“ scenarijus – „Norwegian Centres of Expertise“ prekių ženklų
architektūros pavyzdys5
Pagrindinis „integracijos“ scenarijų tikslas – mobilizuoti inovacijų srities projektus koncentruojant
pajėgas jų plėtrai, padedant užmegzti ryšius su tikslinėmis grupėmis, optimizuoti komunikacijos
pastangas, kurti didesnį atpažįstamumą, viešumą ir konkurencinį pranašumą lokalioje ir tarptautinėse
rinkose.

2.1.1.3. Mobilizacija
„Mobilizacijos“ scenarijų išskirtinumas – didelės apimties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklos (infrastruktūros ir paslaugų) mobilizavimas vienoje konkrečioje teritorijoje ir išskirtine
infrastruktūra bei paslaugomis pagrįsta rinkodaros komunikacija.
Skirtingai nei „integracijos“ scenarijaus atveju prekių ženkluose dažniausiai akcentuojama konkreti
vieta (pvz.: vietovės (miesto) pavadinimas, universiteto pavadinimas, kt.), kurioje sukoncentruota
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūra ir paslaugos.

[JAV]

[Rusija]

[JAE]

[Airija]

Legendinis, vienos
specializacijos MTEP
veiklą sutelkęs,
„slėnis”, kuris tapo

„Skolkovo Inovacijų
Centras” – naujas ir
ambicingas „Rusijos
Silicio Slėnio“

Ne tik specializuotas
naujosios energetikos
centras – miestas Abu
Dhabi Emyrate, bet ir

1984 m. įkurtas
pirmasis Airijos
mokslo ir technologijų

5

Šaltinis: Norewegian Centres of Expertise. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21],
<http://www.nce.no>
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pavyzdžiu ir modeliu
daugeliui šalių ir
projektų.

projektas, kuris apims
400 hektarų plotą ir
21000 darbuotojų.

Vienas iš nedaugelio
slėnių ir prekės
ženklų, kurie susikūrė
natūraliai, o pats
prekės ženklas buvo ir
liko „virtualus”, t.y.
šis slėnis neegzistuoja
kaip formalus
(juridinis) darinys.

Nuo pat projekto
pradžios pasižymi
profesionalia ir aktyvia
rinkodara, teikiamas
didelis valdžios
dėmesys.

veikiantis šios
naujosios energetikos
technikos taikymo
pavyzdys.
Profesionali ir aktyvi
rinkodara, pasaulinio
lygio renginiai ir
programos.

parkas.
Daugiau nei 80
organizacijų ir 3000
darbuotojų 250
hektarų plote.
Veikia kaip „Shannon
Development
Knowledge Network“
dalis (vienas iš penkių
parkų).

Lentelė Nr. 3. „Mobilizacijos“ scenarijaus pavyzdžiai6
Nors šie centrai dažnu atveju yra specializuoti (pvz.: „Silicon Valley“, „Masdar“), tačiau gali apimti ir
pakankamai platų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių spektrą (pvz.: „Skolkovo“).
Galima pastebėti tendenciją, kad mažesnės apimties centrai integruojami nacionaliniu ar regioniniu
lygiu (pvz.: Airijos „National Technology Park Limerick“ yra „Shannon Development Knowledge
Network“ dalis, vienas iš šiame tinkle veikiančių penkių parkų).

Paveikslas Nr. 3. „Mobilizacijos“ scenarijus – „Skolkovo“ tematinio skirstymo ir
informacijos pateikimo pavyzdys7

6

Šaltiniai:
Masdar City. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21], <http://www.masdar.ae>
Skolkovo. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21], <http://www.sk.ru>
Shannon Development Knowledge Network. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21],
<http://www.shannondevelopment.ie>
7
Šaltinis: Skolkovo. Oficiali interneto svetainė, [interaktyvus, žiūrėta 2012-06.21], <http://www.sk.ru>
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2.1.2. Pozicionavimas ir išskirtinumas
2.1.2.1. Funkciniai atributai ir išskirtinumas
Daugeliu atvejų, siekdami pabrėžti ir pristatyti savo išskirtinumą bei patrauklumą tikslinėms grupėms,
užsienio integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai naudoja bendro pobūdžio funkcines žinutes ir
argumentus. Tai yra ne tiek išskirtiniai, kiek privalomi tokio pobūdžio centrų atributai:
 Išplėtota ir moderni infrastruktūra bei įranga;
 Infrastruktūros koncentracija aiškioje teritorijoje;
 Patogus pasiekiamumas ir susisiekimas vietoje;
 Aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos specialistai;
 Mokslinių ir technologinių (specifinių) žinių koncentracija;
 Dalyvavimas/priklausymas tarptautinėse programose;
 Partnerių ir bendradarbių išskirtinumas ir tinklo dydis;
 Plačios mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybės;
 Palankios sąlygos verslo vystymui (reguliaciniai klausimai);
 Puikios darbo ir gyvenimo sąlygos, atmosfera.

Didelė dalis Centrų siekia demonstruoti savo atitikimą aukščiau apibrėžtiems atributams. Tačiau
daugelis jų yra atpažįstami ir žinomi ne tiek dėl atitikimo šiems atributams, o kiek dėl ilgalaikės savo
veiklos, pasiektų rezultatų, įtvirtintų pozicijų (lyderystės) aiškiose srityse ir aktyvios komunikacinės
veiklos (ryškiausiai pastebima naujų centrų, tokių kaip „Skolkovo“ ir „Masdar“, kurių komunikacija
itin aktyvi, atvejais). Galima teigti, kad ilgametė veikla, esamų partnerių ir bendradarbiavimo tinklas
bei pasiekti rezultatai ir yra esminis konkurencinis pranašumas lemiantis Centrų matomumą,
žinomumą lokaliu ir tarptautiniu lygmenimis bei galimybes tapti „pasirenkamųjų“ Centrų sąrašo
viršuje („top of mind“).

2.1.2.2. Pozicionavimo spektras
Centrų pozicionavimo (organizacijos (produkto, paslaugos) pasiūlymo ir įvaizdžio, kuriuo siekiama
užimti išskirtinę padėtį tikslinio vartotojo sąmonėje, kūrimas) sprendimų spektras pakankamai platus,
tarptautinėje praktikoje remiamasi tiek funkcinėmis (racionaliomis), tiek ir emocinėmis vertėmis:
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Tai, ką turi
[infrastruktūra]

Pvz.: tyrimų
centrai, pastatai,
patalpos, įranga,
kt.

Tai, ką darai
[produktai ir
paslaugos]

Pvz.: specifiniai
produktai,
paslaugos, pasiekti
konkretūs
rezultatai, kt.

Tai, kaip tai
darai
[įgūdžiai ir požiūris]

Pvz.: specifinės
išskirtinės
kompetencijos ir
žinios

Tai, kuo tiki
[žmonės ir
vertybės]

Pvz.:
bendruomenės,
socialinės grupės
ar regiono
problemų
sprendimas

Tai, dėl ko tai
darai
[tikslas ir
problema]

Pvz.: klimato
atšilimo problemos
sprendimas

Paveikslas Nr. 4. Centrų pozicionavimo spektras8
Rinkodaros komunikacijoje pozicionavimas išreiškiamas pasitelkiant prekių ženklų šūkius (angl.
„slogans“, „tag lines“, kt.), kuriant kuriuos siekiama pateikti įsimenančią frazę, atspindinčią prekių
ženklo esmę, padedančią atskleisti funkcinį ir emocinį prekių ženklo patrauklumą, jo paskirtį ir
pažadą9 ir tuo pačiu stiprinti jo žinomumą bei įsiminimą. Centrų naudojami šūkiai, atsižvelgiant į
pasirinktą pozicionavimo strategiją, vyrauja nuo funkcinių iki emocinių:
 Funkcinių šūkių pavyzdžiai:


„Where biotech is business“ / „Highest life science density in Europe” („Medicon
Valley“);



„Connecting Ideas. Creating Bussiness.“ („Fiber Optic Valley“);



„The Cluster of Pulp & Paper Technology“ („The Paper Province“);



„Engines of growth and employment“ („Les Poles de Competitivite“);



„World Class Clusters“ („Norwegian Centres of Expertise“);



„Where technology connects with enterprise” („Central Technology Belt“);



„Share, innovate, win” / „The association that stimulates competitiveness” („Aerospace
valley“);



„Converging the world‘s emerging new powers“ („Skolkovo“);



„Aspire, invent, achieve” („Imec“).

 Emocinių šūkių pavyzdžiai:


„Creating Wealth, Promoting Health“ („Life Sciences Scotland“);



„Learning to Change the World“ („Masdar“);



„Delivering a Better Future“ („National Technology Park Limerick“).

8

Sudaryta autorių
Prekės ženklo pažadas – tai teiginys, kuris apibrėžia, ko vartotojai gali tikėtis iš prekės ženklo (kompanijos,
produkto, teikiamos paslaugos) ir kokią naudą jis jiems įsipareigoja suteikti.
9
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Tiek pasirenkant pozicionavimo strategiją, tiek ir kuriant prekių ženklo šūkį, būtina ne tik pabrėžti
išskirtinumą, bet ir užtikrinti, kad organizacija galės įvykdyti savo pažadą ir patenkinti tikslinėms
grupėms sukeltus lūkesčius, t.y. pozicionavimas turi būti ne tik išsiskiriantis, bet ir realus.

2.1.2.3. Prekių ženklai / pavadinimai
Tarptautinėje prekių ženklų (pavadinimų) kūrimo praktikoje vyrauja tendencija naudoti sugestyvius
prekių ženklų pavadinimus, jungtinius aprašomųjų ir bendrinių terminų darinius. Tokios strategijos
visų pirma laikomasi dėl to, kad Centrų rinkodaros komunikacija glaudžiai susijusi su vietovių
(regiono, šalies, miesto) rinkodara, žinomumo didinimu bei pozicijų įtvirtinimu. Vykdant vietovių
rinkodarą prekių ženklai dažniausiai formuojami pasitelkiant:
 Natūraliai egzistuojančią ir viešai priskiriamą vertę (pvz.: atpažįstamas / žinomas

pavadinimas (arba konkreti vieta, kurią norima reklamuoti), gamtos darinys, kt.);
 Konkrečioje vietovėje sukuriamomis išskirtinėmis vertėmis (pvz.: aukštosios technologijos,

specializacija, infrastruktūra, studijų kokybė, kt.).

Šiuo požiūriu tarptautinius Centrų prekių ženklus galima skirstyti į dvi pagrindines kategorijas:
 Regioninius:


„Norwegian Centers of Expertise“, „Life Sciences Scotland“, „Shannon Development
Knowledge Network“, „Skolkovo Foundation“, kt.

 Tematinius:


„Aerospace Valley“, „The Paper Province“, „Fiber Optic Valley“, „Medicon Valley“,
„Aviation Valley“, „Central Technology Belt“, kt.

Šiuo atveju pavadinimas yra pats svarbiausias prekių ženklo elementas. Galima pastebėti, kad
tarptautinėje Centrų ženklodaros praktikoje pagrindinis dėmesys teikiamas ne pavadinimų, prekių
ženklų originalumui, o paprastumui, lengvam įsiminimui, aiškiai perteikiamai prasmei ir
atpažįstamumui (regioniniam ar tematiniam).

2.1.3. Rinkodaros komunikacijos priemonės
Nors analizuojamų užsienio Centrų rinkodaros komunikacijos aktyvumas ir kokybė ženkliai skiriasi,
tačiau galima išskirti keletą vyraujančių rinkodaros priemonių naudojimo tendencijų bei sektinų
pavyzdžių:
 Interneto svetainės:


Centrų internetinės svetainės pasižymi šiuolaikiniu dizainu, patogia navigacija,
informacijos išsamumu – pateikiami aiškūs veiklos, infrastruktūros ir įrangos, paslaugų
aprašymai, tiesioginiai ar nukreipiamieji kontaktai, įvykių kalendoriai, vizualinės
priemonės (žemėlapiai, video medžiaga, kt.), veiklos naujienos ir kt.



Informacijos srautams ir mainams vis labiau persikeliant į interneto erdvę interneto
svetainės tampa esmine reprezentacine ir informacine erdve, kurioje pateikiama visa
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tikslinėms grupėms aktuali informacija. Papildomos (arba tradicinės) priemonės
daugeliu atvejų naudojamos siekiant nukreipti tikslines grupes į šį pagrindinį
informacijos šaltinį.
 Socialinė žiniasklaida:


Socialinės žiniasklaidos priemonių, tokių kaip „Facebook“, „Twitter“ ar „LinkedIn“,
naudojimas nėra aktyvus, tačiau jis svarbus tais atvejais, kai yra generuojamas didelis
naujienų srautas (pvz.: „Twitter“ – operatyvus informavimas apie renginius ar renginio
eigą) ar yra sutelkta aktyvi bendruomenė (pvz.: „Facebook“ – dalyvių įsitraukimas,
keitimasis naujienomis ar įžvalgomis, bendruomenės informuotumo palaikymas). Tam,
kad aktyviai būtų palaikomi šie kanalai būtinas aktyvus bendruomenės, tikslinių grupių
įtraukimas, taip pat nuolatinė ir operatyvi šių kanalų priežiūra bei atnaujinimas.
„Twitter“ (ir iš dalies „Facebook“) naudojami operatyvios informacijos pateikimui
sustiprinant jos sklaidos galimybes. „LinkedIn“ svarbiausią vaidmenį atlieka suburiant
specialistus, naujų kontaktų mezgimui ir sklaidai.

 Leidiniai:


Aktyviai naudojami elektroniniai ir spausdinti leidiniai (pristatymai (brošiūros),
informaciniai bukletai, lankstinukai, veiklos ataskaitos, naujienlaiškiai, bendruomenių
žurnalai, kt.). Leidiniai atlieka dvi pagrindines funkcijas – reprezentacinę/informacinę
(pateikiama koncentruota informacija apie centro veiklą – bukletai, lankstinukai, kt.) ir
pritraukimo (pateikia ir patvirtina centro teikiamas naudas potencialiems vartotojams –
veiklos ataskaitos, naujienų ir pasiektų rezultatų skelbimas, kt.).

 Renginiai:


Centruose aktyviai organizuojami įvairios apimties ir tematikos renginiai – tiek
specializuoti, skirti specialistams ir centro nariams, tiek ir platesnės tematikos,
regioninio ar tarptautinio lygmens. Taip pat didelis dėmesys teikiamas dalyvavimui
trečiųjų šalių organizuojamuose renginiuose.

 Gerosios praktikos / rezultatų komunikacija:


Aktyviai komunikuojami įvairaus pobūdžio centrų veiklos rezultatai – dalyvių,
partnerių skaičiaus, jų spektras, naujų prisijungimas; pasiekti rezultatai (ne tik mokslo
tiriamosios veiklos, bet ir tokie kaip susidomėjimas (paraiškų, kreipimųsi kiekis;
svarbūs vizitai), infrastruktūros projektų įgyvendinimo stadijos ar naujos įrangos
įsigijimai ir kt.); sėkmės istorijos ir gerosios praktikos (pvz.: investuotojų atsiliepimai),
jų aprašymai ir pristatymai (skirtingais formatais – tekstas, video).

 Video pristatymai:


Populiari informacijos pateikimo forma, naudojama tiek bendrai reprezentacinei
informacijai apie centrą pateikti, tiek ir specifinėms temoms ar naujienoms atskleisti.
Viešai internete skelbiama video medžiaga pristato gerąsias praktikas, anonsuoja
ateities renginius (arba apžvelgia jau įvykusius), aiškiai ir įdomiai supažindina su
įvairiais centro funkcionavimo aspektais, turi plačias informacijos sklaidos galimybes.
Video pristatymai platinami tiesiogiai per interneto svetaines, taip pat video dokumentų
svetaines (youtube.com, vimeo.com).

 „Power Apps“:


Išskirtiniai nacionaliniai ar tarptautiniai centrų įgyvendinami projektai, veiklos ar
programos (pvz.: tarptautinio lygio konferencijos, tarptautiniai ar nacionaliniai
apdovanojimai, kt.), kurios generuoja didelį viešumą, padeda pritraukti tikslinių grupių
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dėmesį, pristatyti centrų veiklą ir paslaugas, sukurti prekės ženklo žinomumą (Lietuvos
atveju tokio pobūdžio priemonei galima priskirti tarptautinę konferenciją „Life
Sciences Baltic“, kuri, tęsiant sėkmingą jos organizavimą, gali būti įtvirtinta kaip
išskirtinis gyvybės mokslų renginys regione).

2.2. Ženklodaros ir rinkodaros problematika
2.2.1. Ženklodaros ir rinkodaros valdymas
Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų kūrimas – pakankamai naujas reiškinys visame pasaulyje, o
juos kuriantys dalyviai (švietimo ir mokslo, verslo, valstybinio sektoriaus atstovai) daugelyje šalių
susiduria su sisteminio, administracinio, bendradarbiavimo užtikrinimo, finansinio pobūdžio iššūkiais.
Mokslinių tyrimų ir inovacijų aplinkos rinkodaros ir ženklodaros praktika nėra suformuota bei
apibrėžta – įvairiems atvejams, atsižvelgiant į iniciatyvos ir šalies specifiką, yra vystomi ir
individualiai taikomi įvairūs teoriniai modeliai, kurie dažniausiai didžiausią dėmesį teikia sprendimų
priėmimo procesams, dalyvių bendradarbiavimo užtikrinimui bei aiškiam ir stipriam Centro
atstovavimui.
Kaip vienas svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduriama planuojant ir įgyvendinat Centrų rinkodarą ir
ženklodarą, tarptautinėje teorijoje ir praktikoje yra išskiriamas tokių centrų dalyvių bendradarbiavimo
ir vieningos vizijos bei tikslų siekimo užtikrinimas (kadangi centrai įtraukia skirtingų sektorių
dalyvius, kurie į šiuos darinius jungiasi turėdami skirtingus tikslus, poreikius ir lūkesčius). Dėl to
„trigubo sraigto“ (angl. „tripple helix“) modelio vadyba ir rinkodara susiduria su keletu kritinių
pagrindinių narių skirtumų ir faktorių, kurie riboja sutarimą dėl bendros vizijos įgyvendinimo
galimybių, pvz.:
Sritis / Dalyvis

Verslas

Valdžia

MSI

Kultūra

Ekonominė

Politinė

Mokslinė

Laiko perspektyva

4 mėnesiai

4 metai

6–10 metų

Geografinė
perspektyva

Globali

Regioninė / lokali

Globali

Atlygis

Pelnas

Perrinkimas

Mokslinis
pripažinimas

Lentelė Nr. 4. Skirtingi Centrų dalyvių požiūriai10
Tarptautinėje praktikoje Centrų rinkodaros ir ženklodaros strategijos kuriamos ir įgyvendinamos
siekiant sujungti turimą MTEP veiklų potencialą į vieną darinį, ir įgalinti Centro dalyvius bendrai
planuoti ir įgyvendinti strategines veiklas, kurios suteiktų didesnį Centro veiklos matomumą, naujų
partnerių pritraukimo ir veiklos plėtros galimybes.

10

Erlandsson, K. Cluster initiatives – international best practice and toolbox [interaktyvus, žiūrėta 2013-01-12],
<http://bsrcbp.trin.dk/uploads/media/Best_practice_in_Cluster_Development.pdf>
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Bendrai pritariama, kad stiprus prekių ženklas padeda sustiprinti ne tik tarptautinį Centrų matomumą,
bet ir tarptautinę partnerystę, iškomunikuoti savo pasiūlymą (specifiniai įgūdžiai, tam tikra veikėjų,
ypatingų paslaugų ir kitų veiksnių kombinacija) ir taip sulaukti daugiau susidomėjimo iš kitų
integruotų mokslo centrų, kompanijų bei tyrėjų.
Rinkodaros ir ženklodaros procese valstybės institucijos yra vertinamos kaip tie dalyviai, kurie gali
padėti sukurti pridėtinę vertę Centrų dalyvių prekių ženklams ir stimuliuoti Centrų plėtrą per vidinį
bendradarbiavimą ir ryšių stiprinimą ir bendru sutarimu išvystytą prekių ženklo strategiją.
Vienas iš svarbiausių vaidmenų kuriant ir įgyvendinant Centrų rinkodaros ir ženklodaros strategijas
yra teikiamas korporaciniu lygmeniu jas atstovaujančioms organizacijoms, kurios padeda apjungti
visų dalyvių poreikius ir perkelia individualius požiūrius į bendros perspektyvos dimensiją – padeda
išsiaiškinti Centro narių domėjimosi objektus bei siekius, atrenka ir grupuoja veikėjų interesus,
inicijuoja diskusijas apie strategijas ir su jomis susijusias rinkodaros akcijas, teikia pasiūlymus dėl
komunikacijos veiklų bei akcijų, susijusių su bendra strategija (atsižvelgdamos į įvairius interesus).
Tarptautiniai ekspertai pažymi, kad, siekiant įgyvendinti tarptautiniu lygmeniu konkurencingą
(pasaulinės klasės) iniciatyvą, būtina pritraukti ne tik išorinių veikėjų dėmesį ir resursus (specialistai,
kapitalas, kt.). Viena iš svarbiausių sėkmės sąlygų – vidaus veikėjų subūrimas prie bendros vizijos bei
strategijos įgyvendinimo.
Centrų rinkodaros ir ženklodaros strategijos turėtų būti vertinamos ir kuriamos atsižvelgiant į tris
pagrindinius lygmenis:
 Vidinis lygmuo – vidaus veikėjų subūrimas prie bendros vizijos bei strategijos

įgyvendinimo;
 Regioninis/nacionalinis lygmuo – rinkodaros ir ženklodaros veiklų derinimas su

atitinkamomis regioninėmis/nacionalinėmis iniciatyvoms;
 Tarptautinis lygmuo – stipraus regioninio/nacionalinio prekių ženklo kūrimas siekiant

didesnio tarptautinio matomumo ir pripažinimo.
Sėkmingo prekės ženklo kūrimo pradžia – tai konsensuso dėl Centro tapatybės (apibrėžiant
pagrindinius atributus ir unikalią vertybių pasiūlą) suradimas tarp sprendimus priimančių dalyvių, t.y.
bendros vizijos atradimas ir aiškus apibrėžimas, ką Centras gali pasiūlyti, ir į kurias tikslines grupes
tas pasiūlymas bus nukreiptas. Lietuvos atveju vis dar vyksta diskusija tarp sprendimus priimančių
Slėnių dalyvių dėl bendros Slėnių vizijos ir ilgalaikės strategijos, prioritetinių Slėnių plėtros krypčių
bei tikslinių grupių.

2.2.2. Ženklodaros ir rinkodaros sėkmės faktoriai
Atsižvelgiant į tarptautinių tendencijų analizę galima išskirti keletą faktorių lemiančių integruotų
mokslo, studijų ir verslo centrų rinkodaros sėkmę:
 Veiklos ilgalaikiškumas:


Daugelio centrų pozicijos įtvirtintos per ilgą veiklos laiką, tiek formuojant centrą, tiek
ir vykdant rinkodaros komunikaciją remiasi stipriosiomis centrui ar regionui
būdingomis savybėmis (pvz.: stipri tam tikros srities pramonė regione, stiprūs dalyviai,
kt.), tik išskirtiniais atvejais laikomasi „smūginės“ taktikos, kuri reikalauja ypatingai
didelių investicijų („Masdar“, „Skolkovo“).
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 Aiški struktūra / prekės ženklas / specializacija:


Centrai / prekės ženklai reprezentuoja aiškų turinį, kuris pristatomas ne iš projekto
vystytojo, o iš tikslinių grupių poreikių pusės. Labai aiškiai apibrėžiami prekių ženklų /
centrų „savininkai“ ar įstaigos / institucijos, kurios yra atsakingos už jų veiklos
koordinavimą (pvz.: asociacija, dedikuotos institucijos (pvz. „Investuok Lietuvoje“
atitikmenys). Ženklodaroje, pavadinimų kūrime laikomasi paprastumo, lengvo
įsiminimo ir aiškiai perteikiamos prasmės principų.

 Pajėgų konsolidavimas ir atstovavimas:


Siekiant pristatyti tam tikrame regione ar šalyje sutelktą mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros potencialą laikomasi ne segmentavimo, o konsolidavimo
strategijos – kuriami nacionalinio lygmens prekių ženklai ir programos, kurios padeda
optimizuoti rinkodaros veiklas ir pasiekti didesnio matomumo bei žinomumo tiek
vietiniu, tiek ir tarptautiniu lygmenimis.

 Platus tinklas ir bendradarbiavimas:


Svarbų vaidmenį centrų veikloje ir komunikacijoje atlieka tinklo mezgimas ir jo
demonstravimas – dalyvavimas tarptautinėse programose, bendradarbiavimas, dalyvių
ir partnerių ratas. Centro dalyvių ir partnerių ratas yra stiprus argumentas, kuris padeda
pritraukti naujus interesantus, demonstruoja centro patikimumą.

 Infrastruktūra, paslaugos, kompetencijos ir rezultatai:


Nors infrastruktūra, paslaugos ir kompetencijos yra centrų veiklos pagrindas, tačiau
didžiausią pridėtinę vertę kuria pasiekti rezultatai – inovacijos ir išradimai, gerosios
praktikos ir sėkmės istorijos. Pradiniuose centrų plėtros etapuose svarbu atrasti
„rezultatus“, kurie gali padėti kurti centro žinomumą (pvz.: informavimas apie projektų
įgyvendinimo etapus, pasiektus tarpinius rezultatus, kuriamas paslaugas ir kt.).

 Specifinės rinkodaros priemonės:


Nors didžiąja dalimi komunikacija yra nukreipta į specifinę tikslinę auditoriją ir
naudojamos tiesioginės rinkodaros priemonės, tačiau didelis dėmesys skiriamas ir
reprezentacijai, „power apps” priemonėms, kurios padeda sukurti pradinį (arba bazinį)
centrų matomumą ir žinomumą, prielaidas kitų priemonių įvedimui ir naudojimui.

2.2.3. Regioninės ženklodaros strategijos privalumai
Tarptautinėje literatūroje pažymima, kad stipri regioninės ženklodaros strategija (ir ją palaikanti
rinkodaros komunikacija) Centrams suteikia šiuos privalumus ir galimybes:
 Didesnis Centro narių suinteresuotumas, atsidavimas ir įsitraukimas į centro iniciatyvos

įgyvendinimą;
 Didesnis Centro iniciatyvos strategijos ir jos įgyvendinimo aiškumas, centro plėtros principų

įtvirtinimas;
 Didesnis Centro iniciatyvos žinomumas ir sustiprintas teigiamas įvaizdis (tarp narių ir

išorinių tikslinių grupių);
 Sustiprintas regiono, kaip vietovės, kuri pasižymi tam tikrais gebėjimais ir potencialu tam

tikrose srityse, žinomumas ir įvaizdį;
 Padidėjęs lokalus (nacionalinis) ir tarptautinis matomumas (Centro iniciatyvos ir viso

regiono ar šalies);
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 Palengvintos kvalifikuotų darbuotojų, talentų, naujų narių, partnerių ir investuotojų

pritraukimo galimybės;
 Reklaminių Centro narių veiklų palengvinimas ir sustiprinimas naudojant „vienerius vartus“

komunikacijos veikloms (ypatingai tarptautiniu lygmeniu);
 Resursų (finansinių, žmogiškųjų) optimizavimas ir sumažinimas naudojant bendrus

rinkodaros instrumentus (pvz.: bendri leidiniai);
 Korporacinis prekių ženklas gali tarnauti kaip „kokybės žymuo“ nariams – kuriama

pridėtinė vertė per regiono ar šalies įvaizdį, įtvirtintą konkretaus Centro poziciją;
 Centro nariai, vykdydami sėkmingą veiklą, tampa „kokybės įrodymais“ pačiai Centro

iniciatyvai ir kuria pridėtinę vertę pačiam Centrui.

Regioninės Centrų rinkodaros ir ženklodaros strategijos svarbą ir naudą, kurią gauna Centro nariai ir
bendrai regionas, pagrindžia pastarojo meto regioninių ir nacionalinių MTEP ir inovacijų sektoriaus
programų (pvz.: „Norwegian Centers of Expertize“, „Baltic Sea Region“, „Science Link“, „Start
Dust“ ir kt.) kūrimo suaktyvėjimas.
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3. Slėnių rinkodara ir komunikacija. Situacija Lietuvoje.
3.1. Dabartinė integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) rinkodara ir
komunikacija
3.1.1. Lietuvos MTEP ir inovacijų sistemos komunikacijos sistema
Analizuojant šiandieninę su Lietuvos slėniais ir jų projektais susijusią viešąją komunikaciją galima
pastebėti terminų, naudojamų Lietuvos inovacijų sektoriaus charakterizavimui, įvairovę:

ATVIROS PRIEIGOS CENTRAI

JUNGTINĖS TYRIMŲ PROGRAMOS

MTEP INFRASTRUKTŪRA

NEMUNAS

SLĖNIAI

INTELEKTINIS POTENCIALAS

JŪRINIS

SANTAKA

TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRAI

INOVACIJOS

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS

TYRĖJŲ KARJEROS PROGRAMA

INOVACIJŲ STRATEGIJA

KLASTERIAI

TECHNOLOGIJŲ PARKAI

VERSLO ĮMONĖS

MINKŠTIEJI PROJEKTAI

INKUBATORIAI

MOKSLININKAI IR TYRĖJAI

SANTARA

SAULĖTEKIS

MOKSLINIŲ TYRIMŲ CENTRAI

MOKSLAS IR STUDIJOS

MTEP

Paveikslas Nr. 5. Slėnių komunikacijos kontekstas – raktiniai terminai11
Įvairialypė terminija atspindi ne tik platų Lietuvos inovacijų sektoriaus veiklų diapazoną, bet kartu ir
reflektuoja pakankamai sudėtingą šio sektoriaus valdymo ir koordinavimo sistemą. Analizuojant
viešai pateikiamą informaciją apie Lietuvoje kuriamus slėnius gana sunku susidaryti aiškų vaizdą,
kokį vaidmenį ir funkcijas šie dariniai atlieka bendroje inovacijų sistemoje. Šiandien Lietuvos
inovacijų sektoriaus komunikacija pasižymi didele decentralizacija ir išskaidymu, kanalų ir turinio
skleidėjų gausa, pastebimas „informacinis triukšmas“. Tam tikras komunikacines žinutes kuria ir
informaciją generuoja iš esmės visi MTEP ir inovacijų sistemos institucinėje schemoje įvardinti
dalyviai:

11

Sudaryta autorių
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Politiniai
sprendimai

LR Seimas

LR Prezidentas
LR Vyriausybė

Politikos
formavimas

Švietimo ir mokslo ministerija

Politikos
įgyvendinimas

Studijų kokybės
vertinimo centras

Valstybinis studijų
fondas

MOSTA

ESFA

LMT

CPVA

Tikslinės
institucijos

Mokslo ir studijų institucijos

Ūkio ministerija

MITA

Kitos ministerijos

LVPA

INVEGA

Vietos savivaldos organizacijos

Versli Lietuva

Investuok LT

Asocijuotos verslo struktūros

VIC ir VI

Mokslo ir studijų institucijos
ir/arba kartu su įmonėmis

Socialiniai partneriai

MTP

LIC

Slėniai

Kiti

Įmonės

Paveikslas Nr. 6. MTEP ir Inovacijų sistemos institucinė schema12
MTEP ir inovacijų sistemos dalyviai teikia įvairaus pobūdžio, skirtingoms tikslinėms grupėms skirtą
informaciją, pvz.:
 CPVA:


ES, įvairių tarptautinių institucijų, valstybės, kitomis lėšomis finansuojamų programų
bei projektų administravimas.

 ESFA:


Kvietimai teikti paraiškas ir projektų įgyvendinimo priežiūra (Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas, Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas, kvietimai pagal
INVEST LT+, kt.).

 INVEGA:


Finansinės paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui („Inovacijų plėtra“, „Seed“ ir
„Start-up“ fondai, kt.).

 „Investuok Lietuvoje“:


Informacija ir konsultacijos užsienio bendrovėms, užsienio investicijų pritraukimas į
Lietuvą, šalies ekonominio įvaizdžio formavimas, analizės, leidiniai ir gidai, kt.

 LIC:


Apdovanojimai „Inovacijų prizas 2011”, Lietuvos inovatyvių įmonių katalogas
„Gateway to Innovation in Lithuania“, Klasterių kompetencijos tinklas, „InoTinklas“,
inovacijos.lt, „InoPulsas“, kt.

 Valstybinis studijų fondas:


Stipendijos ir paskolos Lietuvos ir užsienio lietuvių studentams.

 LMT:


Vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, organizuoja atstovavimą

Parengta pagal: Krasauskaitė, D. MITA VERSLUI IR MOKSLUI – “MTEP ir Inovacijų sistemos institucinė
schema”, 2012 m., [interaktyvus, žiūrėta 2012-06-19],
<http://www.mita.lt/uploads/files/1346_MITA%20veikla20120329.ppt71962932.ppt>
12
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Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais ES šalių narių darbo
grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina programinį konkursinį
finansavimą, kt.
 LVPA:


Kvietimai teikti paraiškas ir projektų įgyvendinimo priežiūra („Inoklaster LT+“,
„Intelektas LT+“, „Idėja LT“, „Inogeb LT“, „PRO LT“, kt.)

 MITA:


Nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų
programų administravimas, Inovacijas skatinančių priemonių įgyvendinimas, kvietimų
skelbimai, renginiai, sėkmės istorijų komunikacija, kt.

 MOSTA:


Stebėsena ir analizė, atstovavimas ir bendradarbiavimas nacionaliniu ir tarptautiniu
lygiu, kt.

 Studijų kokybės vertinimo centras:


Tarptautinė paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera.”; leidinys „Lietuvos mokslininkų
laimėjimai“; prieiga prie „EURAXESS Lithuania“ tinklo; Aukštojo mokslo kokybės
vertinimas ir gerinimas (įvairi veikla – ataskaitos, renginiai, kt.); kt.

 „Versli Lietuva“:


Paslaugos verslui, atstovavimas tarptautiniu lygiu, tarptautinės konferencijos ir
renginiai, kt.

Šis MTEP ir inovacijų sistemos dalyvių generuojamos informacijos laukas atspindi ir Slėnių
rinkodaros komunikacijos sudėtingumą – informacijos „savininkai“ ir skleidėjai yra ne tik tiesioginiai
Slėnių ir jų projektų dalyviai, bet ir eilė skirtingo lygmens, tačiau susijusių institucijų ir įstaigų.
Siaurinant MTEP ir inovacijų sistemos apibrėžimą iki slėnių programų lygmens galima pastebėti, kad
netgi šiuo atveju galimų informacijos skleidėjų, komunikacijos lygmenų ir krypčių kiekis išlieka
pakankamai platus. Daugelio slėnių investiciniuose projektuose pažymima, kad projektų viešinimas
vyks per projektų vykdytojus, slėnių asociacijas, mokslo ir studijų institucijas, ŠMM ir ŪM.
Pastebėtina, kad daugeliu atvejų, nors ir numatytos tam tikros bendrinės viešinimo priemonės, tačiau
nėra aiškiai apibrėžtų atsakomybių (kas bus atsakingas už informacijos rengimą) ir atskaitingumo,
viešinimo planų, siekiamų rezultatų.
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Vyriausybė ir
Ministerijos
Slėniai / slėnių
asociacijos

Regioninė valdžia /
savivalda

Administruojančios institucijos

MTEP
(SLĖNIŲ PROGRAMOS)

Politikos
įgyvendintojai

Mokslo ir studijų
institucijos

Mokslininkai ir
tyrėjai
Verslo įmonės /
partneriai

Paveikslas Nr. 7. Esami ir potencialūs informacijos, susijusios su MTEP, komunikacijos
šaltiniai13
Svarbu pabrėžti, kad visiems slėnių ir juose vykdomų projektų dalyviams gali būti priskirtos
skirtingos komunikacijos funkcijos, kaip ir kiekvienas iš šių dalyvių turi savitus interesus, pvz.:
 Vyriausybė ir ministerijos: MTEP atstovavimas ir pristatymas nacionaliniu ir tarptautiniu

lygmeniu (strategija, politika, potencialas).
 Slėnių

asociacijos: Slėnių rinkodaros ir komunikacijos strategijų parengimas ir
įgyvendinimas, informacijos teikimas koordinuojančiai institucijai, tiesioginis darbas su
tikslinėmis grupėmis.

 Mokslo ir studijų institucijos: MTEP infrastruktūros ir paslaugų, kaip pridėtinės MSI vertės

akcentavimas, integracija į MSI vertės grandinę populiarinant studijas.
 Mokslininkai ir tyrėjai: Tinklaveika, tarptautinis bendradarbiavimas, ryšių mezgimas,

mokslo tiriamoji veikla, publikacijos.
 Verslo įmonės / partneriai: MTEP pagrindu pasiektų ir įgyvendintų projektų, rezultatų

komunikacija, sėkmės istorijos, verslo bendruomenės švietimas ir motyvacija.
 Politikos įgyvendintojai: MTEP atstovavimas ir pristatymas nacionaliniu ir tarptautiniu

lygmeniu (infrastruktūra, paslaugos), ryšių su tikslinėmis grupėmis mezgimas.
 Administruojančios institucijos: Finansavimo galimybių rengimas ir skelbimas (per

koordinuojančią instituciją), administravimas.
 Regioninė valdžia / savivalda: Slėnių, kaip pridėtinės miesto / regiono vertės,

demonstravimas padedantis kurti miesto / regiono patrauklumą, pritraukti investicijas.

13

Sudaryta autorių
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Lietuvos MTEP ir inovacijų sistemos komunikacijos sudėtingumą pažymi ir MITA, „E. mokslo
vartų“ projekte apibrėždama šias problemas14:
 Nėra priemonių, kuriomis potencialūs MTEP paslaugų gavėjai patogiai ir greitai galėtų gauti

koncentruotą ir aktualią informaciją apie teikiamas MTEP paslaugas;
 MTEP veiklos rezultatai nėra orientuoti į pritaikomumą ekonomikoje;
 MTEP paslaugas teikiantys subjektai neturi informacijos apie rinkoje esamą paslaugų

paklausą;
 Keitimasis duomenimis tarp finansinę paramą skiriančių institucijų apie paraiškas ir MTEP

projektų rezultatus nėra efektyvus;
 Informacijos apie naujų mokslinių tyrimų, inovacijų ir (ar) mokslinės produkcijos sukūrimo

finansavimo galimybes sklaida fragmentiška;
 Nėra sukurtos partnerių paieškos sistemos bendriems MTEP tyrimams vykdyti tarp tyrėjų,

tyrėjų grupių ir verslo atstovų.

Svarbu pažymėti, kad šiandien slėnių ir jų projektų vaidmuo bei funkcijos visoje Lietuvos MTEP ir
inovacijų sistemoje nėra aiškus ir matomas. Siekiant tinkamai iškomunikuoti kuriamą infrastruktūrą ir
paslaugas bei pritraukti tikslines grupes, informacijos šaltinių ir kanalų optimizavimas, aiškiai
apibrėžiant sistemos sukuriamą vertės grandinę, reikšmingai prisidėtų prie rinkodaros tikslų
pasiekimo.
Lietuvos inovacijų sistemos dalyvių įgyvendinamos ir komunikuojamos priemonės (finansiniai
instrumentai, programos, renginiai, kt.) atlieka (ar galėtų atlikti) ir slėnių rinkodaros komunikacijos
funkcijas informuojant ir pritraukiant skirtingų tikslinių grupių atstovus, pvz.:
 Tikslinių grupių pritraukimas per finansavimo programas ir projektus (CPVA, LVPA,

MITA, kt.);
 Atstovavimas, ryšių mezgimas ir tikslinių grupių pritraukimas tarptautiniu lygiu („Investuok

Lietuvoje“, ŠMM, ŪM, MSI, kt.);
 Žiniomis paremtų produktų ir paslaugų kūrimo skatinimas (LIC, „Inovacijų prizas 2011”,

kt.);
 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų ir į jas orientuotų studijų populiarinimas

(ŠMM, „Programa 2015, „Studijuok Lietuvoje“, „Tyrėjų naktis“, kt.).

Planuojant slėnių rinkodaros komunikaciją būtina įvertinti, kokios priemonės jau yra įgyvendinamos
ir kokį vaidmenį jų kontekste atlieka Slėnių ir jungtinių tyrimų programos. Rekomenduotina Slėniams
nepriskirti tų funkcijų ir atsakomybių, kurios jau yra vykdomos nacionaliniu lygiu (pvz.: „Studijuok
Lietuvoje“) ir kitų subjektų (ŠMM, LIC, kt.), jų nedubliuoti, nespręsti bendrųjų studijų patrauklumo,
mokslo populiarinimo ir verslumo skatinimo problemų, o didesnį dėmesį skirti Slėnių projektų, kaip
konkrečių objektų (ir erdvės šioms problemoms spręsti) žinomumo didinimui.

MITA. E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas [interaktyvus, žiūrėta 201209-12], <http://www.mita.lt/lt/projektai/e-mokslo-vartai/>
14
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3.1.2. Slėnių komunikacija
Aktyvesnė vieša slėnių ir jų projektų komunikacija buvo vykdoma 2008 m. metais, kuomet buvo
rengiamos ir tvirtinamos Slėnių veiklos programos bei investiciniai projektai. Šalies žiniasklaidoje
slėnių programos buvo vertinamos nevienareikšmiškai – sulaukta ne tik palaikymo, bet ir nemažai
kritikos, visų pirma susijusios su projektų įgyvendintojų gebėjimais tinkamai įsisavinti ir panaudoti
skiriamą valstybės ir ES paramą, taip pat ir dėl bendrų šalies mokslo ir ekonomikos vystymo
prioritetų.
Šiandien didžiąja dalimi vykdoma savarankiška (atskira) slėnių komunikacija, o jos kiekis ir kokybė,
lyginant skirtingus Slėnius ir jų projektus, ženkliai skiriasi. Nors kai kuriais atvejais vykdoma aktyvi
rinkodara konkrečių projektų ir MSI lygmenimis (ypatingai pasitelkiant asmeninius projektų
vykdytojų, MSI darbuotojų ryšius, išnaudojant turimus informacijos kanalus, renginius ir kt.), tačiau
korporacinio (slėnių) lygmens komunikacija ir informavimas išlieka pasyvus.
Slėnių ir jų projektų rinkodaros, viešinimo veiklų spektras pakankamai siauras – nors slėniai turi savo
interneto tinklapius (ar jų „užuomazgas“ – „Santara”, „Jūrinis”), kai kurie – video pristatymus, tačiau
daugiausia apsiribojama ES lėšomis finansuojamų projektų viešinimui keliamų reikalavimų tenkinimu
– informacinės lentos, pranešimai apie objektų įrenginėjimą ir pan. Dažnu atveju būtent šios „bazinės“
viešinimo priemonės buvo numatytos slėnių investiciniuose projektuose kitas viešinimo veiklas
(dažniausiai susijusias su ilgalaikiu projektų viešinimu) numatant pasidalinti tarp platesnio rato
dalyvių – ŠMM, ŪM, MSI ir kt.
Internetiniuose kanaluose daugiausia pateikiama (surandama) tik bazinė, įstatyminė ir „ataskaitinio“
pobūdžio su slėnių veikla ir jų projektų įgyvendinimu susijusi informacija, koncentruojamasi į
infrastruktūros projektus ir siekiamus strateginio lygmens rezultatus (konkurencingumas, mokslo ir
studijų kokybė (veiklos efektyvumas), bendradarbiavimo galimybės, kt.), tačiau tokio pobūdžio
informacijos aktualumas potencialioms kuriamos infrastruktūros ir paslaugų vartotojų tikslinėms
grupėms yra minimalus. Viešojoje erdvėje tik maža dalimi akcentuojama tai, kas turėtų padėti pasiekti
strateginio lygmens rezultatus – t.y. konkrečios infrastruktūros pagrindu teikiamos paslaugos, jų
panaudojimo galimybės, jų pasirinkimo privalumai.
Nors slėnių veikla orientuota ne tik į Lietuvos, bet ir į tarptautines auditorijas, tačiau užsienio
kalbomis pateikiama informacija apie slėnius yra minimali (tik VšĮ „Saulėtekio slėnis“ tinklapyje
pateikiama savalaikė informacija anglų kalba, tačiau svarbu pažymėti, kad tiek ši viešoji įstaiga, tiek
ir jos kanalai, pateikiama informacija, ir kuriamas prekės ženklas, ir įvaizdis nėra susijęs su slėnio
„Saulėtekis“ asociacijos veikla – šio slėnio asociacijos veikla yra neveiksminga). Atskiras ir
pakankamai išsamus į tikslinių grupių (didžiąja dalimi – potencialių užsienio investuotojų) poreikius
orientuotas slėnių pristatymas anglų kalba pateikiamas tik „Invest Lithuania“ tinklapyje ir
elektroniniuose leidiniuose15.
Šiandieninė slėnių kaip darinių, jų infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros komunikacija yra silpna –
tiek projektų, tiek slėnių, tiek ir nacionaliniu lygmeniu – nėra pateikiama netgi bazinė informacija
apie įgyvendinamus projektus, nėra sukurtos (ar išvystytos) informacinės ir reprezentacinės
priemonės. Iš dalies tokią situaciją lemia šie veiksniai:
 Skirtingas įgyvendinamų projektų vaidmens ir paskirties vertinimas (pvz.: infrastruktūriniai

Invest in Lthuania. Research & Development Sector in Lithuania, [interaktyvus, žiūrėta 2012-12-10],
<http://www.investlithuania.com/en/sectors/rnd>
15
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projektai visų pirma suvokiami kaip integrali MSI mokslo ir studijų bazės dalis);
 Projektų „įgyvendinimo“ fazė (t.y. didžioji dalis projektų dar nėra baigti);
 Ilgalaikės strategijos ir jos aiškumo trūkumas;
 Skirtingi slėnių programų dalyvių interesai;
 Menkas tarpusavio bendradarbiavimas ir neaiškus atsakomybių pasiskirstymas;
 MSI neturi dedikuotų išlaidų ir žmogiškųjų resursų, skirtų centrų rinkodaros veikloms,

projektų viešinimui;
 Silpnos projektų vykdytojų (centruose dirbančių mokslininkų) rinkodaros komunikacijos ir

viešinimo kompetencijos (tai nėra tiesioginiam jų darbui būdinga funkcija).

3.1.3. Slėnių prekių ženklai ir pozicionavimas
3.1.3.1. Slėnių prekių ženklai (pavadinimai)
Šiandieniniai slėnių prekių ženklai sukurti slėnių programų pagrindu pavadinimams panaudojant
tikrinius terminus „Saulėtekis“, „Santara“, „Nemunas“, „Santaka“. Jūrinio sektoriaus plėtrai skirtos
programos (slėnio) atstovavimui viešojoje erdvėje naudojama net keletas terminų – „Jūrinis“ ir
„Baltijos“ (pastarasis gali būti vertinamas kaip pagrindinis šio slėnio pavadinimas, tačiau skirtinguose
šaltiniuose naudojami pavadinimai skiriasi).
Dabartinius Lietuvos slėnių prekių ženklus (pavadinimus) galima priskirti „pasirenkamųjų“ prekių
ženklų kategorijai. Tokiems prekių ženklams priskiriami žodžiai arba simboliai, kurie turi prasmę,
tačiau jų prasmė neturi loginio ryšio su preke ar paslauga, kurią jie atstovauja. Žvelgiant iš rinkodaros
perspektyvos tokius prekių ženklus sunku reklamuoti, įtvirtinti ir suformuoti vartotojui asociaciją tarp
prekių ženklo ir jo atstovaujamų produktų ar paslaugų.
Slėnius vertinant kaip darinius, kurie reprezentuoja tam tikro miesto ar šalies inovacijų sistemos
potencialą, Lietuvos atveju efektyvesnis būtų aiškios vietos, atpažįstamos (ar turinčios potencialą būti
atpažintos) nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, naudojimas (pvz.: Vilnius, Kaunas, kt.). Tai padėtų
įtvirtinti ir regiono, vietovės, kurį prekių ženklas atstovauja, žinomumą (arba sustiprinti prekių ženklo
patikimumą ir pripažinimo galimybės per jau esamą vietovės žinomumą, sukurtą įvaizdį, jam
priskiriamas vertes).
Nors terminus „Saulėtekis“, „Santara“, „Nemunas“ ir „Santaka“ būtų galima vertinti kaip
„regioninius“, tačiau šie regionai yra daugiau ar mažiau atpažįstami tik Lietuvos auditorijoms, tačiau
tarptautinėje komunikacijoje dabartinis jų reikšmės suvokimas, tikėtina, yra minimalus.
Terminas „Baltijos“ šiuo atžvilgiu yra daug stipresnis, tačiau galima kelti klausimą dėl šio
pavadinimo atitikimo jo atstovaujamam dariniui, t.y. regioniniu atžvilgiu terminas „Baltijos“ apima
pakankamai didelę teritoriją ir gali kelti klaidingas asociacijas. Šis slėnis, vienintelis iš visų Lietuvoje
kuriamų, turi labai aiškią specializaciją ir vienas iš jam pristatyti naudojamų terminų – „Jūrinis“ –
galėtų būti vartojamas kaip sugestyvus prekių ženklas nusakantis šio slėnio specializaciją.
Būtina atkreipti dėmesį į lietuviškų pavadinimų naudojimo tarptautinėje komunikacijoje anglų kalba ir
jų adaptavimo galimybes. Terminai „Saulėtekis“ ir „Jūrinis“ gali būti verčiami į anglų (ir kitas) kalbą
(„Sunrise“, „Marine“), tačiau tai reiškia, kad kiekvienu atveju būtų tvirtinami du prekių ženklai –
lietuviškas ir tarptautinis. Toks terminų vartojimas daugeliu atvejų gali kelti sumaištį, apsunkinti
prekių ženklo įtvirtinimo galimybes (pvz.: verčiant informaciją į užsienio kalbas naudojami kiti
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terminai, užsienyje įtvirtintas prekių ženklas „Sunrise“ yra visiškai nereflektuojamas Lietuvos
teritorijoje ir kt.).
Vertinant slėnių prekių ženklų atnaujinimo galimybes suteikiant jiems daugiau „specializacijos“,
svarbu atkreipti dėmesį, kad tik du iš penkių slėnių turi pakankamai aiškią specializaciją – „Jūrinis“ ir
„Nemunas“. Kitų slėnių veiklos krypčių spektras pakankamai platus (nors šiandien galima išskirti tam
tikras proveržio sritis, pvz.: „Saulėtekis” – puslaidininkių technologijos, lazeriai, „Santaka” –
informacinės technologijos, farmacija, „Santara” – biotechnologijos). Šiandieninė Lietuvos slėnių
teminė specializacija yra pakankamai „paslanki“ ir gali keistis (MTEP prioritetai nėra nustatyti,
linkstama prie trumpalaikių, ne ilgalaikių prioritetų nustatymo, tad ir slėnių veiklos spektras gali
kisti), dėl to slėnių prekių ženklų (pavadinimų) atnaujinimas, remiantis „specializacijos“ principu,
artimiausioje perspektyvoje nebūtų tikslingas.

3.1.3.2. Slėnių prekių ženklai (grafinė išraiška)
Šiandien tik trys iš penkių slėnių – „Santara“, „Nemunas“ ir „Santaka“ – yra sukūrę grafinius prekių
ženklus (logotipus), tačiau jie yra individualūs (nepriklausomi), neturi vizualių ir aiškiai nuskaitomų
sąsajų, kurios padėtų juos priskirti (ir suvokti) kaip atstovaujančius vieną sistemą ar programą.
Slėniai „Saulėtekis“ ir „Jūrinis“ savo prekių ženklų (logotipų) neturi – „Saulėtekio“ slėnį viešojoje
erdvėje aktyviausiai atstovauja VšĮ „Saulėtekio slėnis“ bei jos grafinis ženklas, „Jūrinio“ slėnio
asociacija „Baltijos slėnis“ yra sukūrusi savo grafinį ženklą, tačiau nėra aišku, ar tai tuo pačiu yra ir
slėnio prekių ženklas (tuo labiau, kad nėra aiškus tikslus šio slėnio pavadinimas – „Jūrinis“ ar
„Baltijos“?).
“TELKIMĖS IDĖJOMS
ĮGYVENDINTI!”

Jūrinis slėnis

Saulėtekio slėnis
Slėnį atstovauja ne asociacija,
 o nepriklausoma viešoji
įstaiga “Saulėtekio Slėnis”

Slėnį atstovaujanti asociacija
“Baltijos slėnis”, sukurtas ir 
tvirtinamas papildomas prekės
ženklas

Paveikslas Nr. 8. Slėnių prekių ženklų sistema16
Siekiant didesnio aiškumo, geresnių prekių ženklų įtvirtinimo galimybių, jų suradimo ir nuskaitymo
slėnių ir jų asociacijų lygiu efektyviausia būtų naudoti tuos pačius pavadinimus bei prekių ženklus.
Šiuo tikslu rekomenduotina apibrėžti aiškią slėnių programų prekių ženklų architektūrą ir jos laikytis
(siūlomas variantas pateikiamas skyriuje „4.2.6.2. Tarptautinio prekių ženklo vizija“).

16

Sudaryta autorių
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3.1.3.3. Slėnių prekių ženklai – „slėnių“ terminas
Lietuvoje naudojamas integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų terminas „slėnis“ vertinamas
pakankamai prieštaringai. Diskusijų metu slėnių programų dalyviai pažymėjo, kad šis terminas
tarptautinei publikai gali kelti didesnius lūkesčius, nei realūs dariniai Lietuvoje (didžiąja dalimi dėl to,
kad „slėniams“ tradiciškai priskiriami teritorijos, infrastruktūros ir intelektinio potencialo atžvilgiu
ženkliai didesni dariniai nei Lietuvoje kuriami integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai), šio termino
naudojimas pristatant Lietuvos integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus vertinamas kaip per daug
ambicingas.
Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų teorijoje ir praktikoje naudojama keletą pagrindinių šiuos
darinius apibrėžiančių terminų – „klasteris“, „centras“, „(technologijų, mokslų) parkas“, „tinklas“ –
tuo tarpu terminas „slėnis“ neturi formalaus apibrėžimo, jo naudojimas prigijo dėl Silicio slėnio
istorijos ir šlovės, tad jis visų pirma turėtų būti vertinamas ne kaip formalus terminas nusakantis
integruoto mokslo, studijų ir verslo centro pobūdį, bet kaip ženklodaros elementas (priskirtinas
„pasirenkamųjų“ prekių ženklų kategorijai). Prie tokių pavadinimų taip pat galima priskirti ir kitus
pakankamai dažnai naudojamus terminus – „trikampis“ (angl. „triangle“), „miestas“ (angl.
„city“/“town“) ir kt.
Nors „slėnio“ termino naudojimas Lietuvos atveju ir kelia tam tikrų būgštavimų patiems programų
dalyviams, tačiau atsisakyti jo naudojimo realaus pagrindo nėra. Termino „slėnis“ naudojimas šiuo
atveju padeda nusakyti ir tam tikrą „hierarchiją“ integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų viduje –
„slėniui“ gali priklausyti mažesni dariniai – „klasteriai“, „technologijų parkai“, „technologijų
miesteliai“ ir kt.

3.2. Pagrindiniai iššūkiai planuojant ir įgyvendinat Slėnių rinkodarą ir komunikaciją
3.2.1. Skirtingi požiūriai į Slėnių projektų plėtrą
Siekiant sukurti ir įtvirtinti tarptautinį prekių ženklą, kuris efektyviai pristatytų ir atstovautų Lietuvos
MTEP sektorių, visų pirma būtina aiškiai apibrėžti paties tarptautinio prekių ženklo objektą. Šiandien
galima išskirti keturis skirtingus požiūrius į Lietuvos MTEP sektorių, kurie lemia tarptautinio prekių
ženklo sukūrimo ir efektyvios rinkodaros komunikacijos įgyvendinimo galimybes:
 Infrastruktūros plėtros projektų, įrangos požiūris:


Projektų įgyvendintojų lygmenyje vyrauja „projekto – įrangos“ požiūris, kuomet
prioritetas skiriamas konkrečiam projektui kaip atskiram dariniui ar sudėtiniam vienetui
MSI infrastruktūros kontekste.



Šiuo atveju nėra integralaus požiūrio ir suvokimo (ar intereso) vertinti projektus visų
pirma kaip sudėtinę konkretaus Slėnio, ir galų gale – kaip sudėtinę visos MTEP
sistemos dalį, projektai vertinami ir vystomi kaip atskiri savarankiški objektai.

 Mokslo ir studijų institucijų požiūris:


Įgyvendinami infrastruktūriniai projektai visų pirma vertinami kaip galimybė sustiprinti
materialiąją MSI bazę, taip sustiprinant konkrečios MSI pozicijas, mokslo ir studijų
kokybę, praplečiant teikiamų paslaugų spektrą.



Slėnių projektai „inkorporuojami“ į mokslo ir studijų instituciją ir tampa neatsiejama
jos dalimi. Šiuo atveju sumažėja slėnių, kaip atskirų savarankiškų objektų, vaidmuo.
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 Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) požiūris:


Slėnių „materializavimo“ lygis šiuo metu vis dar pakankamai žemas ir, nors formaliai
gali būti apibrėžtas tiek teritoriniu, tiek infrastruktūriniu atžvilgiu, egzistuoja tiktai
strateginiame / programiniame lygmenyse.



Nors slėnių plėtros koncepcija ir susiję dokumentai aiškiai reglamentuoja tokių darinių
kūrimą ir valdymą, tačiau reali slėnių veikla yra pasyvi, jie nėra efektyviai
atstovaujami, slėnių dalyvių bendradarbiavimas ir veikla nėra aktyvi, vis dar kyla
diskusijos dėl slėnių poreikio ir tikslų.

 Nacionalinis, sektorinis požiūris:

Nacionalinis, arba sektorinis požiūris yra labiausiai integruotas, tačiau ir plačiausias bei
sudėtingiausiai apibrėžiamas – diskutuojant apie MTEP sektorių neišvengiamai
kalbama apie visą inovacijų sistemą, mokslo ir švietimo sistemą, šalies ūkio
konkurencingumo, gyventojų verslumo skatinimą ir kitus ekonominius ir socialinius
šalies vystymo aspektus, su tuo susijusias strategijas, programas ir projektus.



Žvelgiant iš nacionalinės / sektorinės perspektyvos būtina aiškiai apibrėžti rinkodaros
komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo kūrimo poreikį ir ribas slėnių programų
kontekste, kadangi priešingu atveju yra žengiama į bendro šalies įvaizdžio (ar bent jau
ekonominio šalies įvaizdžio) formavimo teritoriją.

BENDRADARBIAVIMAS



NACIONALINIS / SEKTORINIS
POŽIŪRIS
Prioritetas – visai MTEP
sistemai (tačiau neapibrėžta
“visuma”).
CENTRŲ / SLĖNIŲ POŽIŪRIS
Prioritetas – centrams, įranga
– kaip pagrindas, MSI – kaip
dalyviai.
MOKSLO IR STUDIJŲ
INSTITUCIJŲ POŽIŪRIS
Prioritetas – MSI ir konkrečiam
projektui, kaip MSI sudėtinei
daliai.
PROJEKTŲ / ĮRANGOS
POŽIŪRIS
Prioritetas – konkrečiam
projektui kaip vienetui, MSI
sudėtyje.

SEGMENTACIJA

INTEGRACIJA

Paveikslas Nr. 9. Skirtingi požiūriai į Slėnių projektų plėtrą17
Šie požiūriai atspindi tarptautinėje praktikoje apibrėžiamą klasterių formavimo ir brandos procesą,
tačiau kyla klausimas dėl šiandieninės Lietuvos MTEP sistemos atitikimo vienam iš svarbiausių
sėkmingą centrų funkcionavimą lemiančių kriterijų – aukšto lygio centro dalyvių bendradarbiavimą
siekiant vieningai apibrėžtos bei patvirtintos vizijos bei tikslų įgyvendinimo.

17

Sudaryta autorių
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Nors slėnių plėtros koncepcija, slėnių programos ir jungtinės tyrimų programos yra apibrėžtos ir
patvirtintos prieš keletą metų, tačiau vis dar nėra aiškių ilgalaikių slėnių plėtros prioritetų (slėnių
plėtros koncepcija bei Jungtinės tyrimų programos yra keičiamos bei atnaujinamos), efektyviai
funkcionuojančių valdymo ir koordinavimo, finansavimo mechanizmų. Šiandieninės MTEP sistemos
dalyvių diskusijos rodo, kad vis dar nėra bendro sutarimo ir bendros vizijos dėl šio sektoriaus plėtros
prioritetų, trumpalaikių bei ilgalaikių slėnių programų tikslų.

3.2.2. Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos įgyvendinimo kliūtys
Išskiriamos šios su Slėnių rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos rengimu ir
įgyvendinimu susijusios problemos (remiantis egzistuojančių dokumentų analize, pokalbiais (dviejų
strateginio planavimo seminarų ir individualių interviu metu) su Slėnių programų dalyviais (politikos
formuotojais, įgyvendintojais ir projektų vykdytojais), užsienio ekspertų įžvalgomis ir tarptautinių
pavyzdžių analize), kurios savo ruožtu apibrėžia toliau siūlomų sprendimų pobūdį bei
rekomenduojamas strategijos vystymo kryptis bei prioritetus:
 Nėra vieningo požiūrio į sistemą, efektyviai funkcionuojančio Slėnių koordinavimo ir

valdymo mechanizmo, pasyvi dalies Slėnių asociacijų veikla ir komunikacija;
 Komunikacijoje orientuojamasi į vykdomas investicijas, daugeliu atvejų neapibrėžtas

teikiamų (būsimų) paslaugų spektras projektų, slėnių, bendruoju lygmenimis;
 Įsitvirtinusi orientacija į pirminę Slėnių investicinių infrastruktūros projektų paskirtį – MSI

bazės atnaujinimą ir sustiprinimą;
 Nėra parengta Slėnių verslo planų, žemas Slėnių projektų verslo planų parengimo lygis

(neaiškūs prioritetai, paslaugos, tikslinės grupės ir rinkos);
 Platus ir decentralizuotas informacijos šaltinių spektras ir komunikacijos lygmenys /

kryptys (daug veikiančių institucijų ir įstaigų, skirtingi interesai, kt.);
 „Asmeninis“ požiūris į Slėniuose įgyvendinamus projektus ir jų naudą, tarpusavio

konkurencija (mažas bendradarbiavimas, integracijos interesas);
 Nacionalinio / sisteminio lygmens problemos – mokslininkų ir tyrėjų darbo, studentų

mokslo sąlygos, žemas tiksliųjų mokslų studijų programų populiarumas (lyginant su
socialinių ir humanitarinių mokslų studijų programomis), vietinio verslo suinteresuotumas
MTEP, kt.
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3.2.3. Tarptautinės praktikos taikymo Lietuvoje galimybės
JŪRINIS

SANTAKA

SANTARA

GAMTOS IŠTEKLIAI IR ŽEMĖS ŪKIS

BIOMEDICINA IR BIOTECHNOLOGIJOS

BIOMEDICINA IR BIOTECHNOLOGIJOS

• Jūros aplinka

MEDŽIAGŲ MOKSLAS, FIZIKINĖS IR CHEMINĖS
TECHNOLOGIJOS

INŽINERIJOS IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

GAMTOS IŠTEKLIAI IR ŽEMĖS ŪKIS

• Biotechnologija
• Inovatyvios medicinos technologijos, molekulinė
medicina ir biofarmacija
• Ekosistemos ir darnus vystymasis
• Informatika ir komunikacijų technologijos

• Jūrinės technologijos

• Chemijos pramonė

KLAIPĖDA

• Mechatronika
• Informacinės ir komunikacinės technologijos
• Energetikos sektorius

GAMTOS IŠTEKLIAI IR ŽEMĖS ŪKIS

KAUNAS

VILNIUS

NEMUNAS
GAMTOS IŠTEKLIAI IR ŽEMĖS ŪKIS
• Saugių ir konkurencingų augalų ir gyvūnų auginimo bei laikymo
technologijų kūrimas
• Augalų ir gyvūnų genetika, biotechnologija, selekcija
• Maisto kokybės ir saugos užtikrinimas, modernių technologijų ir
naujų produktų kūrimas
• Biomasė energetikai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai, darni
aplinka

SAULĖTEKIS
MEDŽIAGŲ MOKSLAS, FIZIKINĖS IR CHEMINĖS
TECHNOLOGIJOS
INŽINERIJOS IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
• Lazeriai ir šviesos technologijos
• Medžiagotyra ir nanotechnologija
• Puslaidininkių fizika, elektronika ir organinė
elektronika
• Civilinė inžinerija

Paveikslas Nr. 10. Slėnių „tinklas“ Lietuvoje18
Analizuodami Lietuvos situaciją atsižvelgiame į aukščiau minėtas tarptautines tendencijas (žr. skyrių
„2.1.1. Ženklodaros ir rinkodaros scenarijai“). Aukščiau išskirtų scenarijų bruožų randama ir Lietuvos
Slėnių dariniuose:
 „Specializacija“ – slėniai „Jūrinis“ ir „Nemunas“ turi aiškią specializaciją, tačiau tik

„Jūrinio“ slėnio atveju ši specializacija iš dalies atskleidžiama pavadinimo pagalba;
 „Integracija“ – Lietuvoje skirtinguose regionuose kuriami penki slėniai vystantys mokslinių

tyrimų ir eksperimentinę plėtrą plačia apimtimi. Diskusijos apie tarptautinio prekių ženklo
kūrimą iš esmės palaiko šio scenarijaus taikymo poreikį.
 „Mobilizacija“ – pats „slėnių“ apibrėžimas ir jų prigimtis aiškiai orientuota į šio scenarijaus

taikymą – integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai kuriami infrastruktūros koncentracijos
konkrečioje geografinėje teritorijoje principu („Mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms
verslo potencialas (subjektų visuma), paprastai sutelktas vienoje teritorijoje, turintis bendrą
arba susijusią infrastruktūrą ir kryptingai prisidedantis prie žinių visuomenės ir žinių
ekonomikos kūrimo ir Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo.“19).

Lietuvos slėnių infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo
strategijoje, atsižvelgiant į dabartinį Slėnių valdymo ir koordinavimo modelį, tikslinga svarstyti ne
vieno konkretaus tarptautinio scenarijaus taikymo, o tam tikrų jų elementų skirtinguose lygmenyse
(projektų, slėnių, nacionaliniame, kt.) taikymo galimybes. Siekiant įtvirtinti ir didinti Lietuvos Slėnių
infrastruktūros, paslaugų ir tarptautinio prekių ženklo žinomumą tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu

18

Sudaryta autorių
LR Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1318 patvirtinta „Integruotų mokslo, studijų ir verslo
centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija“.
19
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lygmeniu, tikslinga vykdyti aktyvią į prekių ženklo žinomumo didinimą nukreiptą rinkodaros
komunikaciją prioritetą teikiant išsamios informacijos pateikimui, jos prieinamumo ir suradimo
galimybių užtikrinimui.
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4. Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo
strategija
Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) ir jungtinių tyrimų programų įgyvendinimo
stebėsenos projekte užduotis „Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategija“
apibrėžiama kaip:
 MTEP infrastruktūros rinkodaros strategija. Paslaugų teikėjas turi sukurti rinkodaros

strategiją ir planą bendros prieigos tyrimų įrangai, biurų patalpoms ir laisvai tyrimų
infrastruktūros erdvei. Pagrindinis rinkodaros strategijos tikslas – pritraukti aukštos
kvalifikacijos tyrėjus, potencialius MTEP partnerius, o taip pat investuotojus, kurie dirbtų
sukurtuose infrastruktūros centruose ir prisijungtų prie partnerystės tolesnei jų plėtrai.
 Lietuvos MTEP infrastruktūros plėtros projektuose sukuriamų paslaugų rinkodaros

strategija (MTEP paslaugos). Paslaugų teikėjas turi sukurti MTEP paslaugų rinkodaros
strategiją ir planą. Pagrindinis rinkodaros tikslas – pritraukti potencialias MTEP paslaugų
perkančiąsias organizacijas ir investuotojus (partnerius).
 Paslaugų teikėjas, bendradarbiaujant su perkančiąją organizacija ir Švietimo ir mokslo

ministerija, turi parengti tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategiją Lietuvos MTEP
kompetencijos ir infrastruktūros sistemai, siekiant Lietuvą pristatyti kaip patrauklų ir
dinamišką regioną pasaulinėje mokslo, technologijų ir inovacijų rinkoje.

Atliekant šią užduotį (i) apžvelgiami rinkodaros komunikacijos ir ženklodaros strategijos rengimo
principai, (ii) detalizuojamas ir apibrėžiamas rinkodaros komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo
vertės kūrimo strategijos objektas, (iii) pasiūlomas rinkodaros komunikacijos ir tarptautinio prekių
ženklo vertės kūrimo strategijos sprendimas.

4.1. MTEP infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros strategija
MTEP infrastruktūros (bendros ir atviros prieigos tyrimų įrangos, biurų patalpų ir laisvos tyrimų
infrastruktūros erdvės) rinkodaros strategijos tikslas – pritraukti aukštos kvalifikacijos tyrėjus,
potencialius MTEP partnerius, o taip pat investuotojus, kurie dirbtų sukurtuose infrastruktūros
centruose ir prisijungtų prie partnerystės tolesnei jų plėtrai. MTEP paslaugų (Lietuvos MTEP
infrastruktūros plėtros projektuose sukuriamų paslaugų) rinkodaros strategijos tikslas – pritraukti
potencialias MTEP paslaugų perkančiąsias organizacijas ir investuotojus (partnerius).
Vertinant atskirų MTEP paslaugų ir infrastruktūros rinkodaros strategijų galimybes visų pirma būtina
įvertinti paslaugų bei infrastruktūros vaidmenį bendrame slėnių programų kontekste. Atsižvelgiant į
Slėnių koncepciją („mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialo (subjektų visumos),
sutelktos vienoje teritorijoje, turinti bendrą arba susijusią infrastruktūrą ir kryptingai prisidedanti prie
žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo ir Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo“ 20 )
MTEP paslaugos ir MTEP infrastruktūra turėtų būti vertinami ne kaip atskiri savarankiški objektai, o
kaip susijusios bendros MTEP sistemos dalys.
LR Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1318 patvirtinta „Integruotų mokslo, studijų ir verslo
centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija“. Termino „Slėnis“ apibrėžimas.
20
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Analizuojant tarptautinę integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų rinkodaros komunikacijos ir
ženklodaros teoriją bei praktiką pastebima, kad vyrauja holistinis požiūris ir korporaciniu lygmeniu
prioritetas teikiamas bendros rinkodaros komunikacijos ir prekių ženklo strategijos, kuri apimtų tiek
infrastruktūrą, tiek ir paslaugas, sukūrimui ir įgyvendinimui, t.y. infrastruktūra ir paslaugos yra viena
iš sudedamųjų bendrosios rinkodaros ir prekių ženklo strategijos dalių (prekių ženklas atstovauja
esamą ar kuriamą infrastruktūrą ir paslaugas, padeda jas iškomunikuoti, pristatyti tikslinėms grupėms,
„parduoti“).
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tiek MTEP infrastruktūros, tiek MTEP paslaugų rinkodaros, tiek ir
tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos turėtų siekti tų pačių tikslų – pritraukti tikslines
grupes ir pristatyti Lietuvą kaip patrauklų ir dinamišką regioną pasaulinėje mokslo, technologijų ir
inovacijų rinkoje, o atskiras infrastruktūros, paslaugų ir prekių ženklo funkcionavimas yra sunkiai
įmanomas.
Infrastruktūros ir paslaugų atskyrimas turėtų būti vykdomas iš tikslinių grupių pasiekimo ir jų
poreikių patenkinimo perspektyvos, t.y. pateikiant konkrečioms tikslinėms grupėms svarbius
argumentus ir pasiūlymus, kurie skirtingais atvejais gali remtis esama infrastruktūra, paslaugomis ar
abiems šiais elementais (pvz.: modernios laboratorijos + kompetentingas personalas + pasaulinio
lygmens taikomieji tyrimai; modernios laboratorijos + kompetentingas personalas + aukšta studijų
kokybė ir kt.).
Atsižvelgiant į tai rengiamos ne atskiros MTEP infrastruktūros rinkodaros, MTEP paslaugų
rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos, o viena bendra MTEP rinkodaros
komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategija, kai Slėnių programų rėmuose
kuriama infrastruktūra ir jų pagrindu teikiamos MTEP paslaugos yra vertinamos kaip integrali vienos
sistemos (prekės ženklo, rinkodaros objekto) dalis.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiandien Lietuvos MTEP infrastruktūros projektų pagrindu teikiamų (ir
būsimų) paslaugų spektras nėra aiškus. MTEP paslaugų rinkodaros pagrindas turėtų būti konkrečių
produktų ir mokslinių tyrimų paslaugų ir potencialių klientų identifikavimas bei aiškių segmentų
išskyrimas projektų lygmeniu, t.y. konkrečių projektų verslo planų parengimas.
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4.2. Tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategija
4.2.1. Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo aplinkybės ir prielaidos
4.2.1.1. Rinkodaros ir prekių ženklo vertės kūrimo procesas

SUKURIAMA VERTĖ

PASIRENGIMAS

ĮVEDIMAS

AUGIMAS

BRANDA

SMUKIMAS/ ATNAUJINIMAS

SISTEMA
STRUKTŪRA
TIKSLAI
VIZIJA
PREKIŲ ŽENKLAS
PRODUKTAI IR
PASLAUGOS

LAIKAS

RINKODAROS TIKSLAS:

PRIEMONIŲ PASKIRTIS:

ĮEITI Į RINKĄ

ATRASTI POZICIJĄ

ĮTVIRTINTI POZICIJĄ

SUKURTI ŽINOMUMĄ

ĮTVIRTINI IŠSKIRTINUMĄ

AUGINTI LOJALUMĄ

INFORMUOTI IR
EDUKUOTI, ĮTVIRTINI
PREKĖS ŽENKLO
ŽINOMUMĄ

IŠLAIKYTI (ATRASTI
NAUJĄ)POZICIJĄ
IŠLAIKYTI SUKURTĄ
(SUKURTI NAUJĄ) VERTĘ

ĮTVIRTINTI KONKURENCINĮ
DEMONSTRUOTI IR
PALAIKYTI (ĮGYTA VERTĖ,
PRANAŠUMĄ IR
PRIMINTI PASIRINKIMO ADVOKATAVIMAS - KAIP
IŠSKIRTINUMĄ
VERTĘ IR KURTI PRIDĖTINĘ
PRIEMONĖ)

Paveikslas Nr. 11. Rinkodaros procesas21
Tradiciškai apibrėžiamoje prekės ženklo (organizacijos, paslaugos ar produkto) brandos proceso
schemoje (paveikslas Nr. 11) išskiriami pagrindiniai etapai, kurie yra būdingi daugeliui prekių ženklų
nepriklausomai nuo jų pobūdžio. Esminiai skirtumai gali kilti iš laiko perspektyvos – priklausomai
nuo pasiūlymo aktualumo, prekių ženklo pažado, kokybės, atitikimo vartotojų lūkesčiams,
konkurencinės aplinkos, rinkodaros investicijų ir kt. – kiekvieno iš etapų trukmė gali skirtis, o
perėjimas į kitą etapą priklauso nuo ankstesnio etapo rezultatų.
Vertinant Lietuvos situaciją prekių ženklo brandos ir rinkodaros proceso atžvilgiu galima pastebėti,
kad šiandien komunikacijos prasme jau yra įžengta į „įvedimo“ etapą, tačiau pamatinė „pasirengimo“
fazė dar nėra baigta – t.y. iki šios dienos nėra aiškaus „pasiūlymo“ – objekto, struktūros, tikslų,
vizijos, misijos, prekių ženklo, produktų ir paslaugų, kt. – apibrėžimo.
Siekiant efektyvios rinkodaros komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo vertės sukūrimo, visų
pirma būtina atlikti „pasirengimo“ fazę, kuri leistų įgyvendinti efektyvias „įvedimo“ etapo rinkodaros
komunikacijos priemones.

21

Pagal R. Vernon teoriją sudaryta autorių
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4.2.1.2. Infrastruktūra, paslaugos ir prekės ženklas
Projekte „Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) ir jungtinių tyrimų programų
įgyvendinimo stebėsena“ numatytos trys atskiros 7 užduoties „Rinkodaros ir tarptautinio prekių
ženklo vertės kūrimo strategija“ sudėtinės dalys:
 MTEP infrastruktūros rinkodaros strategija;
 MTEP paslaugų rinkodaros strategija;
 Tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategija Lietuvos MTEP kompetencijos ir

infrastruktūros sistemai.

Šioms atskiroms užduotims yra keliami panašaus pobūdžio ir vienas kitą papildantys tikslai:
 Pritraukti aukštos kvalifikacijos tyrėjus, potencialius MTEP partnerius ir investuotojus,

kurie dirbtų sukurtuose infrastruktūros centruose ir prisijungtų prie partnerystės tolesnei jų
plėtrai;
 Pritraukti potencialias MTEP paslaugų perkančiąsias organizacijas;
 Pristatyti Lietuvą kaip patrauklų ir dinamišką regioną pasaulinėje mokslo, technologijų ir

inovacijų rinkoje.

Siekiant šių tikslų MTEP infrastruktūra ir paslaugos yra vertinamos kaip viena iš sudedamųjų
bendrosios rinkodaros ir prekių ženklo strategijos dalių (prekių ženklas atstovauja esamą ar kuriamą
infrastruktūrą ir paslaugas, padeda jas iškomunikuoti, pristatyti tikslinėms grupėms, „parduoti“).

INFRASTRUKTŪRA

PASLAUGOS

PREKĖS
ŽENKLAS

TIKSLINĖS
GRUPĖS

KT. ELEMENTAI

Paveikslas Nr. 12. Integruotas požiūris į infrastruktūrą, paslaugas ir prekių ženklą22
Siekiant parengti ir įgyvendinti efektyvią rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo
strategiją (kai Slėnių programų rėmuose kuriama infrastruktūra ir jų pagrindu teikiamos MTEP

22
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paslaugos yra vertinamos kaip integrali vienos sistemos dalis) visų pirma būtina aiškiai apibrėžti šios
strategijos objektą ir svarbiausias jo sudėtines dalis.

4.2.1.3. Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo strategijos objektas
Atsižvelgiant į Lietuvos inovacijų sistemos daugialypiškumą, valdymo ir koordinavimo sudėtingumą,
sąsajas su skirtingomis šalies ūkio, švietimo ir mokslo sektoriaus, bendro ekonominio šalies
patrauklumo ir tarptautinio įvaizdžio vystymo kryptimis, ir didelį suinteresuotų sistemos dalyvių
(politikos formavimo, priežiūros ir įgyvendinimo lygmenyse) kiekį slėnių rinkodaros komunikacijos ir
tarptautinio prekių ženklo strategijos objektą rekomenduojame siaurinti ir apibrėžti atsižvelgiant į
Slėnių plėtros koncepcijos tikslą bei Slėnių termino apibrėžimą23:
 Slėnių plėtros koncepcijos tikslą:


Paspartinti tarptautinę praktiką atitinkančių slėnių, sudarančių sąlygas rengti
aukščiausio lygio specialistus, kurti naujas žinias, produktus, konkurencingus
tarptautinėje erdvėje, kuriančių aukštą pridėtinę vertę bei skatinančių kurtis aukštųjų
technologijų verslus bei diegti aukštąsias technologijas ir inovacijas tiek aukštųjų
technologijų pramonėje, tiek tradicinėse ūkio šakose, kultūroje ir sociume, susikūrimą.

 Slėnių apibrėžimą :
24



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

Remiantis aukščiau pateikiamais apibrėžimais Slėnių rinkodaros komunikacijos ir tarptautinio prekių
ženklo vertės kūrimo strategijos objekto bazė apibrėžiama kaip:
 Infrastruktūra ir intelektinis potencialas:


Slėniuose sutelkta MTEP infrastruktūra (APC, laboratorijos, įranga, kt.) ir MTEP
intelektinis potencialas (mokslininkai ir tyrėjai, studentai), kurio pagrindu teikiamos
MTEP paslaugos ir kuriami MTEP rezultatai.

 Paslaugos:


Slėniuose esamos MTEP infrastruktūros ir MTEP intelektinio potencialo pagrindu
teikiamos MTEP paslaugos (taikomieji tyrimai, įrangos nuoma, studijos, mokymai,
inkubavimas, technologijų perdavimas, kt.).

 Rezultatai:


Aiškią ekonominę išraišką turintys MTEP infrastruktūros ir paslaugų pagrindu
sukuriami MTEP rezultatai, kurie kryptingai prisideda prie Lietuvos ūkio

LR Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1318 patvirtinta „Integruotų mokslo, studijų ir verslo
centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija“.
24
Šiame dokumente pateikiami sprendimai paremti dabartine integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų
struktūra apimančia penkis slėnius („Saulėtekis“, „Santara“, „Nemunas“, „Santaka“, „Jūrinis“) trijuose
miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda). Tačiau ateityje, remiantis slėnių sąvoka, tai gali apimti ir kitus
funkcinius darinius apjungiančius ir/ar koordinuojančius mokslo ir verslo organizacijas geografiniu arba teminiu
pagrindu.
23
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konkurencingumo stiprinimo.

REZULTATAI

PASLAUGOS

INFRASTRUKTŪRA IR
INTELEKTINIS
POTENCIALAS

Aiškią ekonominę išraišką turintys MTEP infrastruktūros ir
paslaugų pagrindu sukuriami MTEP rezultatai, kurie kryptingai
prisideda prie Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo.

Slėniuose esamos MTEP infrastruktūros ir MTEP
intelektinio potencialo pagrindu teikiamos MTEP
paslaugos (taikomieji tyrimai, įrangos nuoma,
studijos, mokymai, inkubavimas, technologijų
perdavimas, kt.).

Slėniuose sutelkta MTEP infrastruktūra (APC,
laboratorijos, įranga, kt.) ir MTEP intelektinis
potencialas (mokslininkai ir tyrėjai, studentai),
kurio pagrindu teikiamos MTEP paslaugos ir
kuriami MTEP rezultatai.

Paveikslas Nr. 13. Slėnių rinkodaros komunikacijos objekto bazė25
Slėnių rinkodaros komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos objektą
(turinį), įtraukiant papildomus vertės kūrimo elementus, rekomenduojama apibrėžti kaip:
 Aiškią administracinę, funkcinę ir teritorinę apibrėžtį turintys penki Lietuvos integruoti

mokslo, studijų ir verslo centrai (Slėniai);
 Lietuvos integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) įgyvendinami

infrastruktūros projektai, sukurta ir kuriama MTEP infrastruktūra;
 Lietuvos integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) sutelktas MTEP

intelektinis potencialas;
 Lietuvos integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) esamos MTEP

infrastruktūros ir intelektinio potencialo pagrindu kuriamos ir teikiamos MTEP paslaugos;
 Lietuvos integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) sukuriami MTEP

veiklos ir Slėnių dalyvių bei juos atstovaujančio juridinio darinio, veiklos rezultatai;
 Tikslinių grupių pritraukimo į Lietuvos integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus

(Slėnius) instrumentai.

25
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MTEP INFRASTRUKTŪRA
(Slėnių teritorijos, atviros prieigos centrai, laboratorijos, kt.)

MTEP INTELEKTINIS POTENCIALAS
(MSI, mokslininkai ir tyrėjai, studentai, partneriai kt.)

MTEP PASLAUGOS
SLĖNIAI

(Taikomieji tyrimai, įrangos nuoma, mokymai, technologijų perdavimas,
inkubavimas, kt.)

PRITRAUKIMO INSTRUMENTAI
(Mokslinės veiklos, tyrimų ir investicijų skatinimo priemonės ir instrumentai, kitos
finansavimo galimybės, kt.)

REZULTATAI
(Mokslinių / taikomųjų tyrimų, komercializavimo, partnerių tinklo, naujų verslų,
sėkmės istorijų, kt.)

Paveikslas Nr. 14. Rinkodaros komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo
strategijos objektas26
Rengiant Slėnių rinkodaros komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategiją toliau
remiamasi aukščiau pateikiamu objekto ir turinio apibrėžimu, kuris sukuria pagrindą ir galimybes
tolimesniems konstruktyviems strategijos planavimo ir įgyvendinimo procesams.
Siekiant terminijos aiškumo toliau šiame dokumente, kalbant apie Slėnių rinkodaros komunikacijos ir
tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos objektą ir turinį naudojamas apibendrinantis
terminas „Slėniai“.

4.2.1.4. Slėnių rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo strategijos vaidmuo inovacijų sistemoje
Būtina apsibrėžti siekiamo sukurti tarptautinio prekių ženklo „vietą“ bendroje šalies inovacijų ir
atskirų sektorių įvaizdžio / rinkodaros sistemoje, t.y. apibrėžti, kas yra aukštesnioji (arba „vedanti“)
sritis ir lygmuo, kas – šios srities sudėtinė dalis arba pridėtinė vertė. Šiuo atžvilgiu Slėniai ir jų
programos (apimančios infrastruktūrą, paslaugas ir kt.) neturėtų būti vertinami kaip esantys aukščiau
Lietuvos ekonominio įvaizdžio, Švietimo ir mokslo sektoriaus įvaizdžio formavimo krypčių,
argumentų ir priemonių.

26
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Bendra koncepcija ir strategija

ŠALIES
ĮVAIZDIS

SEKTORIŲ
ĮVAIZDIS

Lietuvos ekonominis patrauklumas
Švietimo ir mokslo sektorius
Turizmo sektorius
Kt.

SPECIFINĖS SRITYS,
PROGRAMOS,
PROJEKTAI

“Slėniai”
Kt.

Paveikslas Nr. 15. Įvaizdžio formavimo krypčių hierarchija27
Kuriant ir įtvirtinant tarptautinį prekių ženklą Slėnius (kaip jie apibrėžti rinkodaros komunikacijos ir
tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos objekto atžvilgiu) rekomenduojama traktuoti kaip
vieną iš priemonių, kuri padeda sustiprinti Lietuvos ekonominį patrauklumą, skatinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą, gerinti Švietimo ir mokslo sektoriaus įvaizdį nacionaliniu ir tarptautiniu
lygmenimis. Šis prekių ženklas neturėtų atstovauti ir komunikuoti visos šalies inovacijų sistemos,
švietimo ir mokslo sektoriaus ir neturėtų funkcionuoti kaip pagrindinis Lietuvos ekonominio
patrauklumo ir įvaizdžio kūrimo elementas, kadangi slėnių ir jungtinių tyrimų programos, slėniai kaip
dariniai ir slėnių projektai neapima visos Lietuvos inovacijų sistemos, infrastruktūros ir paslaugų,
susijusių programų ir instrumentų.

4.2.2. Rinkodaros tikslai ir uždaviniai
Atsižvelgiant į dabartinę Lietuvos slėnių ir jungtinių tyrimų programų įgyvendinimo ir rinkodaros
komunikacijos situaciją apibrėžiama ši Slėnių rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo
strategijos vizija ir prioritetai:
 Aiškiai apibrėžti Slėnius kaip darinius, jų struktūrą, teikiamas paslaugas, kuriamus

rezultatus ir atstovaujantį prekių ženklą;
 Pristatyti ir įtvirtinti Slėnių prekių ženklą ir jo žinomumą vidinėms (programos dalyvių) ir

vietinėms (Lietuvos) tikslinėms grupėms;
 Pristatyti ir įtvirtinti Slėnių prekių ženklą ir jo žinomumą pasaulinėje mokslo, technologijų ir

inovacijų rinkoje.

27
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TARPTAUTINIS

SLĖNIAI

3

NEŽINOMAS
NEAPIBRĖŽTAS

1

SLĖNIAI

2

ŽINOMAS
APIBRĖŽTAS

SLĖNIAI

VIETINIS

Paveikslas Nr. 16. Slėnių infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros strategijos vizija ir
prioritetai28
Kuriamam Slėnių prekių ženklui ir rinkodaros komunikacijos strategijai keliami šie uždaviniai:
 Pritraukti studentus į mokslinės srities (doktorantūros) studijas:


T.y. Didinti MTEP srities studijų populiarumą demonstruojant šios srities perspektyvas
ir naudą.

 Pritraukti mokslininkus ir tyrėjus:


T.y. Didinti esamos ir kuriamos MTEP bazės ir jos naudojimo galimybių žinomumą ir
pasiekiamumą.

 Pritraukti verslo atstovus naudotis infrastruktūra ir paslaugomis:


T.y. Informuoti apie teikiamas paslaugas, pasinaudojimo jomis galimybes ir skatinti
žiniomis grįstų paslaugų ir produktų kūrimą.

 Pritraukti investuotojus:


T.y. Demonstruoti esamos ir kuriamos sistemos privalumus bei investavimo galimybes.

4.2.3. Rinkodaros tikslinės grupės
Atsižvelgiant į Slėnių tikslus, veiklos pobūdį ir Slėnių stebėsenos projekte rinkodarai keliamus tikslus
apibrėžiami šie Slėnių tikslinių grupių segmentai:

28
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•
•
•
•

SLĖNIAI

POLITIKOS FORMUOTOJAI
POLITIKOS VYKDYTOJAI
PROJEKTŲ ĮGYVENDINTOJAI
PROJEKTŲ PARTNERIAI

•

TARPININKAI

•
•
•
•

MOKSLININKAI IR TYRĖJAI
STUDENTAI IR MOKSLEIVIAI
VERSLO ĮMONĖS / INDIVIDAI
PARTNERIAI IR INVESTUOTOJAI

•

VIDINĖ KOMUNIKACIJA

PLAČIOJI VISUOMENĖ

MASINĖ KOMUNIKACIJA

Paveikslas Nr. 17. Slėnių tikslinės grupės29
Pagal tikslinių grupių vaidmenį ir funkcijas Slėnių atžvilgiu jos skirstomos į keturias pagrindines
kategorijas: vidinės tikslinės grupės, tarpininkai, galutiniai vartotojai ir plačioji visuomenė:
 Vidinės tikslinės grupės:


Politikos formuotojai ir sprendimų priėmėjai:
-



Politikos vykdytojai:
-



MTEP sektoriaus politikos įgyvendintojai atsakingi už valdymą, koordinavimą,
stebėseną ir priežiūrą – Lietuvos mokslo taryba, MITA, kt.

Projektų įgyvendintojai:
-



LR Vyriausybė, LR Prezidentūra, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija,
kitos ministerijos ir institucijos.

Mokslo ir studijų institucijos, slėnių projektų MTEP personalas ir kiti nariai
tiesiogiai dalyvaujantys Lietuvos MTEP sektoriaus projektų įgyvendinimo
procese, juos atstovaujančios Slėnių asociacijos ar kiti dariniai.

Vietos savivalda, regioninė valdžia:
-

Savivaldos institucijos, kurių teritorijoje įgyvendinami infrastruktūros projektai
tampa (gali tapti) svarbiu ekonominiu ir socialiniu regiono „varikliu“.

 Tarpininkai:


Įvairaus pobūdžio atstovybės, asociacijos, žiniasklaida ir kt. subjektai, kurie rinkodaros
procese atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant prioritetinių tikslinių grupių pasiekimą
lokaliame ir tarptautiniame lygmenyse.

 Galutiniai vartotojai:


29

Mokslininkai ir tyrėjai:
-

Projektus įgyvendinančių mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir tyrėjai;

-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir tyrėjai;
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Studentai ir moksleiviai:
-

Projektus įgyvendinančių mokslo ir studijų institucijų I – III pakopos studentai;

-

Kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų I – III pakopos studentai;

-

Užsienio mokslo ir studijų institucijų I – III pakopos studentai besirenkantys
stažuotes Lietuvos MSI ir suinteresuoti plėtoti mokslinę veiklą;

-

Būsimi studentai, moksleiviai.

Verslo įmonės ir individai:
-



Užsienyje dirbantys Lietuvos ir kitų šalių mokslininkai ir tyrėjai.

Inovacijoms imlios šalies privataus ir viešojo sektoriaus įmonės, smulkus ir
vidutinis verslas, tarptautinės korporacijos ar jų padaliniai šalyje, taip pat
nepriklausomi individai, kuriems aktualios verslo inkubatorių paslaugos.

Partneriai ir investuotojai:
-

Lietuvos ir užsienio privataus ir viešojo sektoriaus įmonės, mokslo ir studijų
institucijos, tyrimų centrai, kt.

 Plačioji visuomenė:


Lietuvos gyventojai, kurie nėra tiesioginiai MTEP klientai, tačiau jų nuostatos ir
nuomonė svarbi ilgalaikėje perspektyvoje ir politikos bei įgyvendinimo tęstinumo
užtikrinimui.

Formuojant rinkodaros komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategiją būtina
apibrėžti prioritetinių tikslinių grupių poreikius ir įvertinti, kiek esama sistema juos atitinka ir yra
pajėgi patenkinti. Išskiriamos šios Slėnių prioritetinės tikslinės grupės ir jų poreikiai:
Tikslinė grupė

Poreikiai

Mokslininkai ir tyrėjai

 Mokslinę, tyrimų kryptį atitinkanti moderni infrastruktūra ir tyrimų









Studentai









įranga;
Įrangos ir personalo prieinamumo galimybės;
Projektų finansavimo galimybės ir dydis;
Patrauklios darbo ir gyvenimo sąlygos;
Bendradarbiavimo, partnerystės, ryšių mezgimo ir plėtros
galimybės;
Partnerių tinklo narių aktualumas ir kokybė;
Tyrimų centrų patikimumas, pripažinimas ir įvaizdis tarptautiniu lygiu;
Sąlygos mokslinio potencialo atskleidimui, tinklaveikai;
Reputacija ir pripažinimas.
Studijų kokybė, konkurencingumas ir kaina;
Studijų pripažinimas tarptautiniu lygiu;
Moderni infrastruktūra ir tyrimų įranga, jos prieinamumas;
Stipendijų, papildomo finansavimo galimybės ir dydis;
Galimybė dirbti su aukščiausios kvalifikacijos specialistais;
Patrauklios studijų ir gyvenimo sąlygos, atmosfera;
Bendradarbiavimo, partnerystės, ryšių mezgimo ir plėtros, karjeros
galimybės;
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 Sąlygos mokslinio potencialo atskleidimui;
 Reputacija ir pripažinimas.
 Verslo poreikius atitinkanti moderni tyrimų įranga ir paslaugos;

Įmonės

 Konkurencinga paslaugų kaina ir greitis;
 Galimybė dirbti su aukščiausios kvalifikacijos specialistais;
 Taikomieji tyrimai, greito komercializavimo galimybės;
 Bendradarbiavimo / partnerystės plėtros galimybės;
 Partnerių tinklo narių aktualumas ir kokybė;
 Papildomo finansavimo galimybės;
 Mokestinės nuolaidos ir lengvatos;
 Tyrimų centrų patikimumas, reputacija tarptautiniu lygiu.
 Ilgalaikė, stabili strategija ir vizija, jos aiškumas;

Partneriai /
investuotojai

 Bendradarbiavimo, lygios prieigos ir galimybių užtikrinimas;
 Palanki, aiški ir skaidri mokestinė ir teisinė aplinka;
 Aiški ir efektyvi administravimo sistema, vaidmenys ir funkcijos;
 Aiškus atstovavimas ir veiklos modelis (trumpalaikėje ir ilgalaikėje






perspektyvoje);
Infrastruktūros ir specialistų prieinamumas bei kokybė;
Žmogiškųjų išteklių pakankamumo užtikrinimas;
Aukštas mokslinės veiklos rezultatų potencialas;
Aktualūs jau egzistuojančio tinklo nariai;
Tyrimų centrų patikimumas ir įvaizdis tarptautiniu lygiu.

Lentelė Nr. 5. Prioritetinių tikslinių grupių poreikiai
Tikslinės geografinės rinkos apibrėžiamos kaip:
 Lokalios:
-

Lietuvos Respublika.

 Tarptautinės :
30

-

Baltijos šalys (Latvija, Estija);

-

Švedijos Karalystė, Suomijos Respublika, Danijos Karalystė ir Norvegijos
Karalystė;

-

Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinė Karalystė, Vokietijos Federacinė
Respublika, Prancūzijos Respublika, Nyderlandų Karalystė;

-

Jungtinės Amerikos Valstijos, Izraelis, Rusijos Federacija ir Lenkijos Respublika;

-

Ilgalaikėje perspektyvoje – Nepriklausomų valstybių sandrauga (toliau – NVS) ir
Tolimųjų Rytų valstybės.

 Prioritetinės tarptautinės :
31

-

Danijos karalystė, Suomijos Respublika, Nyderlandų karalystė, Švedijos karalystė;

30

Apibrėžtos pagal LR Ūkio ministerijos 2010 m. gruodžio 14 d. nutarimo projektą „Investicijų pritraukimo
2011–2021 metais programa“
31
„Integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių tikslinių rinkų atrankos analizės ir rezultatų aprašymas“, UAB
„Ernst & Young“. Daugiau informacijos pateikiama Priede Nr. 1.
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-

Latvijos Respublika, Estijos Respublika;

-

Baltarusijos Respublika, Ukrainos Respublika, Kazachstano Respublika,
Azerbaidžano Respublika, Moldovos Respublika, Gruzijos Respublika.

Kiekvienas Slėnių projektas, atsižvelgiant į jo siūlomas paslaugas, turi specifines tikslines grupes
atitinkančias aukščiau įvardintus segmentus, tačiau visų jų poreikiai ir lūkesčiai ženkliai skiriasi, taip
pat skiriasi jų pasiekimo būdai ir kanalai. Tik detalus tikslinių grupių apibrėžimas projektų lygmeniu
gali užtikrinti tikslingą ir efektyvų jų pasiekimą pateikiant būtent joms aktualią informaciją (aktualų
pasiūlymą ar sprendimą).
Įgyvendinant rinkodaros komunikacijos priemones Slėnių ir projektų lygmeniu tikslinių grupių
segmentai ir rinkos turi būti konkretizuojami ir detalizuojami (pagal infrastruktūros ir paslaugų,
investavimo ir partnerystės kryptis, geografinius, finansinius, socialinius, ekonominius ir kt.
aspektus). Tikslinių grupių detalizavimo pagrindu turėtų tapti Slėnių projektų verslo planai, kurie šiuo
metu yra parengiamojoje stadijoje.

4.2.4. MTEP sistemos (Slėnių) išskirtinumai
Šiandien Slėniams priskiriami funkciniai atributai32, kurie gali padėti apibrėžti kuriamo prekių ženklo
išskirtinumą bei pažadą, suformuluoti pozicionavimą:
 Moderni atviros prieigos MTEP infrastruktūra:


Nauja MTEP infrastruktūra ir įranga (teritorijos, pastatai, tyrimų įranga, kt.);



Lengvas infrastruktūros ir paslaugų prieinamumas atviros prieigos principu;



Atviros galimybės prisijungti prie projektų, bendradarbiauti, investuoti.

 Išskirtinė infrastruktūros, kompetencijų ir paslaugų koncentracija:


Platus kokybiškų MTEP paslaugų, veiklų ir kuriamų rezultatų spektras;



Sąlygos technologijų perdavimui ir naujų verslų kūrimui;



Specializuotų infrastruktūros
bendradarbiavimas;



Stipriausių šalies universitetų dalyvavimas MTEP veikloje;



Išvystytas ilgametės pramonės potencialas.

ir

kompetencijų

branduolių

integracija

ir

 Aukšto lygio MTEP intelektinis potencialas (mokslininkai ir tyrėjai):


Aukšto lygio MTEP sektoriaus darbuotojų kompetencijos;



Išskirtinės kompetencijos specifinėse MTEP srityse;



Mokslininkų ir tyrėjų tarpdiscipliniškumas;



Mokslininkų ir tyrėjų ambicingumas ir motyvacija;



Stipri mokslo ir studijų integracija;



Aukščiausio lygio specialistų rengimas.

 Ilgametė sėkminga tarptautinė MTEP veiklos ir bendradarbiavimo patirtis:

32

Funkciniai atributai išskirti seminarų ir interviu su Slėnių programų dalyviais metu.
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Ilgametis MSI dalyvavimas Europos tyrimų erdvėje;



Ilgametis ir sėkmingas bendradarbiavimas su užsienio partneriais;



Įsiliejimas į tarptautinius tyrimų tinklus ir projektus.

 Palankios sąlygos mokslinei veiklai, studijoms, partnerystei ir investicijoms:


Patraukli ir konkurencinga paslaugų (infrastruktūros ir intelektinio potencialo) kaina;



MTEP veiklos skatinimo priemonės (finansavimas, JTP minkštieji projektai);



Lengvas pasiekiamumas tarptautiniu, nacionaliniu ir miestų lygiu;



Plačios ir patrauklios laisvalaikio ir visuomeninės veiklos galimybės.

Aukščiau pateikiami funkciniai atributai yra pakankamai standartiniai ir būdingi daugeliui tokio
pobūdžio centrų. Vienas esminių Lietuvos Slėnių išskirtinumo elementų – atviros prieigos principu
veikiantys centrai. Jei ši savybė bus išvystyta, ji gali tarnauti kaip vienas iš esminių Lietuvos Slėnių
išskirtinumų ir konkurencinių pranašumų.
Remiantis aukščiau išskirtais funkciniai atributais tarptautinio Slėnių prekių ženklo pozicionavimo ir
pavadinimo formavimo pagrindu rekomenduojama naudoti teiginį:
 Atviras Lietuvos (MTEP) mokslo ir inovacijų (paslaugų) tinklas*

* „MTEP“ / „inovacijos“ – nors šiandien plačiai naudojamas terminas (trumpinys) MTEP, tačiau jisai
atpažįstamas tiktai tarp specialistų, dėl to rekomenduojama naudoti bendresnį terminą „inovacijos“.
„Paslaugų“ rekomenduojama naudoti kaip plėtinį, kuris aiškiai apibrėžtų ir pristatytų šį tinklą kaip
atvirą vartotojams.
Ši formuluotė parinkta atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
Atviras

MTEP / Mokslo ir
inovacijų

Suteikiama galimybė
naudotis įranga atviros
prieigos principu.
Atvirumas
bendradarbiavimui,
partnerystei, naujoms
investicijoms.
Atvirumas naujoms
idėjoms, pasiūlymams,
jų skatinimas.

Tikslinėms grupėms ir
plačiajai visuomenei
aiškiai suvokiamas, ir
atpažįstamas,
deskriptyvus terminas.

(Paslaugų)

Ne savitikslė, o į
tikslines grupes
orientuota struktūra –
teikiamas platus MTEP
paslaugų spektras
grįstas infrastruktūra,
kompetencijomis,
kuriamomis
palankiomis sąlygomis.

Tinklas
Infrastruktūros,
įrangos,
specializacijų,
disciplinų,
kompetencijų,
paslaugų.
Dalyvių, partnerių,
specialistų.
Penkių integruotų
mokslo, studijų ir
verslo centrų – slėnių.

Lentelė Nr. 6. Pozicionavimo teiginio elementų išplėtimas33

33
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Aukščiau išskirti Slėnių pristatymo elementai yra artimi Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva
2030“ apibrėžtiems pagrindiniams principams. Šis atitikimas padeda užtikrinti, kad Slėnių rinkodaros
komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategija veiktų kaip integrali nacionalinių
strategijų dalis, neprieštarautų pagrindiniams principams, nekonkuruotų su jais, o juos papildytų.
„Siekiame pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios
padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį
tapatumą šalimi.
LIETUVA – SUMANI ŠALIS, KURIOJE GERA GYVENTI IR DIRBTI
Tai šalis, kurioje skatinamas žmonių kūrybiškumas, saviraiška ir kurios gerovę kuria atsakingi,
kūrybingi ir atviri žmonės. Puoselėdami savo šalį, branginsime istorinę atmintį, tausosime aplinką,
mokysimės iš geriausios kitų šalių patirties, sieksime kultūrinio, socialinio ir ekonominio bendrumo
su Šiaurės ir Baltijos regiono valstybėmis.
Įgyvendindami viziją, vadovausimės pažangai svarbiomis vertybėmis. Tai:
Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms
Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas
galimybes savo sėkmei kurti
Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik
savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.”

Lentelė Nr. 7. Pagrindiniai Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ principai34
Įgyvendinant Slėnių rinkodaros komunikacijos ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategiją
komunikacijoje tikslinga pasitelkti ir papildomas vertes, funkcinius šalies atributus, kurie tradiciškai
yra naudojami nacionalinio lygmens komunikacijoje ir yra aktualūs Slėnių tikslinėms grupėms. Tarp
šių argumentų galima išskirti ekonomines, socialines, kultūrines vertes, kurios bendros visai Lietuvai
ir yra naudojamos formuojant Lietuvos įvaizdį:
 Geopolitiniai:


ES, NATO, Šengeno narė;



Trijų didelių rinkų (Vakarų Europa, Baltijos jūros regionas, Rusija, kt.) sankryža.

 Infrastruktūriniai / technologiniai:


Geras ir greitas susisiekimas tarp Lietuvos miestų ir su kitomis valstybėmis;



3 tarptautiniai oro uostai, neužšąlantis jūrų uostas, Europiniai tranzito koridoriai, kt.;



Interneto ryšio greitis ir mobilaus ryšio padengiama teritorija.

 Ekonominiai:


Vienas iš sparčiausiai augančių BVP Europos Sąjungoje;



Viena iš sparčiausiai atsigaunančių ekonomikų.

 Žmogiškieji:


Aukštas išsilavinimo lygis, užsienio kalbų mokėjimas;

34

LR Seimo 2012 m. gegužės mėn. 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtinta „Valstybės pažangos strategija
„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
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Atviri ir geranoriški gyventojai.

 Kultūriniai:


Išskirtinė gamta (22000 upių, 3000 ežerų, pajūris, 4 UNESCO vietovės, kt.) ir istorija;



Plačios laisvalaikio praleidimo galimybės, turtingos kultūrinės programos;



Krepšinis ir kitos sporto šakos.

Šiuos atributus rekomenduojama naudoti rengiant Slėnių rinkodaros medžiagą ir priemones (detalius
aprašymus, pristatymus, reprezentacinę medžiagą ir kt.).

4.2.5. Rinkodaros valdymo ir koordinavimo modelis
Rengiant ir įgyvendinant Slėnių rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategiją
būtina apibrėžti aiškias už Slėnių rinkodaros strategijos rengimą ir įgyvendinimą atsakingas
institucijas ar veikėjus. Šiandien nėra formalaus darinio, kuris atstovautų visą Slėnių infrastruktūrą ir
paslaugas korporaciniu lygmeniu. Šiam tikslui rekomenduojama sukurti Slėnių nacionalinio
prekių ženklo „operatorių“, kuris atstovautų bendrus Slėnių atributus ir poreikius, įgyvendintų
korporacines rinkodaros komunikacijos priemones.
INDIVIDUALŪS
ATRIBUTAI IR
POREIKIAI
SANTARA

SAULĖTEKIS

SANTARA

SANTARA

SANTAKA

SAULĖTEKIS

SANTAKA

SAULĖTEKIS

“LT MTEP”

JŪRINIS

NEMUNAS

JŪRINIS

SANTAKA

“LT MTEP”

NEMUNAS

JŪRINIS

NEMUNAS

BENDRI
ATRIBUTAI IR
POREIKIAI

Paveikslas Nr. 18. Slėnių rinkodaros valdymo ir koordinavimo modelis35
Slėnių rinkodara rekomenduojama vykdyti trimis lygmenimis:
 Korporacinis:


Bendras Slėnių, jų infrastruktūros ir paslaugų atstovavimas, tikslinių grupių
informavimas ir pritraukimas;



Atsakingas: nacionalinio prekių ženklo operatorius.

 Slėnių:

35



Konkretaus Slėnio, jų infrastruktūros ir paslaugų atstovavimas, tikslinių grupių
informavimas ir pritraukimas;



Atsakingas: Slėnio asociacija ar kitas joms priskiriamas funkcijas atitinkantis darinys.
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 Projektų:


Konkretaus projekto (APC, inkubatoriaus, kt.), jo infrastruktūros ir paslaugų
atstovavimas, tikslinių grupių informavimas ir pritraukimas;



Atsakingas: projekto įgyvendintojas (valdytojas).

Pagrindinės Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus funkcijos:
 Vadybinė funkcija:


Slėnių rinkodaros komunikacijos poreikių stebėjimas, vertinimas, koordinavimas ir
atstovavimas korporaciniu lygmeniu.

 Identiteto funkcija:


Sukurti ir įtvirtinti Slėnių nacionalinį prekių ženklą nacionaliniu ir tarptautiniu
lygmenimis.

 Įgyvendinimo funkcija:


Parengti ir įgyvendinti korporacines Slėnių rinkodaros komunikacijos priemones
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus sukūrimas leis optimizuoti rinkodaros ir
komunikacijos veiklas ir kurti pasitikėjimą Slėnių programa nacionaliniu ir stiprų prekių ženklą
tarptautiniu lygiu.

SLĖNIŲ NACIONALINIS PREKIŲ ŽENKLAS (OPERATORIUS)

VADYBA
Slėnius vienijanti ir atstovaujanti institucija / įstaiga

+
IDENTITETAS
Slėnius vienijantis ir atstovaujantis prekės ženklas bei jų sistema

+

RINKODAROS IR
KOMUNIKACIJOS VEIKLŲ
OPTIMIZAVIMAS ĮGALINANTIS
SUKURTI PASITIKĖJIMĄ
SEKTORIUMI NACIONALINIU IR
STIPRŲ PREKIŲ ŽENKLĄ
TARPTAUTINIU LYGIU

ĮGYVENDINIMAS
Slėnius, bendrą infrastruktūrą ir paslaugas pristatančios rinkodaros
priemonės

SAULĖTEKIS

SANTARA

SANTAKA

NEMUNAS

JŪRINIS

AIŠKIAI APIBRĖŽTI
PRIORITETAI, PASLAUGOS IR
TIESIOGINĖ RINKODARA

Paveikslas Nr. 19. Pagrindinės Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus funkcijos36

36
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Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus funkcijoms atlikti nerekomenduojama steigti naujos
institucijos ar įstaigos, o šias funkcijas, įvertinant veiklos atitikimą, suteikti jau egzistuojančiai
įstaigai, galimi variantai –„Investuok Lietuvoje“, MITA, kt.
Apibrėžiant funkcijas ir suteikiant įgaliojimus Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriui svarbu
užtikrinti, kad jis veiktų kaip koordinatorius ir tarpininkas, o ne dar vienas kontrolės ir priežiūros
mechanizmas. Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus sprendimai turėtų būti rengimai,
priimami ir įgyvendinami bendru sutarimu su Slėnių dalyviais, t.y. įtraukiant juos į sprendimų
priėmimo procesą.
Remiantis šiuo Slėnių rinkodaros koordinavimo modeliu už atskirų Slėnių ir jų projektų rinkodarą
atsakingos lieka Slėnių asociacijos ar kiti Slėnius atstovaujantys dariniai, kurie, atsižvelgdami į
korporacinio prekių ženklo strategiją ir bendradarbiaudami su Slėnių nacionalinio prekių ženklo
operatoriumi, rengia ir įgyvendina kiekvieno iš Slėnių rinkodaros ir komunikacijos planus bei
priemones skirtas patenkinti jų ir jų narių individualius poreikius bei įtvirtini konkrečius Slėnius kaip
aiškius darinius.
Numatomos šios pagrindinės Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus veiklos sritys:
 Koordinavimas:


Nacionalinio ir tarptautinio lygmens rinkodaros komunikacijos programų ir priemonių
stebėjimas, Slėnių pristatymo ir žinučių integravimo galimybių stebėjimas bei
integracija, nukreipimas į / per susijusias institucijas / tarpininkus.

 Atstovavimas:


Reprezentacinės medžiagos rengimas, vieningos informacijos pateikimo (pvz.:
elektroniniai MTEP paslaugų vartai, brošiūros, kt.) užtikrinimas, pristatymo galimybių
paieška, suinteresuotųjų nukreipimas į Slėnius, konkrečius projektus, kt.

 Specializuota pagalba:


Slėnių dalyvių konsultacijos ir mokymai rinkodaros ir komunikacijos klausimais,
nukreipimas į kitas institucijas / instrumentus.

 Finansavimas:


Slėnių dalyvių rinkodaros ir komunikacijos poreikių vertinimas bei finansavimo
skyrimas, panaudojimo stebėjimas, priežiūra ir vertinimas.

4.2.6. Tarptautinio prekių ženklo strategija
4.2.6.1. Tarptautinio prekių ženklo strategija
Žemiau apibrėžiama Slėnių nacionalinio prekių ženklo strategija ir svarbiausi jos elementai
(pagrindinės sudedamosios dalys, kurių pagrindu būtų plėtojama Slėnių nacionalinio prekių ženklo
operatoriaus veikla ir kuriama Slėnių tarptautinio prekių ženklo vertė):
KONCEPCIJA („VERSLO IDĖJA“):*
Paspartinti tarptautinę praktiką atitinkančių slėnių, sudarančių sąlygas rengti aukščiausio lygio
specialistus, kurti naujas žinias, produktus, konkurencingus tarptautinėje erdvėje, kuriančių aukštą
pridėtinę vertę bei skatinančių kurtis aukštųjų technologijų verslus bei diegti aukštąsias technologijas
ir inovacijas tiek aukštųjų technologijų pramonėje, tiek tradicinėse ūkio šakose, kultūroje ir sociume,
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susikūrimą.
MISIJA:**
Sudaryti sąlygas Lietuvos MTEP infrastruktūros ir MTEP intelektinio potencialo naudojimui ir
plėtrai, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą vietiniu bei tarptautiniu lygiu plėtojant didelės
pridėtinės vertės produktų gamybą ir paslaugas.
VIZIJA:***
Lietuva – patrauklus ir dinamiškas regionas pasaulinėje mokslo, technologijų ir inovacijų rinkoje
sėkmingai konkuruojantis slėniuose sutelkta MTEP infrastruktūra, paslaugomis ir intelektiniu
potencialu.
PREKIŲ ŽENKLO PAGRINDAS:
Atviras Lietuvos (MTEP) mokslo ir inovacijų (paslaugų) tinklas
(Open R&D Network Lithuania)
ATRIBUTAI:****
Moderni atviros prieigos MTEP
infrastruktūra.
Išskirtinė infrastruktūros,
kompetencijų ir paslaugų
koncentracija.
Aukšto lygio MTEP intelektinis
potencialas (mokslininkai ir
tyrėjai).
Ilgametė sėkminga tarptautinė
MTEP veiklos ir
bendradarbiavimo patirtis.
Palankios sąlygos mokslinei
veiklai, studijoms, partnerystei
ir investicijoms.

VERTYBĖS:*****
Atvirumas
Kūrybingumas
Atsakomybė
+
Veržlumas
Skaidrumas
Efektyvumas

PAŽADAS: ******
Išskirtinė erdvė mokslo ir
verslo bendradarbiavimui bei
inovacijoms.

POZICIONAVIMAS (SIEKIAMAS SUVOKIMAS): *******
Didžiausias (lyderiaujantis) Baltijos šalių mokslo ir inovacijų (MTEP) infrastruktūros, paslaugų ir
kompetencijų tinklas

Lentelė Nr. 8. Tarptautinio prekių ženklo strategijos elementai37
*„Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija“ – pateikiama
koncepcijos tikslo formuluotė.
** Pagal „Lietuvos inovacijų strategija“ ir joje apibrėžtą Lietuvos inovacijų strategijos viziją
„Lietuvos ekonomikos pagrindas – didelės pridėtinės vertės produktų gamyba ir paslaugos, jos
konkurencingumą globalioje rinkoje lems inovatyviam verslui palanki aplinka; švietimo, mokslo,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sistema, sąveikaudama su verslu, padės ugdyti kūrybingą
visuomenę, kurs aukšto lygio žinių bazę naujovėms.“

37
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*** Pagal „Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) ir jungtinių tyrimų programų
įgyvendinimo stebėsenos projekto“ rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos
užduoties tikslus.
**** Pagrindiniai funkciniai atributai ir savybės, kuriomis pasižymi (turi potencialą ir pagrindą
pasižymėti) integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai (Slėniai) kurdami savo patrauklumą ir
išskirtinumą tikslinėms grupėms, gali būti vertinami kaip esamos sistemos išskirtinumas /
konkurencinis pranašumas ir leidžia pagrįsti prekių ženklo pažadą (išskirti atsižvelgiant į seminarų ir
interviu su projektų vykdytojais metu gautą informaciją). Detalesni atributų apibrėžimai pateikiami
skyriuje „IV.3.7. Tarptautinio prekių ženklo išskirtinumai“.
***** Pateiktos „Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030““
apibrėžtos vertybės, kurios šiame kontekste vertinamos kaip: „atvirumas“ – atvira prieiga,
bendradarbiavimas, bendras požiūris; „kūrybingumas“ – inovacijos moksle, studijose, versle;
„atsakomybė“ – bendras požiūris ir bendradarbiavimas siekiant vieningo tikslo.
****** Prekių ženklo pažadas turi atitikti viziją, išskirtinumus ir tikslinių grupių poreikius. Svarbu
pateikti tokį pažadą, kurį prekių ženklas būtų pajėgus įvykdyti.
******* „Didžiausias“ – terminas pagrindžiamas Slėnių kiekiu Lietuvos teritorijoje. „Lyderiaujantis“
– gali būti naudojamas ateityje įvertinus pasiektas pozicijas. „Baltijos šalių“ – Europos Sąjungos lygiu
šiuo metu Lietuva negali konkuruoti su kitomis valstybėmis MTEP infrastruktūros, paslaugų ir
kompetencijų tinklo dydžio ir lyderystės atžvilgiais.

4.2.6.2. Tarptautinio prekių ženklo vizija
Slėnių atstovavimui rekomenduojama sukurti atskirą identitetą, t.y. tarptautinį prekių ženklą (apimantį
pavadinimą, grafinę išraišką ir kitus elementus). Tarptautinio prekių ženklo kūrime rekomenduojama
remtis aukščiau apibrėžtais funkciniais Slėnių atributais ir tarptautinio prekių ženklo strategija (žr.
skyrius „IV.3.7. Tarptautinio prekių ženklo išskirtinumai“ ir „IV.3.9. Tarptautinio prekių ženklo
strategija“).
Siekiant vykdyti efektyvią korporacinę Slėnių rinkodaros komunikaciją, kuriant naują korporacinį
prekių ženklą ir grafinį jo identitetą rekomenduojama atnaujinti jau esamų („Santaka“, „Nemumas“,
„Santara“) ir sukurti naujas („Saulėtekis“, „Jūrinis“) slėnių prekių ženklų grafines išraiškas laikantis
hibridinės „branded house“ ženklodaros architektūros.
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Slėnių
programa
OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

Jūrinis
slėnis

Saulėtekio
slėnis

OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA
Saulėtekis

OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

Santara

OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

Santaka

OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

Nemunas

Jūrinis

Paveikslas Nr. 20. Slėnių prekių ženklų architektūra. Pateikiami pavyzdžiai nėra siūlomi
pavadinimo ir prekių ženklo grafiniai sprendimai.38
Šios ženklodaros architektūros taikymas leis:
 Vykdyti integruotą atstovavimą ir vertės kūrimą, palengvinti atpažinimą ir priskyrimą

bendrai sistemai, valdantysis prekės ženklas turės potencialą kurti pridėtinę vertę
priklausantiems (slėnių) prekių ženklams (ir atvirkščiai).
 Visus slėnius (jų infrastruktūrą, potencialą) pristatyti kaip vieną sistemą – demonstruojamas

mastas, bendras specializacijų spektras ir integracija, platesnės galimybės, kt.
 Pateikti vieningą, apibendrintą informaciją išryškinant bendrus privalumus ir išskirtinumus,

vieningos prieigos galimybes („vieno langelio“ principas).
 Išsaugoti šiandien jau žinomus ir tam tikrose bendruomenėse (ypatingai – susijusiose su jų

įgyvendinimu) įsitvirtinusius dabartinius Slėnių pavadinimus.

Šios ženklodaros architektūros taikymo trūkumai:
 Neesant stipraus koordinavimo mechanizmo gali būti kuriami atskiri komunikacijos srautai,

dubliuojamos komunikacijos priemonės;
 Dabartiniai Slėnių pavadinimai išlieka mažai informatyvūs, neatskleidžia turinio (tačiau

korporacinio pavadinimo naudojimas prekių ženkluose šį trūkumą švelnina, kadangi
visuomet nurodoma priklausomybė „Atviram Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklui“).

Atsižvelgiant į tai, kad dabartiniai Slėnių pavadinimai yra žinomi ir įsitvirtinę tarp tam tikrų tikslinių
grupių (ypatingai – projektų vykdytojų, partnerių, politikos formuotojų ir įgyvendintojų), naudojami
su ES paramos administravimu susijusiuose dokumentuose bei informacinėje medžiagoje ir ES
paramos viešinimui skirtose priemonėse šiame etape nerekomenduojama atsisakyti dabartinių Slėnių

38

Sudaryta autorių
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pavadinimų, nes tai gali apsunkinti informacijos suradimą, visuomenės informavimą apie ES paramos
lėšų panaudojimą ir įsisavinimą.
Dabartinių Slėnių pavadinimų naikinimas ir jų pervadinimas pagal specializacijas (pvz.:
„Informacinių technologijų“, „Gyvybės mokslų“, kt.) dabartiniame etape nėra tikslingas, kadangi
slėniai „Saulėtekis“, „Santara“ ir „Santaka“ apima platesnį specializacijų spektrą, tos pačios
specializacijos būdingos keletui Slėnių.

4.2.6.3. Projektų prekių ženklai ir ženklinimas
Slėnių programų rėmuose įgyvendinamų atskirų projektų (kuriamų konkrečių darinių – mokslo
centrų, inkubatorių) ženklodaroje laikomasi tos pačios hibridinės „branded house“ ženklodaros
architektūros principų – prekių ženklai kuriami laikantis vieningos vizualinės stilistikos, siekiant
išlaikyti didesnes sąsajas su „tinklu“ (ir tuo pačiu užtikrinant, kad šie prekės ženklai, veikdami
individualiai, atstovautų visą tinklą) prekių ženkluose nurodoma priklausomybė „tinklui“ (pvz.:
prekės ženkle nurodoma „Atviras Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklas“/„part of Lithuania R&D
network“).
OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

Saulėtekis

CENTRAS
Open R&D Network
Lithuania

OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

Santara

Santaka

CENTRAS
Open R&D Network
Lithuania

CENTRAS
Open R&D Network
Lithuania

OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

Nemunas

CENTRAS
Open R&D Network
Lithuania

OPEN R&D
NETWORK
LITHUANIA

Jūrinis

CENTRAS
Open R&D Network
Lithuania

Paveikslas Nr. 21. Projektų prekių ženklai
Naujus prekių ženklus pagal siūlomą „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ ženklodaros
strategiją rekomenduojama kurti (ar atnaujinti jau esamus) tiems slėnių projektams (APC), kurie
funkcionuoja kaip atskiras savarankiškas vienetas šalia MSI arba jos sudėtyje (t.y. priklausomai pagal
pasirinktą APC valdymo modelį).
Naujų Slėnių projektų prekių ženklų kūrimas neturėtų būti griežtai reglamentuojamas ir vykdomas
pagal vieningą Slėnių prekių ženklų sistemą (prekių ženklų architektūrą), kuri gali neatitikti projektų
dalyvių (ypatingai – verslo sektoriaus atstovų) interesų ir poreikių, kai kuriais atvejais projekto
dalyvio prekių ženklo naudojimas individualaus projekto atžvilgiu gali būti ir efektyvesnis (pvz., jei
projektas įgyvendinamas kartu su stiprų prekių ženklą turinčiu verslo partneriu ir jo prekių ženklas
naudojamas projekto rinkodarai).
Siekiant didesnio Slėnių matomumo, nuoseklaus ir geresnio visos programos atstovavimo bei prekių
ženklo įtvirtinimo rekomenduojama laikytis tam tikrų komunikacijos ir viešinimo taisyklių, kurios
būdingos su ES struktūrine parama įgyvendinamiems projektams. Vykdant Slėnių (korporacinę ar
atskirų projektų) rinkodaros komunikaciją ir viešinimą rekomenduojama laikytis vieningų ženklinimo
taisyklių, t.y.:
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 Visose oficialiose Slėnių ir jų rėmuose įgyvendinamų projektų informavimo priemonėse

privalomai naudojamas nacionalinis Slėnių prekių ženklas.

Kuriant Slėnių nacionalinį prekių ženklą ir jo naudojimo stiliaus vadovą rekomenduojama detaliai
apibrėžti Slėnių nacionalinio prekių ženklo naudojimo ir projektų ženklinimo taisykles pateikiant
tikslius reikalavimus ir pavyzdžius.
Kuriant naujus Slėnių projektų prekių ženklus rekomenduojama išlaikyti sąsajas su Slėnių
nacionaliniu prekių ženklu (naudojant giminingą vizualinę išraišką, prekės ženklo elementus,
spalvingumą, kt.), kas leistų išlaikyti atskirų projektų sąsajas, reprezentuoti bendrą MTEP
infrastruktūros ir paslaugų tinklą bei stiprinti nacionalinį Slėnių prekių ženklą ir jo vertę.

57

4.3. Rinkodaros strategija ir prioritetai 2013 – 2015 m.
4.3.1. Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai
4.3.1.1. Vizija
Lietuva – patrauklus ir dinamiškas regionas pasaulinėje mokslo, technologijų ir inovacijų rinkoje
sėkmingai konkuruojantis slėniuose sutelkta MTEP infrastruktūra, paslaugomis ir intelektiniu
potencialu.

4.3.1.2. Misija
Sudaryti sąlygas Lietuvos MTEP infrastruktūros ir MTEP intelektinio potencialo naudojimui ir
plėtrai, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą vietiniu bei tarptautiniu lygiu plėtojant didelės
pridėtinės vertės produktų gamybą ir paslaugas.

4.3.1.3. Tikslai ir uždaviniai
Nr.

Tikslai

Uždaviniai rinkodarai

1. Sukurti sąlygas Lietuvos Slėnių tarptautinio prekių ženklo įvedimui ir rinkodaros
komunikacijai
1.1. Aiškus ir koordinuotas MTEP
 Įdiegti rinkodaros valdymo, koordinavimo ir
sistemos identitetas ir
įgyvendinimo mechanizmą bei sukurti prekių ženklą.
atstovavimas
2. Pristatyti ir įtvirtinti Slėnių prekių ženklą ir jo žinomumą Lietuvos tikslinėms grupėms bei
tarptautinėje mokslo, technologijų ir inovacijų rinkoje
2.1. Pritraukti mokslininkus ir tyrėjus
 Didinti esamos ir kuriamos MTEP bazės ir jos
naudotis slėnių infrastruktūra ir
naudojimo galimybių žinomumą ir pasiekiamumą.
paslaugomis
2.2.
2.3.

2.4.

Pritraukti studentus į mokslinės
srities doktorantūros studijas

 Didinti MTEP srities studijų populiarumą

Pritraukti verslo atstovus naudotis
Slėnių infrastruktūra ir
paslaugomis

 Informuoti apie teikiamas paslaugas, jų

Pritraukti investuotojus, kurie
prisidėtų prie MTEP sistemos
plėtojimo

 Pristatyti esamos ir kuriamos sistemos privalumus bei

demonstruojant šios srities perspektyvas ir naudą.
pasinaudojimo galimybes;
 Skatinti žiniomis grįstų paslaugų ir produktų kūrimą.
investavimo galimybes.

Lentelė Nr. 9. Rinkodaros tikslai ir uždaviniai
4.3.2. Komunikacijos žinios ir akcentai
4.3.2.1. Pozicionavimo teiginys ir akcentai
Pozicionavimo teiginys:
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 „Atviras Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklas“ – didžiausias Baltijos šalių inovacijų

infrastruktūros, paslaugų ir kompetencijų tinklas.

Pozicionavimo teiginio išplėtimas:
 „Atviras Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklas“, tai moderni atviros prieigos principu

veikianti MTEP infrastruktūra, įranga, paslaugos ir aukščiausio lygio MTEP intelektinis
potencialas...
 ...MTEP veiklai inžinerijos ir informacinių technologijų, biomedicinos ir biotechnologijos,

medžiagų mokslo, fizikinės ir cheminės technologijos, gamtos išteklių ir žemės ūkio srityse
kurti ir plėtoti...
 ...sutelktas nedidelėje lengvai pasiekiamoje Lietuvos teritorijoje, trijuose didžiuosiuose

miestuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje...
 ...ir sukoncentruotas penkiuose integruotuose mokslo, studijų ir verslo slėniuose Saulėtekis,

Santara, Santaka, Nemunas, Jūrinis.

4.3.2.2. Pagrindiniai komunikacijos akcentai laike
Lietuvos MTEP sistemos infrastruktūros, paslaugų, potencialo ir galimybių pristatymo metu skirtingu
laikotarpiu pabrėžiami skirtingi akcentai:

KOMUNIKACIJA PAGRĮSTA KONKREČIA VEIKIANČIA MTEP SISTEMOS
INFRASTRUKTŪRA, PASLAUGOMIS IR KURIAMAIS REZULTATAIS

KOMUNIKACIJA PAGRĮSTA BENDRU MTEP SISTEMOS
INFRASTRUKTŪROS, PASLAUGŲ, POTENCIALU IR GALIMYBĖS,
PROVERŽIO SRIČIŲ AKCENTAVIMU

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m. - ...

Paveikslas Nr. 22. Pagrindiniai komunikacijos akcentai laike
4.3.2.3. Komunikacijos žinios ir akcentai pagal prioritetines tikslines grupes
Vykdant rinkodaros komunikaciją skirtingoms tikslinėms grupėms akcentuojamos Lietuvos MTEP
sistemos savybės:
Nr.

Tikslinė
grupė

Pagrindinė žinia

Pagrindiniai akcentai

Papildomi akcentai

 Moderni įranga ir lengvas

 Nedideli

jos prieinamumas;
 Kompetentingi moksliniai
bendradarbiai ir

pragyvenimo kaštai;
 Geras tarptautinis ir
vietinis susisiekimas;

I. Tarptautinės rinkos
1.

Mokslininkai
ir tyrėjai

„Atviras Lietuvos
mokslo ir inovacijų
tinklas“ – lengva ir
nebrangi prieiga
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Nr.

2.

3.

4.

Tikslinė
grupė

Pagrindinė žinia

Pagrindiniai akcentai

Papildomi akcentai

prie modernios
MTEP įrangos

personalas;
 MTEP veiklos
finansavimo instrumentai.
 Profesionalus personalas,
mokslininkai ir tyrėjai;
 Moderni įranga ir
laboratorijos.

 Plačios laisvalaikio

 Lengvai prieinamas

I–III pakopos
studentai

„Atviras Lietuvos
mokslo ir inovacijų
tinklas“ – aukšta
studijų kokybė ir
perspektyvios
specialybės

Įmonės,
verslas

„Atviras Lietuvos
mokslo ir inovacijų
tinklas“ –
aukščiausio lygio
MTEP paslaugos
verslui

 MTEP paslaugos verslui

„Atviras Lietuvos
mokslo ir inovacijų
tinklas“ –
patrauklios sąlygos
inovacijų verslo
plėtrai



Partneriai /
investuotojai
39









aktualiose srityse;
Aukšto lygio
kompetentingi
specialistai;
Patraukli (konkurencinga)
paslaugų kaina.
Kuriama (ir esama)
infrastruktūra;
Personalo kompetencija ir
kiekis;
Mokestinė aplinka ir
lengvatos;
MTEP veiklos
finansavimo instrumentai.

galimybės.
 Nedideli

pragyvenimo kaštai;
 Plačios laisvalaikio
galimybės.

skirtingų
specializacijų
spektras;
 Geras tarptautinis ir
vietinis susisiekimas.
 Stabili ekonomika ir

jos augimas;
 Patogi geografinė
padėtis, tarptautinis
ir vietinis
susisiekimas;
 Lengvai prieinamas
skirtingų
specializacijų
spektras.

II. Lietuvos rinka
1.

Mokslininkai
ir tyrėjai

„Atviras Lietuvos
mokslo ir inovacijų
tinklas“ – moderni
MTEP įranga
kokybiškai
mokslinei veiklai

 Moderni įranga ir lengvas

 Geresnės galimybės

jos prieinamumas;
 MTEP veiklos
finansavimo instrumentai.

komercializuoti
mokslo veiklą;
Valstybės pagalba
komercializuojant
mokslo veiklą;
Valstybės pagalba
pritraukiant
partnerius ir verslą.
Įsitraukimas į
mokslinę ir
gamybinę veiklą;
Mobilumo
programos.





2.

3.

I–III pakopos
studentai,
moksleiviai

Įmonės,

„Atviras Lietuvos
mokslo ir inovacijų
tinklas“ – aukšta
studijų kokybė ir
perspektyvios
specialybės
„Atviras Lietuvos
mokslo ir inovacijų

 Aktualios ir perspektyvios

studijų programos;
 Profesionalus personalas,
mokslininkai ir tyrėjai;
 Moderni įranga ir
laboratorijos.
 MTEP paslaugos verslui
aktualiose srityse;





 Pasaulinio lygmens

žinių ir sprendimų
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Pagrindiniai akcentai turi būti papildomai detalizuoti atsižvelgiant į bendrą investicijų ir inovacijų skatinimo
kontekstą.
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Nr.

4.

Tikslinė
grupė

Pagrindinė žinia

Pagrindiniai akcentai

verslas

tinklas“ –
aukščiausio lygio
MTEP paslaugos
verslui

 Aukšto lygio

Partneriai /
investuotojai
40

„Atviras Lietuvos
mokslo ir inovacijų
tinklas“ –
patrauklios sąlygos
inovacijų verslo
plėtrai

Papildomi akcentai

kompetentingi
specialistai;
 Patraukli (konkurencinga)
paslaugų kaina;
 MTEP veiklos
finansavimo instrumentai.



 Kuriama (ir esama)



infrastruktūra;
 Mokestinė aplinka ir
lengvatos;
 Personalo kompetencija ir
kiekis;
 MTEP veiklos
finansavimo instrumentai.





prieinamumas;
Ryšių užmezgimo ir
bendradarbiavimo su
užsienio partneriais
galimybės.
Verslo
konkurencingumo
didinimas.
Ryšių su užsienio
rinkomis
užmezgimas;
Bendradarbiavimo su
užsienio partneriais
galimybės.

Lentelė Nr. 10. Žinios ir akcentai pagal prioritetines tikslines grupes

4.3.2.4. Tikslinių grupių segmentai ir pasiūla tikslinėms rinkoms
Apibrėžiant rinkodaros komunikacijos priemones ir veiklas tikslinės grupės skirstomos į du
pagrindinius segmentus, su kuriais slėniai galėtų plėtoti bendradarbiavimo ryšius, nuomoti
infrastruktūrą ir parduoti paslaugas ar produktus tikslinėse rinkose: (i) verslo (įmonių) segmentas ir
(ii) mokslo institucijų segmentas.
Kadangi slėniai kol kas nėra detaliai apsibrėžę galimos savo infrastruktūros, paslaugų ir produktų
(rezultatų) pasiūlos, išskiriama apibendrinta slėnių pasiūla segmentams tikslinėse rinkose
trumpalaikėje ir vidutinėje perspektyvoje:
 Verslo (įmonių) segmentui:


Paprastos MTEP paslaugos (pvz., įvairūs matavimai, medžiagų savybių tyrimai,
kokybės tyrimai ir kt.);



Su produktų ir/arba jų elementų kūrimu susijusios MTEP paslaugos;



Trumpalaikė MTEP infrastruktūros nuoma.

 Mokslo institucijų segmentui:


MTEP infrastruktūros (pvz., laboratorijų) nuoma;



Kvalifikuoto mokslinio personalo subrangos paslaugų teikimas užsienio mokslo
institucijų vykdomuose moksliniuose projektuose;



Bendradarbiavimas vykdant bendrus tarptautinius mokslinius projektus.
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4.3.2.5. Slėnių rinkodaros tikslinės rinkos
Remiantis analizės „Integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių tikslinių rinkų atranka“41 rezultatais
išskiriamos kiekvienam slėniui siūlomos galimos tikslinės rinkos:
Tikslinių rinkų
grupės

Slėniai

Santakos slėnis
Santaros slėnis
Saulėtekio slėnis

Vakarų Europos šalių
grupė

Verslo segmentas

NVS šalys

(Latvija, Estija)

(Baltarusija, Ukraina,
Kazachstanas,
Azerbaidžanas,
Moldova, Gruzija)

Plėtoti bendradarbiavimo
ryšius su mokslo
institucijomis siekiant
geriau koordinuoti
sumanią specializaciją ir
pasinaudoti jos
teikiamais privalumais

Plėtoti
bendradarbiavimo
ryšius su mokslo
institucijomis siekiant
pritraukti naudotis
išvystyta Lietuvos
MTEP infrastruktūra.

Mokslo
institucijų
segmentas

Danija
Suomija

Baltijos šalys

Švedija

Danija

Jūrinis slėnis

Nyderlandai

Danija

Nemuno slėnis

Nyderlandai

Švedija

Lentelė Nr. 11. Slėnių tikslinės rinkos pagal verslo ir mokslo institucijų segmentus
Aukščiau lentelėje pateiktose atrinktose slėnių tikslinėse rinkose rinkodaros priemonės turėtų būti
įgyvendinamos šalių mastu (kaip galimus komunikacijos kanalus panaudojant mokslo tarybas, verslo
konfederacijas) orientuojantis į konkrečias mokslo sritis, kurios tikslinėse rinkose yra labiausiai
išvystytos, suderinant su šalies Investicijų programos tikslinėmis rinkomis.
Atsižvelgiant į tai, kad pateiktas galimų tikslinių rinkų sąrašas yra gana gausus ir jam reikalingas
suderinimas su programos dalininkais – slėnių dalyviais, ministerijomis, atsakingomis agentūromis,
pirminiam rinkodaros modelio išbandymui turėtų būti pasirenkamos kelios prioritetinės tikslinės
rinkos (Rytų, Vakarų, Baltijos šalys). Įvertinus pirminio rinkodaros modelio įgyvendinimo keliose
prioritetinėse rinkose rezultatus ir efektyvumą, jis galėtų būti toliau tobulinamas ir vėliau naudojamas
didesniame tikslinių rinkų skaičiuje.
Taip pat svarbu pastebėti, jog be rinkodaros veiksmų atrinktose tikslinėse rinkose, slėniai ir toliau
turėtų plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitų rinkų (pvz., JAV) mokslo institucijomis bei įmonėmis
nišinėse srityse, kuriose slėniai turi specifinę kompetenciją, paklausią kitose nišinėse rinkose. Šiuo
tikslu efektyviausia išnaudoti MSI vykdomą tarptautinio bendradarbiavimo, VšĮ „Investuok
Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“ ir LR Vyriausybės vykdomas investicijų skatinimo ir pritraukimo
veiklas.

4.3.2.6. Mokslo ir tematinės kryptys pagal slėnių rinkodaros tikslines rinkas ir segmentus
Atsižvelgiant į išskirtas tikslines rinkas pagal slėnius, tikslinius segmentus, mokslo ir tematines
veiklos kryptis išskiriama 10 šalių, į kurias galėtų būti nukreiptas rinkodaros priemonių ir veiklų
41

„Integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių tikslinių rinkų atrankos analizės ir rezultatų aprašymas“, UAB
„Ernst & Young“. Daugiau informacijos pateikiama Priede Nr. 1.
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įgyvendinimas (akcentuojant skirtingas mokslo ir tematines kryptis, komunikaciją skaidant pagal
tikslinius segmentus):

Fizika

Medžiagų inžinerija

Chemija

Danija

Biotechnologijos ir
bioinžinerija
Klinikinė medicina

Elektros, elektronikos ir
informatikos inžinerija

Aplinkos inžinerija
Civilinė inžinerija
Žemės ir susiję aplinkos
mokslai
Žemės ūkio mokslai
Biotechnologijos ir
bioinžinerija
Suomija

Nyderlandai

Žemės ir susiję aplinkos
mokslai
Elektros, elektronikos ir
informatikos inžinerija
Žemės ir susiję aplinkos
mokslai
Aplinkos inžinerija
Žemės ūkio mokslai
Biotechnologijos ir
bioinžinerija

Švedija

Žemės ir susiję aplinkos
mokslai
Elektros, elektronikos ir
informatikos inžinerija
Aplinkos inžinerija

Energetinės technologijos
Tyrimai ultragarsu ir kiti
nedestrukciniai tyrimai
Lazerių ir optinės technologijos
Puslaidininkių fizika ir elektronika
Medžiagų mokslai
Tyrimai ultragarsu ir kiti
nedestrukciniai tyrimai
Medžiagų mokslai ir
nanotechnologijos
Darni chemija
Energetinės technologijos
Farmacijos ir sveikatos
technologijos
Biomedicinos technologijos
Farmacijos ir sveikatos
technologijos
Energetinės technologijos
IT technologijos
Mechatronika
Telematika
Lazerių ir optinės technologijos
Energetinės technologijos
Jūrų mokslai ir technologijos
Civilinė inžinerija
Jūrų mokslai ir technologijos
Jūrų mokslai ir technologijos
Biotechnologijos
Molekulinė medicina ir
biofarmacija
Ekosistemų ir tvaraus vystymosi
tyrimai
IT technologijos

v,m
v,m
v,m
v,m
v,m
v,m
v,m
v,m
v,m
v
v
m
v,m
v,m
v,m
v,m
v,m
v,m
m
v,m
m
m
v
v
v
v

Jūrų mokslai ir technologijos

v

Jūrų mokslai ir technologijos
Jūrų mokslai ir technologijos
Žemės, miškininkystės ir maisto
ūkio mokslai
Biotechnologijos
Molekulinė medicina ir
biofarmacija
Ekosistemų ir tvaraus vystymosi
tyrimai

v
v

IT technologijos
Ekosistemų ir tvaraus vystymosi

Nemuno

Jūrinis

TEMATINĖ KRYPTIS
Santara

MOKSLO KRYPTIS

Santaka

TIKSLINĖ
RINKA

Saulėtekio

AKTYVUS SLĖNIS

v
m
m
m
m
m
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Žemės ūkio mokslai
Latvija, Estija
NVS
(Baltarusija,
Ukraina,
Kazachstanas,
Azerbaidžanas,
Moldova,
Gruzija)

Neišskiriama

tyrimai
Žemės, miškininkystės ir maisto
ūkio mokslai

m
m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

Neišskiriama

Lentelė Nr. 12. Slėnių rinkodaros tikslinės rinkos, mokslo ir tematinės veiklos kryptys42
Suomijoje ir Nyderlanduose rinkodaros priemonės orientuojamos išskirtinai į verslo (įmonių)
segmentą, Danijoje – į verslo (įmonių) ir mokslo institucijų segmentą, likusiose šalyse – į mokslo
institucijų segmentą.

42

Žymėjimas: „v“ – rinka ir tematinė kryptis aktuali verslo segmentui; „m“ – rinka ir tematinė kryptis aktuali
mokslo institucijų segmentui; „vm“ – rinka ir tematinė kryptis aktuali verslo ir mokslo institucijų segmentui.
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4.3.3. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo priemonės ir veiksmų grupės
Nr.

Rinkodaros (strategijos įgyvendinimo) priemonės, aprašymas ir detalizavimas

Laikas

Atsakingas

I etapas: APIBRĖŽTI SLĖNIUS KAIP DARINIUS, JŲ STRUKTŪRĄ, TEIKIAMAS PASLAUGAS, KURIAMUS REZULTATUS IR ATSTOVAUJANTĮ PREKIŲ
ŽENKLĄ

I.1.

Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus (NPŽO) suformavimas

I.1.1. Detaliai apibrėžiamos ir patvirtinamos Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus funkcijos ir
atsakomybės.

2014 m. I ketv.

ŠMM, ŪM, MITA,
MOSTA

I.1.2. Įvertinamos dabartinių institucijų ir įstaigų funkcijos ir atsakomybės, parenkama įstaiga ar
institucija Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus funkcijoms atlikti (atsižvelgiant į bendrą
NPŽO valdymo modelį).

2014 m. II ketv.

ŠMM, ŪM, MITA,
MOSTA

I.1.3. Apibrėžiamas ir įdiegiamas Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus, Slėnių asociacijų (ar
kitų Slėnius atstovaujančių darinių) ir projektų įgyvendintojų bendradarbiavimo mechanizmas,
užtikrinantis operatoriaus veiklos atitikimą Slėnių asociacijų ir projektų vykdytojų poreikiams
(tiesioginiai susitikimai, informacijos teikimas, užklausų ir atsakymų teikimo, sprendimų
patvirtinimo terminai, atsakomybės, kt.).

2014 m. II ketv.

ŠMM, ŪM, MITA,
MOSTA

I.2.1. Sukuriamas Slėnių nacionalinis prekių ženklas („Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo”
pagrindu - pavadinimas, grafinė išraiška (logotipas), grafiniai dokumentai naudojimui
informacinėje medžiagoje).

2014 m. I-II ketv.

NPŽO

I.2.2. Parengiamas Slėnių nacionalinio prekių ženklo naudojimo stiliaus vadovas, kuriame apibrėžiami
Slėnių nacionalinio prekių ženklo, atskirų slėnių stilistika ir naudojimo taisyklės, slėnių projektų
(APC) prekės ženklų (grafinės išraiškos (logotipų)) parengimo principai ir taisyklės.

2014 m. II-III ketv.

NPŽO

I.2.3. Sukuriami (atnaujinami) Slėnių (Saulėtekis, Santaka, Santara, Jūrinis, Nemunas) prekių ženklai
(grafinė išraiška (logotipas)) pagal skyriuje „4.2.6.2. Tarptautinio prekių ženklo vizija“ apibrėžtą
hibridinę „branded house“ ženklodaros architektūrą.

2014 m. III ketv.

Slėnių dalyviai su
NPŽO priežiūra

I.2.4. Sukuriami slėnių projektų (APC) prekių ženklai (grafinė išraiška (logotipai), grafiniai dokumentai
naudojimui informacinėje medžiagoje).

2014 m. III ketv.

PV su NPŽO
priežiūra

I.2.

Prekės ženklo (pavadinimas, vizualinė išraiška, naudojimo taisyklės) sukūrimas

65

Nr.
I.3.

Rinkodaros (strategijos įgyvendinimo) priemonės, aprašymas ir detalizavimas

Laikas

Atskirų projektų (APC) paslaugų sąvadai

I.3.1. Parengiami kiekvieno iš Slėnių projekto (APC) teikiamų paslaugų sąvadai. Paslaugos grupuojamos 2014 m. II-III ketv.
tematiniu (mokslo, veiklos sritis), tikslinių grupių segmentų (verslo įmonės ir atstovai, mokslo
įstaigos ir atstovai), paslaugų pobūdžio (tyrimai, patalpų nuoma, kt.) pagrindu, nurodoma
informacija apie paslaugos pobūdį, techninės savybės, kaina, kontaktai, kt. aktuali informacija.
I.4.

PV

„Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ paslaugų sąvadas

I.4.1. Slėnių projektų (APC) paslaugų sąvadų pagrindu parengiamas bendras „Atviro Lietuvos mokslo ir 2014 m. III ketv.
inovacijų tinklo” paslaugų sąvadas. Šis sąvadas naudojamas rengiant kitas rinkodaros priemones
(pvz., bendra interneto svetainė, reprezentaciniai-informaciniai lediniai, informacijos pateikimas
MSI interneto svetainėse, kt.).
I.5.

Atsakingas

NPŽO

Projektų aplinkos rinkodaros komunikacijos veiklų ir priemonių auditai

I.5.1. Kiekvienam projektui (APC) atliekami jų aplinkos (projektų vykdytojo, MSI, partnerių) rinkodaros 2014 m. III-IV ketv.
komunikacijos veiklų ir priemonių auditai pateikiantys informaciją apie vienerių – dvejų metų
perspektyvoje tradiciškai įgyvendinamas ir planuojamas įgyvendinti priemones (rinkodaros,
viešinimo, tinklaveikos, renginių, kt.), sudaromas šių veiklų sąrašas ir kalendorius.

PV

I.5.2. Kiekvieno projekto (APC) atstovai, bendradarbiaudami su projekte dalyvaujančių MSI tarptautinių 2014 m. III-IV ketv.
ryšių skyriais (jų atitikmenimis MSI) atlieka egzistuojančių MSI tarptautinių ryšių ir
bendradarbiavimo sutarčių auditą, kuriame įvardinami egzistuojantys MSI partnerystės ryšiai ir
bendradarbiavimo sutartys su tematines projektų veiklos kryptis atitinkančiomis užsienio šalių MSI
tikslinėse rinkose (Danijoje, Švedijoje ir NVS šalyse (Baltarusija, Ukraina, Kazachstanas,
Azerbaidžanas, Moldova, Gruzija)).

PV

I.5.3. Remiantis „rinkodaros komunikacijos veiklų ir priemonių“ bei „MSI tarptautinių ryšių ir 2014 m. IV ketv.
bendradarbiavimo“ auditų rezultatais sudaromas esamų partnerių (MSI institucijų, jų padalinių)
kontaktų ir rinkodaros veiklų sąrašas, kuris naudojamas kryptingam Slėnių programų pristatymui
(pateikiant reprezentacinę – informacinę medžiagą, pristatant Slėnius suplanuotų susitikimų, vizitų
metu, kt.).

PV, NPŽO

I.6.

MTEP sistemos rinkodaros komunikacijos veiklų ir priemonių auditas

I.6.1. Atliekami su MTEP sektoriumi susijusių institucijų (ŠMM, MITA, MOSTA, Invest LT, LMT, kt.) 2014 m. III ketv.
rinkodaros ir komunikacijos veiklų auditai pateikiantys informaciją apie vienerių – dvejų metų

NPŽO
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Nr.

Rinkodaros (strategijos įgyvendinimo) priemonės, aprašymas ir detalizavimas

Laikas

Atsakingas

perspektyvoje tradiciškai įgyvendinamas ir planuojamas įgyvendinti priemones (rinkodaros,
viešinimo, tinklaveikos, renginių, kt.).
I.6.2. Parengiamas bendras MTEP sektoriaus rinkodaros veiklų kalendorius, kuris įgalina identifikuoti 2014 m. IV ketv.
slėnių programos pristatymo galimybes jau esamose priemonėse. Vykdomas nuolatinis stebėjimas
bei atnaujinimas (metinis, ketvirtinis, mėnesinis).

NPŽO

II etapas: PRISTATYTI IR ĮTVIRTINTI SLĖNIŲ PREKIŲ ŽENKLĄ (JO ATSTOVAUJAMAS PASLAUGAS IR PRODUKTUS) IR JO ŽINOMUMĄ VIDINĖMS
(PROGRAMOS DALYVIŲ) IR VIETINĖMS (LIETUVOS) TIKSLINĖMS GRUPĖMS

II.1.

NPŽO ir prekės ženklo pristatymas Lietuvos tikslinėms grupėms

II.1.1. Renginys (konferencija) Slėnių programos dalyviams (institucijoms, agentūroms, MSI, projektų
vykdytojams) pristatant NPŽO veiklos principus, sukurtą prekės ženklą, jo naudojimo principus,
reprezentacinę medžiagą, veiklos planus. Pateikiama reprezentacinė – informacinė medžiaga
informacijos institucijų, agentūrų, MSI, projektų vykdytojų informacijos kanaluose (tinklapiuose)
atnaujinimui.

2014 m. IV ketv.

ŠMM, ŪM, NPŽO

II.1.2. Renginio komunikacija – pristatymas žurnalistams (spaudos konferencija pristatant prekės ženklą,
slėnių programos įgyvendinimo procesą ir statusą, perspektyvas), informacinės medžiagos
parengimas ir pateikimas (informacinis paketas), pranešimo žiniasklaidai išplatinimas, publikacijos
/ interviu su ŠMM, NPŽO atstovais iniciavimas žiniasklaidos priemonėse.

2014 m. IV ketv.

NPŽO

II.1.3. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo” prekių ženklo, principų, reprezentacinės medžiagos,
veiklos planų pristatymo renginiai slėnių programų dalyviams (MSI, moksliniam personalui,
partneriams). Iš viso – 5 renginiai (po vieną kiekviename iš Slėnių).

2014 m. IV ketv.

PV, NPŽO

II.1.4. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo” pristatymas svarbiausiuose Lietuvoje
organizuojamuose švietimo ir mokslo, inovacijų sektoriaus ir verslo renginiuose („ICT2013“,
„Mokymasis, studijos, karjera 2014“, „Inovacijų forumas“, kt.) – specialus stendas, atstovų
pranešimai.

2015 m. IV ketv. /
2016 m. IV ketv.

NPŽO

II.1.5. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymas užsienio šalyse (ES ir NVS, prioritetą
teikiant tikslinėms rinkoms) reziduojantiems Lietuvos atstovams – komercijos bei švietimo ir
moksli atašė: renginys – tiesioginė video konferencija.

2015 m. I ketv.

NPŽO

II.1.6. Bendradarbiavimas su esamomis inovacijų skatinimo, mokslo ir studijų populiarinimo
programomis ir iniciatyvomis, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens renginiais, MSI ir

2014 m. IV ketv. -

NPŽO
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Nr.

Rinkodaros (strategijos įgyvendinimo) priemonės, aprašymas ir detalizavimas
verslo partnerių įgyvendinamomis programomis („Atviras Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklas“
kaip vienas iš organizatorių ar partnerių, programos dalyvių – inovatyvaus verslo rinkimai,
startuolių renginiai, ekonomikos ir verslo renginiai, mokslo ir studijų populiarinimo projektai (pvz.:
„Tyrėjų naktis“, „Mokslo vartai“, „Silicon Valley comes to the Baltic“)).

II.1.7. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo” pristatymas – konferencija verslą vienijančioms ir
atstovaujančioms organizacijoms („Lietuvos verslo konfederacija“, „Lietuvos pramonininkų
konfederacija“, „Investuotojų forumas“, kt.).
II.2.

Atsakingas

2016 m. IV ketv.

2015 m. IV ketv.

NPŽO

2014 m. I ketv. – 2015
m. IV ketv.

ŠMM, NPŽO

Viešinimo priemonių įgyvendinimas ŠMM lygmeniu

II.2.1. Viešinimo priemonių, apibrėžtų projekto „Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir
jungtinių tyrimų programų įgyvendinimo stebėsena“ užduoties Nr. 8 „Viešinimas“ ataskaitoje,
įgyvendinimas įtraukiant „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo” temą į bendrą ŠMM ir ŪM
viešinimo veiklų ir priemonių planą.
II.3.

Laikas

Viešinimo priemonių įgyvendinimas projektų lygmeniu

II.3.1. Projektų įgyvendinimo proceso, siekiamų rezultatų ir naudos viešinimas pagal projekto „Integruotų 2014 m. I ketv. – 2015
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų įgyvendinimo stebėsena“ m. IV ketv.
užduoties Nr. 8 „Viešinimas“ ataskaitoje pateikiamus planus.

PV

III etapas: PRISTATYTI IR ĮTVIRTINTI SLĖNIŲ PREKIŲ ŽENKLĄ (JO ATSTOVAUJAMAS PASLAUGAS IR PRODUKTUS) IR JO ŽINOMUMĄ
PASAULINĖJE MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ RINKOJE.

III.1.

Korporacinių reprezentacinių / informacinių priemonių ir kanalų paketas

III.1.1. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo” pristatymas – aprašas, kuriame pateikiama svarbiausia
informacija apie Slėnių programą, jos struktūrą, išskirtinumą, esamus ir planuojamus pasiekti
rezultatus, pasirinkimo argumentus (verslui ir mokslui), esamas ir planuojamas teikti paslaugas,
trumpi slėnių ir juose vystomų projektų aprašai. Aprašas rengiamas lietuvių, anglų ir rusų
kalbomis, publikuojamas ŠMM ir NPŽO interneto tinklapiuose (papildant šiuo metu pateikiamą
informaciją).

2014 m. IV ketv.

NPŽO

„Atvirą Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą” pristatantis leidinys – brošiūra (rengiama pristatymo –
aprašo pagrindu, papildant projektų ir kontekstinėmis iliustracijomis). Rengiamas lietuvių ir anglų
kalbomis, elektroninė ir spausdintinė versijos.

2014 m. IV ketv.

NPŽO

III.1.2.
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Nr.

Rinkodaros (strategijos įgyvendinimo) priemonės, aprašymas ir detalizavimas

Laikas

Atsakingas

III.1.3. „Atvirą Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą” pristatantis lankstinukas (trumpa faktinė informacija
su nuorodomis į platesnius informacijos šaltinius). Rengiamas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis,
elektroninė ir spausdintinė versijos.

2014 m. IV ketv.

NPŽO

III.1.4. „Atvirą Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą” pristatanti MS PowerPoint prezentacija (pristatoma
Slėnių programa, struktūra, jos išskirtinumas, esami ir planuojami pasiekti rezultatai, pasirinkimo
argumentai (verslui ir mokslui), esamos ir planuojamos teikti paslaugos). Rengiama lietuvių, anglų
ir rusų kalbomis, elektroninė versija. Skirta naudojimui tiesioginių susitikimų, pristatymų metu
visuose Slėnių programos dalyvių lygmenyse (užtikrinamas vieningos informacijos ir faktų
pateikimas).

2014 m. IVketv.

NPŽO

III.1.5. „Atvirą Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą” pristatantis video filmukas (pristatoma Slėnių
programa, struktūra, jos išskirtinumas, esami ir planuojami pasiekti rezultatai, pasirinkimo
argumentai (verslui ir mokslui), esamos ir planuojamos teikti paslaugos). Rengiama lietuvių, anglų
ir susų kalbomis, elektroninė versija. Platinama per Slėnių programos dalyvius, interneto kanaluose
(tinklapiuose, Youtube, Vimeo), kaip informacinė medžiaga tikslinių grupių atstovams.

2015 m. I ketv.

NPŽO

III.1.6. Reklaminiai skydeliai pristatantys „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą“ ir išplatinami
naudojimui valdžios institucijų, agentūrų, MSI ir Slėnių partnerių interneto svetainėse. Iki „Atviro
Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ interneto „vartų“ veiklos pradžios interneto skydeliai
nukreipia į detalų „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ aprašymą ŠMM ar NPŽO interneto
tinklapyje, vėliau – į „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ interneto „vartus“.

2015 m. I ketv. – 2016 NPŽO
m. IV ketv.

III.1.7. „Atvirą Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą” pristatantis stendas („roll up”) skirtas naudojimui
renginiuose. Stende kaip pagrindinė vizualika pateikiami „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų
tinklo” ir Slėnių logotipai.

2015 m. I ketv.

NPŽO

III.1.8. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymas – aprašas interneto enciklopedijoje
wikipedia.org (lietuvių ir anglų kalbomis).

2014 m. III ketv.

NPŽO

III.1.9. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ paskyra profesiniame socialiniame tinkle LinkedIn: a)
paskyros sukūrimas pateikiant informacinį aprašą, b) slėnių programos dalyvių prisijungimo prie
paskyros kampanija (instrukcijos, asmeninių paskyrų kūrimas ir prijungimas), c) naujienų ir
pasiūlymų skelbimas.

2015 m. I ketv. - 2016 NPŽO
m. IV ketv.

III.1.10. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymas susijusių institucijų, MSI, atstovybių
interneto kanaluose (ŠMM, ŪM, MITA, „Investuok Lietuvoje“, „Versli Lietuva“, kt.) –

2014 m. IV ketv.

NPŽO
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Nr.

Rinkodaros (strategijos įgyvendinimo) priemonės, aprašymas ir detalizavimas

Laikas

Atsakingas

parengiamos pristatomosios skiltis, kuriose pateikiamas „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų
tinklo“ aprašas, elektroninės reprezentacinių – informacinių leidinių versijos, lietuvių, anglų ir rusų
kalbomis.
III.1.11. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ naujienlaiškiai skirti Lietuvos MTEP sektoriaus
dalyviams, institucijoms ir agentūroms (VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“, kt.):

2015 m. IV ketv. - NPŽO, PV
2016 m. IV ketv.

 Naujienlaiškiuose pateikiama informacija apie „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“

III.2.

(slėnių projektų) įgyvendinimo procesą, pasiektus rezultatus, naujai siūlomas paslaugas,
bendradarbiavimo galimybes, sėkmės istorijas (pasiekti rezultatai, bendradarbiavimo sutartys ir
kt.);
 Naujienlaiškiai rengiami ir platinami kartą per ketvirtį informacijos, Slėnių projektų
įgyvendintojų (APC) reguliariai pateikiamos NPŽO, pagrindu, lietuvių ir anglų kalbomis.
Slėnių projektų (APC) reprezentacinių / informacinių priemonių paketas

III.2.1. Slėnio projektą (APC) pristatantis leidinys – brošiūra. Rengiamas lietuvių ir anglų kalbomis,
elektroninė ir spausdinta versija.

2015 m. I-II ketv.

PV

III.2.2. Slėnio projektą (APC) pristatantis lankstinukas (trumpa faktinė informacija su nuorodomis).
Rengiamas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, elektroninė ir spausdinta versija.

2015 m. I-II ketv.

PV

III.2.3. Slėnio projektą (APC) pristatanti MS PowerPoint prezentacija. Rengiama lietuvių, anglų ir rusų
kalbomis, elektroninė versija.

2015 m. I-II ketv.

PV

III.2.4. Slėnio projektą (APC) pristatantys reklaminiai skydeliai (naudojimui MSI, partnerių interneto
svetainėse), nukreipimas į projekto pristatymą įgyvendintojo tinklapyje, vėliau – „virtualius
vartus”.

2015 m. I-II ketv.

PV

III.2.5. Slėnio projektą (APC) pristatantis stendas („roll up”) – naudojimui susitikimuose ir renginiuose.

2015 m. I-II ketv.

PV

III.2.6. Slėnio projekto (APC) darbinis reprezentacinių priemonių paketas – dokumentų blankai
(suderinami su MS Word, MS PowerPoint, MS Excel), vizitinės personalo kortelės, dokumentų
aplankai.

2015 m. I-II ketv.

PV

III.3.

Virtuali „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ platforma

III.3.1. MTEP infrastruktūrą, paslaugas ir potencialą pristatantys „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų 2014 m. I ketv. - 2016 NPŽO
tinklo“ interneto „vartai“ suteikiantys galimybę lengvai ir patogiai susipažinti su Lietuvos MTEP
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potencialu ir galimybėmis, gauti konkrečią informaciją apie infrastruktūrą ir paslaugas, Slėnių m. IV ketv.
programos dalyvius, vietinius ir tarptautinius partnerius, infrastruktūros ir paslaugų naudojimo
galimybes.
Interneto „vartuose“ pateikiamas bendras „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymas,
atskirų projektų (APC) pristatymai, juose teikiamos paslaugos (grupavimas pagal slėnius,
specializacijas, paslaugų pobūdį, svarbiausias tikslines grupes (mokslininkai ir tyrėjai, verslas,
investuotojai, studentai) ir kitus parametrus), skelbiamos „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų
tinklo“ naujienos, sudaromos galimybės susisiekti su MTEP sistemos dalyviais (kontaktai),
kuriamas virtualus slėnių bendruomenės tinklas (dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka),
pateikiamos elektroninės reprezentacinės medžiagos versijos.
Įdiegus virtualią „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ platformą įgyvendinama jos
populiarinimo kampanija (detalus kampanijos planas apibrėžiamas atsižvelgiant į bendrą ir atskirų
projektų paslaugų sąvadus, išskirtas prioritetines tikslines grupes ir rinkas).
III.4.

Tarptautiniai (tiesioginiai) ryšiai ir bendradarbiavimas Lietuvoje

III.4.1. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymai Lietuvoje organizuojamuose tarptautinio
lygmens inovacijų sektoriaus, tarptautinio bendradarbiavimo, partnerystės renginiuose (pvz.: Life
Sciences Baltics 2014, ICT, Inovacijų forumas, kt.) – temos integracija į šių renginių programas
pristatant „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ potencialą, bendradarbiavimo galimybes bei
paslaugas:
 Planuojamų

III.5.

2014 m. IV ketv. - NPŽO
2016 m. IV ketv.
bendradarbiaujant su
ŪM, ŠMM, MITA,
MOSTA, Investuok
Lietuvoje, Versli
Lietuvoje, SM, SAM,
kt.

tarptautinio lygmens inovacijų sektoriaus, tarptautinio bendradarbiavimo,
partnerystės renginių stebėsena (bendradarbiaujant su VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli
Lietuva“, kt. agentūromis ir institucijomis);
 Prioritetinio tarptautinio lygmens inovacijų sektoriaus, tarptautinio bendradarbiavimo,
partnerystės renginių, atitinkančių Slėnių tematines veiklos sritis, sąrašo sudarymas ir renginių
atranka;
 Dalyvavimo forma (pranešimas, stendas, dalomoji medžiaga, kt.) parenkama priklausomai nuo
renginio formato, suderinus su renginio organizatoriais.
Tarptautiniai (tiesioginiai) ryšiai ir bendradarbiavimas su mokslo institucijų segmentu (Danija, Švedija, Latvija, Estija, NVS (Baltarusija,
Ukraina, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Moldova, Gruzija))
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2015 m. I ketv. - 2016 NPŽO, PV
m. IV ketv.

 Parengiamas esamų ir potencialių MSI partnerių – mokslo institucijų ir jų padalinių, atitinkančių

slėnių tematines veiklos kryptis – tikslinėse rinkose kontaktų sąrašas;
 Elektroniniu paštu išplatinamas informacinis bendradarbiavimo galimybių pristatymo paketas –
siūlomos paslaugos, bendradarbiavimo galimybės ir sąlygos, kontaktai;
 Renigiamas ir kas ketvirtis platinamas „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“
naujienlaiškis pristatantis naujausius paslaugų ir bendradarbiavimo pasiūlymus (pvz.: nauji
moksliniai projektai, kvietimai įgyvendinti projektus su daliniu fondų finansavimu ir pan.).
III.5.2. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ verslo (mokslo) misijų programa – bendradarbiavimo 2015 m. I ketv. - 2016 NPŽO
galimybių pristatymas tikslinėms mokslo institucijoms ir jų padaliniams Danijoje, Švedijoje, m. IV ketv.
Baltarusijoje, Ukrainoje,Kazachstane, Azerbaidžane, Moldovoje, Gruzijoje:
 Parengiamas esamų ir potencialių MSI partnerių – mokslo institucijų ir jų padalinių, atitinkančių

slėnių tematines veiklos kryptis – tikslinėse rinkose kontaktų sąrašas;
 Bendradarbiaujant su partneriais (Lietuvos atstovybės, vietinės mokslo tarybos, kt.) tikslinėse
rinkose organizuojami renginiai – susitikimai tarp „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“
ir vietinių mokslo institucijų atstovų.
III.5.3. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ tinklaveikos ir bendradarbiavimo skatinimo grantų
programa – specialus fondas skirtas Slėnių programos dalyvių veikloms, nukreiptoms į naujų
partnerių ir paslaugų naudotojų paiešką, finansavimui:

2015 m. I ketv. - 2016 NPŽO
m. IV ketv.

 Finansavimas skiriamas Slėnių programos dalyvių verslo (mokslo) misijoms į tikslinę mokslo

instituciją ar padalinį, pavienių Slėnių programos dalyvių – mokslinio personalo – dalyvavimui
mokslinėse konferencijose, užsienio šalių mokslo institucijų atstovų vizitams į Lietuvą
(pristatant esamą slėnių infrastruktūrą) ir kt.
 Fondo naudotojai, naudodamiesi finansine parama, įsipareigoja reprezentuoti ne tik savo
projektą, bet ir visą „Atvirą Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą“, efektyvumas vertinamas pagal
sudarytas bendradarbiavimo sutartis, naujus projektus, pritraukimą naudotis Slėnių
infrastruktūra ir kvalifikuoto mokslinio personalo subrangos paslaugomis.
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 Fondo formavimui gali būti numatytas 2014 – 2020 m. ES paramos perspektyvos lėšų

III.6.

panaudojimas.
Tarptautiniai (tiesioginiai) ryšiai ir bendradarbiavimas tikslinėse rinkose su verslo segmentu (Danija, Suomija, Nyderlandai)

III.6.1. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymo renginių ciklas Lietuvoje reziduojančių
užsienio šalių atstovybėms (ambasadoriams, komercijos / ūkio reikalų atašė / atstovams).

2015 m. I-II ketv.

NPŽO,
bendradarbiaujant su
ŠMM, ŪM, URM

2015 m. III ketv. 2016 m. IV ketv.

NPŽO,
bendradarbiaujant su
VšĮ „Investuok
Lietuvoje“ ir VšĮ
„Versli Lietuva“

Danija Danijos karalystės ambasada Lietuvoje; Danijos Prekybos Rūmai Lietuvoje.
Suomija Suomijos respublikos ambasada Lietuvoje; Suomijos Prekybos Rūmai Lietuvoje.
Nyderlandai Nyderlandų karalystės ambasada Lietuvoje.
III.6.2. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymo – verslo misijų programa užsienio tikslinių
rinkų institucijoms, agentūroms ir verslą vienijančioms bei atstovaujančioms organizacijoms –
teminiai renginiai užsienio šalyse:
 Vienos dienos trukmės programa su „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ bei konkrečių





Slėnių projektų, bendradarbiavimo galimybių pristatymais;
Renginiai organizuojami bendradarbiaujant su Lietuvos atstovybe šalyje, pasitelkiant atstovybės
ir vietinius partnerius;
Parengiamas potencialių dalyvių sąrašas ir kontaktų bazė (pagal Slėnių projektų veiklos kryptis
ir paslaugų grupes, veiklos pobūdį, atstovaujamas verslo šakas);
Renginiai organizuojami tematiniu principu padengiant vieną ar keletą Slėnių veiklos krypčių
(tokiu būdu sudarant galimybę segmentuoti dalyvius pristatant jiems aktualias paslaugas);
Renginiuose dalyvauja „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ atstovai – Slėnių programų
dalyviai, slėnių projektų (APC) atstovai.
Danija Potencialūs dalyviai, partneriai ir tarpininkai dalyvių pritraukimui:
 Institucijos ir agentūros:
The Danish Chamber of Commerce; Invest in Denmark; Danish Ministry of
Science, Innovation and Higher Education; BusinessInDenmark; kt.
 Asociacijos ir organizacijos:
Bendrosios: Confederation of Dannish Industry; Danish Export Association;
The Danish Federation of Small and Medium-Sized Enterprises; Federation of
International Trade Associations; International Trade Center; kt.
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Šakinės: The Danish Wind Industry Association; Danish Wind Energy Group;
Danish Purchasing and Logistics Forum; The Danish IT Industry Association;
The Danish Construction Association; Danish Food & Agriculture Council;
Medicon Valley Association; Dansk Biotek; kt.

Per metus organizuojami 4 „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymo –
verslo misijų renginiai, atsižvelgiant į tematines slėnių veiklos kryptis dalyvauja
„Santakos” ir „Saulėtekio“ slėnių atstovai.
Potencialūs dalyviai, partneriai ir tarpininkai dalyvių pritraukimui:
 Institucijos ir agentūros:
FinPro; Invest in Finland; Enterprise Finland; Finish Central Chamber of
Commerce; Finish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES);
kt.
 Asociacijos ir organizacijos:
Bendrosios: Federation of Finnish Commerce; Confederation of Finish
Industries; General Industry Federation; kt.
Šakinės: Finnish Bioindustries FIB; CleanTech Finland; Finnish Forest
Industries Federation; Pharma Industry Finland; Technology Industries of
Finland; Finnish water and waste water works association; Finnish agricultura
association; Chemical industry federation of Finland;
Per metus organizuojami 2 „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymo –
verslo misijų renginiai, atsižvelgiant į tematines slėnių veiklos kryptis dalyvaujant
„Santaros” slėnio atstovai.

Nyderlandai Potencialūs dalyviai, partneriai ir tarpininkai dalyvių pritraukimui:
 Institucijos ir agentūros:
Ministry of Economic Affairs; NL Agency; Netherlands Foreign Investment
Agency (NFIA); kt.
 Asociacijos ir organizacijos:
Bendrosios: Confederation of Netherlands Industry and Employers; The
Federation of International Trade Associations; Holland Trade; International
Trade Center; Confederation of Netherlands Industry and Employers; Holland
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International Distribution Council; The Royal Association MKB-Nederland;
Šakinės: The Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO); The
Dutch Dairy Association NZO; The Dutch Independent Research Organisation
(TNO); Food Valley; Association of the Dutch water treatment industry;
Research institute for sustainable water technology (Wetsus); KWR
Watercycle Research Institute; Netherlands Water Partnership; Dutch
Maritime Network; kt.

Per metus organizuojami 2 „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymo –
verslo misijų renginiai, atsižvelgiant į tematines slėnių veiklos kryptis dalyvauja
„Jūrinio” ir „Nemuno“ slėnių atstovai.

III.6.3. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymas ir atstovų dalyvavimas teminėse
konferencijose, parodose:
 Atliekamas tikslinėse rinkose (Danija, Nyderlandai, Suomija) vykstančių tradicinių ir periodinių

konferencijų ir parodų auditas, parengiamas potencialiai aktualių renginių sąrašas (atsižvelgiant
į tematines Slėnių veiklos kryptis);
 Bendradarbiaujant su Slėnių projektų vykdytojais prioretizuojami ir atrenkami aktualiausi,
tematines slėnių veiklos kryptis ir teikiamas (planuojamas teikti) paslaugas atitinkantys
renginiai;
 Organizuojamas „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ atstovų dalyvavimas atrinktuose
renginiuose (atitinkamai pagal renginio formatą – atstovų delegacija, pranešimai, specialus
stendas).
Danija „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymas ir / ar atstovų dalyvavimas

2015 m. III ketv. 2016 m. IV ketv.

NPŽO,
bendradarbiaujant su
VšĮ „Investuok
Lietuvoje“ ir VšĮ
„Versli Lietuva“

organizuojamas 3 kartus per metus (1 bendrai METP sektoriaus renginys, 2 šakiniai
renginiai), atsižvelgiant į tematines slėnių veiklos kryptis dalyvauja „Santakos” ir
„Saulėtekio“ slėnių atstovai. Galimi renginiai, pvz.:
 Building Green (Denmark’s largest trade fair for sustainable and energy efficient
buildings); Smart Grids Europe; Hi Automation; Automatik Expo; HIIndustrimessen (Automatics, Electronics and Robot Technology and in-house
Transportation); Euroscience Open Forum (ESOF); kt.

Suomija „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymas ir / ar atstovų dalyvavimas
organizuojamas 2 kartus per metus, atsižvelgiant į tematines slėnių veiklos kryptis
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dalyvauja „Santaros” slėnio atstovai. Galimi renginiai, pvz.:
 Chembio Finland (Laboratory Products, Biotechnology, Chemical Industry);
FINNCLEAN (International Trade Fair for the Cleaning Industry); Communication
Networks Finland (Trade Fair for Telecommunication and Information Networks);
kt.

Nyderlandai „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymas ir / ar atstovų dalyvavimas
organizuojamas 2 kartus per metus, atsižvelgiant į tematines slėnių veiklos kryptis
dalyvauja „Jūrinio” ir „Nemuno“ slėnių atstovai. Galimi renginiai, pvz.:

 AquaTech Amsterdam (International Trade Exhibition of Water Technology and
Water Management); De Groene Sector Vakbeurs (Green Industry Exhibition of
Hardenberg. Gardening and Landscaping Exhibition); BioVak (Professional trade
fair for durable agriculture, nature, food quality and entrepreneurs); Agrovak
Holland (Holland Agro Exhibition); kt.

III.6.4. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ atstovų dalyvavimas institucijų ir agentūrų (VšĮ
„Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“) organizuojamose verslo misijose ir kontaktų mugėse
užsienio šalyse:

2015 m. III ketv. - NPŽO
2016 m. IV ketv.
bendradarbiaujant su
„Investuok
Lietuvoje“ ir „Versli
 Planuojamų verslo misijų ir kontaktų mugių stebėsena (bendradarbiaujant su VšĮ „Investuok
Lietuva“.
Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“);
 Prioritetinio verslo misijų ir kontaktų mugių, atitinkančių Slėnių tematines veiklos sritis, sąrašo
sudarymas ir renginių atranka;
 „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ atstovų dalyvavimas verslo misijose ir kontaktų
mugėse pristatant Lietuvos MTEP potencialą, bendradarbiavimo galimybes bei paslaugas.
Danija Atsižvelgiant į tematines slėnių veiklos kryptis dalyvauja „Santakos” ir „Saulėtekio“
slėnių atstovai – ne mažiau kaip 6 verslo misijos ir/ar kontaktų mugės per metus.

Suomija Atsižvelgiant į tematines slėnių veiklos kryptis dalyvauja „Santaros” ir „Saulėtekio“
slėnių atstovai – ne mažiau kaip 4 verslo misijos ir/ar kontaktų mugės per metus.

Nyderlandai Atsižvelgiant į tematines slėnių veiklos kryptis dalyvauja „Jūrinio” ir „Nemuno“ slėnių
atstovai – ne mažiau kaip 3 verslo misijos ir/ar kontaktų mugės per metus.

III.7.

Reklama ir viešieji ryšiai tikslinėse rinkose verslo segmentui (Danija, Suomija, Nyderlandai)*
*Šių priemonių planavimui ir įgyvendinimui rekomenduojama pasitelkti komunikacijos agentūras, turinčias patirtį, žmogiškuosius ir techninius
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resursus tose šalyse bei galinčias užtikrinti kokybišką paslaugų atlikimą.
III.7.1. „Atvirą Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą“, jo potencialą ir paslaugas pristatančios publikacijos
verslo ir specializuotoje žiniasklaidoje:
 Publikacijose pristatomas Lietuvos MTEP potencialas ir privalumai, stiprybės teminių krypčių
srityje, geroji vietos verslininkų patirtis bendradarbiaujant su Lietuvos verslo ir mokslo
sektoriumi, Lietuvos pasiekimai, sėkmingi MTEP srities, verslo ir mokslo bendradarbiavimo
projektai, pateikiama faktinė medžiaga (pvz.: Lietuvoje teikiamų paslaugų ekonominis
naudingumas).
Danija Tiksliniai žiniasklaidos kanalai (6-8 publikacijos per metus), pvz.: Euro Investor; NP

Suomija
Nyderlandai

2015 m. III ketv. – 2016
m. IV ketv.

NPŽO

Investor; Scandinavia Now; Business Magasin; Penge og Privatokonomi; Borsens
Nyheds Magasin; Berlingske Business; Economist; Medicon Valley magazine; Penge
& Privatokonomi; kt.
Tiksliniai žiniasklaidos kanalai (4-6 publikacijos per metus), pvz.: Kauppalehti; Prima
(Confederation of Finish Industries); Aamulehti; Taloussanomat; Tiede; kt.
Tiksliniai žiniasklaidos kanalai (4-6 publikacijos per metus), pvz.: Beleggers Belangen;
Quote; Economist; Het Financieele Dagblad; kt.

2015 m. III ketv. – 2016 NPŽO
III.7.2. „Atvirą Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą“, jo potencialą ir paslaugas pristatantys reklamos
m. IV ketv.
maketų kampanija verslo ir specializuotoje žiniasklaidoje.
 Įgyvendinant reklamos kampaniją verslo ir specializuotoje žiniasklaidoje būtina užtikrinti, kad
tikslinės grupės būtų nukreiptos į kokybiškai parengtus ir išsamią informaciją apie „Atvirą
Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą“ pateikiančius šaltinius., rekomenduotina – virtualius
„vartus“.
Danija Pagal žiniasklaidos planavimo agentūros parengtą reklamos publikavimo tikslinėje

Suomija
Nyderlandai

Danijos žiniasklaidoje planą.
Pagal žiniasklaidos planavimo agentūros parengtą reklamos publikavimo tikslinėje
Suomijos žiniasklaidoje planą.
Pagal žiniasklaidos planavimo agentūros parengtą reklamos publikavimo tikslinėje
Nyderlandų žiniasklaidoje planą.

III.7.3. „Atvirą Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklą“, jo potencialą ir paslaugas pristatanti kontekstinė
reklama interneto kanaluose (paieška, profesiniais tinklais, forumais, etc.).
 Įgyvendinant reklamos kampaniją interneto kanaluose būtina užtikrinti, kad būtų parengti

2015 m. III ketv. – 2016
m. IV ketv.

NPŽO
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kokybiški informacijos šaltiniai (į kuriuos nukreipia reklama). Šią kampaniją rekomenduotina
sieti su „Atviros Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ populiarinimo kampanija (nukreipiant
vartotojus į virtualius „vartus“).
Danija Pagal žiniasklaidos planavimo agentūros parengtą reklamos publikavimo tiksliniuose
Danijos interneto kanaluose planą.

Suomija Pagal žiniasklaidos planavimo agentūros parengtą reklamos publikavimo tiksliniuose
Suomijos interneto kanaluose planą.

Nyderlandai Pagal žiniasklaidos planavimo agentūros parengtą reklamos publikavimo tiksliniuose
Nyderlandų interneto kanaluose planą.

Lentelė Nr. 13. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo priemonės ir veiksmų grupės

4.3.4. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo biudžetas
4.3.4.1. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo biudžetas pagal priemones
Nr.

Rinkodaros (strategijos įgyvendinimo) priemonės

Suma Lt (be PVM)

I etapas: APIBRĖŽTI SLĖNIUS KAIP DARINIUS, JŲ STRUKTŪRĄ, TEIKIAMAS PASLAUGAS, KURIAMUS REZULTATUS IR ATSTOVAUJANTĮ PREKIŲ
ŽENKLĄ

43
44

I.1. Slėnių nacionalinio prekių ženklo operatoriaus (NPŽO) suformavimas

260.000,00 – 290.000,00*43

I.2. Prekės ženklo (pavadinimas, vizualinė išraiška, naudojimo taisyklės) sukūrimas

70.000,00 - 90.000,00

I.3. Atskirų projektų (APC) paslaugų sąvadai

**44

I.4. „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ paslaugų sąvadas

*

I.5. Projektų aplinkos rinkodaros komunikacijos veiklų ir priemonių auditai

*,**

Rengiama esamais susijusių institucijų ir agentūrų, vėliau – NPŽO resursais (numatomi 2 pastovūs etatai koordinavimui ir valdymui, techninės išlaidos).
Rengiama ir įgyvendinama esamais projektų vykdytojų (APC) resursais.
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Nr.

Rinkodaros (strategijos įgyvendinimo) priemonės

I.6. MTEP sistemos rinkodaros komunikacijos veiklų ir priemonių auditas

Suma Lt (be PVM)
*

II etapas: PRISTATYTI IR ĮTVIRTINTI SLĖNIŲ PREKIŲ ŽENKLĄ (JO ATSTOVAUJAMAS PASLAUGAS IR PRODUKTUS) IR JO ŽINOMUMĄ VIDINĖMS
(PROGRAMOS DALYVIŲ) IR VIETINĖMS (LIETUVOS) TIKSLINĖMS GRUPĖMS

II.1. NPŽO ir prekės ženklo pristatymas Lietuvos tikslinėms grupėms

150.000,00 - 200.000,00

II.2. Viešinimo priemonių įgyvendinimas ŠMM lygmeniu

275.000,00 – 470.000,00

II.3. Viešinimo priemonių įgyvendinimas projektų lygmeniu

895.000,00 – 1.660.000,00

III etapas: PRISTATYTI IR ĮTVIRTINTI SLĖNIŲ PREKIŲ ŽENKLĄ (JO ATSTOVAUJAMAS PASLAUGAS IR PRODUKTUS) IR JO ŽINOMUMĄ
PASAULINĖJE MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ RINKOJE.

III.1. Korporacinių reprezentacinių / informacinių priemonių ir kanalų paketas

85.000,00 – 110.000,00

III.2. Slėnių projektų (APC) reprezentacinių / informacinių priemonių paketas

750.000,00 - 830.000,00

III.3. Virtuali „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ platforma

-

III.4. Tarptautiniai (tiesioginiai) ryšiai ir bendradarbiavimas Lietuvoje

70.000,00 - 80.000,00

III.5. Tarptautiniai (tiesioginiai) ryšiai ir bendradarbiavimas su mokslo institucijų segmentu

720.000,00 – 840.000,00

III.6. Tarptautiniai (tiesioginiai) ryšiai ir bendradarbiavimas tikslinėse rinkose (vienoje šalyje)

410.000,00 – 490.000,00

III.7. Reklama ir viešieji ryšiai tikslinėse rinkose verslo segmentui (vienoje šalyje)

340.000,00 – 410.000,00
Viso: 4.025.000,00 – 5.470.000,00

Lentelė Nr. 14. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo biudžetas pagal priemones, 2014 – 2016 m.
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Rinkodaros strategijos įgyvendinimo biudžetas detalizuojamas (atskiroms priemonėms ir projektams skirtos lėšos, priemonių apimtys, kt.) suformavus Slėnių
nacionalinio prekių ženklo operatorių (NPŽO), atsakingą už rinkodaros strategijos įgyvendinimą.

4.3.5. Siekiami rinkodaros strategijos įgyvendinimo rezultatai, stebėsena ir vertinimas
4.3.5.1. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo rezultatai
I Etapas:
 Įsteigtas ir funkcionuojantis NPŽO;
 Sukurtas korporacinis, slėnių ir projektų (APC) prekių ženklai (logotipai), naudojimo taisyklės;
 Parengti atskirų Slėnių projektų paslaugų sąvadai ar bendras „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ paslaugų sąvadas;
 Parengtas Slėnių dalyvių ir MTEP sistemos dalyvių rinkodaros veiklų ir renginių sąvadas ir kalendorius.

II Etapas:
 „Atviras Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklas“ ir prekės ženklas pristatytas vidinėms tikslinėms grupėms.

III Etapas:
 Parengtas korporacinių reprezentacinių / informacinių „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ priemonių ir kanalų paketas;
 Parengtas atskirų Slėnių projektų (APC) reprezentacinių / informacinių priemonių ir kanalų paketas;
 Suorganizuoti „Atviro Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ pristatymo renginiai tarptautinėms tikslinėms grupėms Lietuvoje;
 „Atviros Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ paslaugų spektras pristatytas mokslo institucijų segmentui tarptautinėse rinkose;


„Atviros Lietuvos mokslo ir inovacijų tinklo“ paslaugų spektras pristatytas verslo segmentui tarptautinėse rinkose.

4.4.5.2. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo veiklų vertinimas
 Žinomumas (pavadinimo, paskirties, paslaugų, produktų, atskirų centrų):


Siekiamas pokytis nustatomas atsižvelgiant į pradinius situacijos tyrimus.
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 Palankumas:


Siekiamas pokytis nustatomas atsižvelgiant į pradinius situacijos tyrimus.

 Procesas:


Numatytų priemonių įgyvendinimas laiku ir pagal numatytas apimtis (kiekis, dalyvių skaičius, lankytojų skaičius, kt.).

 Pritraukimas:


Atsižvelgiant į individualius APC išsikeltus tikslus ir veiklos rezultatus.

4.3.5.3. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo stebėsena
Tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo ir rinkodaros strategijos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą atlieka „Nacionalinio prekės ženklo operatorius“:
Atsižvelgdamas į individualius atskirų projektų poreikius rengia ir atnaujina korporacinį taktinį rinkodaros priemonių ir veiklų įgyvendinimo planą;
Įgyvendina (tiesiogiai ar per paslaugų teikėjus) korporaciniame taktiniame rinkodaros priemonių ir veiklų plane numatytas priemones;
Atlieka atskirų rinkodaros priemonių efektyvumo vertinimus (pvz.: tinklapio lankomumas, renginių ir dalyvių skaičius, tiesioginės užklausos dėl
paslaugų, tiesioginių susitikimų skaičius, pasiektos bendradarbiavimo sutartys ir kt.).
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Priedas Nr. 1. Integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių tikslinių rinkų atrankos analizės ir
rezultatų aprašymas
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INTEGRUOTŲ MOKSLO,
STUDIJŲ IR VERSLO SLĖNIŲ
TIKSLINIŲ RINKŲ ATRANKA

Analizės ir rezultatų aprašymas
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1. Slėnių tikslinių rinkų atrankos analizės kontekstas ir tikslai
Plėtojant integruotus mokslo, studijų ir verslo slėnius (toliau – slėniai) Lietuvoje siekiama parengti ir
įgyvendinti pasaulinės klasės mokslinių tyrimų infrastruktūros sistemą, kuri užtikrintų efektyvų
mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimą, atvirą prieigą prie infrastruktūros bei sudarytų prielaidas
Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) sektoriaus paslaugų eksportui.
Kaip pabrėžiama slėnių rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategijos dokumente
vienas iš pagrindinių slėnių plėtrą, tarptautiškumą bei tarptautinio prekės ženklo vystymo galimybes
ribojančių faktorių yra neaiškūs slėnių prioritetai, paslaugos, tikslinės grupės ir rinkos. Svarbu
pastebėti, jog įgyvendinant rinkodaros komunikacijos priemones Slėnių tikslinių grupių segmentai ir
rinkos turi būti konkretizuojami ir detalizuojami (pagal infrastruktūros ir paslaugų, investavimo ir
partnerystės kryptis, geografinius, finansinius, socialinius, ekonominius ir kt. aspektus).
Atsižvelgiant į šį kontekstą ir slėnių poreikius, šiame dokumente pateikiama slėnių galimų
tikslinių rinkų atrankos analize siekiama nustatyti preliminarias siūlomos slėnių tikslines
rinkas. Svarbu pabrėžti, kad slėniai kol kas nėra detaliai apsibrėžę galimos savo
infrastruktūros, paslaugų ir produktų (rezultatų) pasiūlos tikslinėms rinkoms, be ko didelio
detalumo tikslinių rinkų analizė kol kas nėra įmanoma ir prasminga. Atsižvelgiant į šią
aplinkybę (apribojimą) šiame dokumente pasirinktas toks analizės detalumas, kuris leistų
preliminariai įvardyti galimas slėnių tikslines rinkas – bendrąsias tarptautinės slėnių plėtros
kryptis.
Slėniams detaliai apsibrėžus savo prioritetus bei infrastruktūros, turimų kompetencijų, paslaugų ir
produktų pasiūlą, tikslinių rinkų analizę būtų galima toliau gilinti detalizuojant tikslinius segmentus,
jų pasiekimo būdus ir kanalus bei kt. aspektus.

2. Galimi slėnių tiksliniai segmentai ir pasiūla tikslinėms rinkoms
Šiame dokumente pateikiamos analizės tikslais išskiriami du pagrindiniai tiksliniai segmentai, su
kuriais slėniai galėtų plėtoti bendradarbiavimo ryšius, nuomoti infrastruktūrą ir parduoti paslaugas ar
produktus tikslinėse rinkose:
►
►

Verslo (įmonių) segmentas;
Mokslo institucijų segmentas.

Apibendrintai vertinant galimą slėnių pasiūlą segmentams tikslinėse rinkose trumpalaikėje ir
vidutinėje perspektyvoje, galima teigti, jog:
►

►

Verslo (įmonių) segmentui slėniai galėtų pasiūlyti:
o Paprastas MTEP paslaugas (pvz., įvairūs matavimai, medžiagų savybių tyrimai,
kokybės tyrimai ir kt.).
o Su produktų ir/arba jų elementų kūrimu susijusias MTEP paslaugas.
Mokslo institucijų segmentui slėniai galėtų pasiūlyti:
o MTEP infrastruktūros (pvz., laboratorijų) nuomą;
o Kvalifikuoto mokslinio personalo subrangos paslaugų teikimą užsienio mokslo
institucijų vykdomuose moksliniuose projektuose;
o Bendradarbiavimą vykdant bendrus tarptautinius mokslinius projektus.
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Toliau atliekama rinkų atrankos analizė struktūrizuojama atsižvelgiant į šiame skyriuje išskirtus
tikslinius slėnių segmentus bei pasiūlą.

3. Slėnių tikslinių rinkų atranka
3.1.

Galimų tikslinių rinkų grupės

Siekiant nustatyti slėnių tikslines rinkas, šalių potencialas vertinamas suklasifikavus jas į keturias
grupes, atsižvelgiant į ekonominio, mokslinio ir infrastruktūrinio išsivystymo bei kultūrinius
ypatumus, kas galėtų turėti įtakos slėnių bendradarbiavimo su šių šalių organizacijomis galimybėms.
Tolimesnei analizei išskiriamos šios šalių grupės:
I. Vakarų Europos šalys;
II. Baltijos šalys;
III. ES šalys Centrinėje ir Rytų Europoje (išskyrus Baltijos šalis);
IV. NVS šalys (Baltarusija, Ukraina, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Moldova, Gruzija).
Šalių klasifikacija pagal šias grupes pateikiama žemiau esančiame žemėlapyje.

Paveikslas 1. Galimų tikslinių rinkų grupių žemėlapis.
Vertinant šių šalių grupių mokslinio (kompetencijos, infrastruktūros ir kitų išteklių) išsivystymo bei
verslo ir mokslo bendradarbiavimo intensyvumo skirtumus, Vakarų Europos šalių grupės rinkos gali
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būti laikomos turinčiomis didžiausią potencialą tapti slėnių tikslinėmis rinkomis. Atsižvelgiant į šią
aplinkybę, šalių skaičių ir išsamių kiekybinių duomenų prieinamumą, Vakarų Europos šalių grupės
tikslinių rinkų atranka atliekama remiantis kiekybiniais ir kokybiniais kriterijais pagal apibrėžtą
metodologiją (aprašoma tolimesniuose skyriuose). Likusių grupių šalių potencialas būti tikslinėmis
slėnių rinkomis vertinamas remiantis kokybinėmis įžvalgomis.

3.1.1.

3.1.1.1.

Vakarų Europos šalių grupės tikslinių rinkų atranka

Vakarų Europos šalių grupės tikslinių rinkų atrankos metodika

Atrenkant tikslines rinkas iš Vakarų Europos šalių grupės, daroma prielaida, jog didžiausią potencialą
tapti tikslinėmis slėnių rinkomis turi tos šalys, kuriose tiksliniai segmentai (įmonės ir mokslo
institucijos) intensyviausiai vykdo MTEP veiklą bei yra labiausiai linkę bendradarbiauti su išoriniais
partneriai ją įgyvendindami. Kiekvienas iš šių rinkų potencialą atspindinčių aspektų yra vertinamas
remiantis kiekybiniais tikslinių segmentų situaciją nusakančiais rodikliais, analizę atliekant trimis
pagrindiniais etapais:
I.
II.
III.

MTEP investicijų lygio vertinimas;
Bendradarbiavimo lygio vertinimas;
Mokslo krypčių susiejimas su slėnių tematinėmis kryptimis ir slėnių tikslinių rinkų
nustatymas.

Žemiau esančioje schemoje pateikiama Vakarų Europos šalių grupės tikslinių rinkų atrankos
metodikos koncepcija detalizuojanti kiekvieną iš aukščiau apibrėžtų analizės etapų.

87

Prancūzija
Nyderlandai

4,6%

Nyderlandai

128

3,6%

Norvegija

116

3,5%

Suomija

Fizika

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Mokslo institucijų segmentas

►

Rodiklis: Išlaidos
konkrečios mokslo srities
MTTP veiklai aukštojo
mokslo institucijose,
tenkančios vienam
gyventojui (EUR)

0
►

100

Danija

1692

Austrija

71

Švedija

1604

Suomija

60

Norvegija

1483

Airija

60

Liuksemburgas

1428

Norvegija

60

Nyderlandai

1330

100

x

x

Žemės ir susiję
aplinkos mokslai

x

x
Klinikinė medicina

x

Elektros, elektronikos
ir informatikos
inžinerija

x

Civilinė inžinerija

78

50

Chemijax
Biotechnologijos ir
x
bioinžinerija x

200

Rodiklis: Tarptautinių
bendrų mokslinių
publikacijų skaičius,
tenkantis milijonui šalies
gyventojų (vnt.)

Danija

0

x

Medžiagų inžinerija

98

...

180
147

Jūrų mokslai ir
technologijos

Švedija

Žemėsmiškininkystės
ir maisto ūkio mokslai

Danija

4,9%

Lazerių ir optinės
technologijos

Vokietija

Danija

Slėniai ir jų tematinės sritys
Santakos Santaros Saulėtekio Jūrinis Nemuno
slėnis
slėnis
slėnis
slėnis slėnis

...

5,8%

Rodiklis: Mokslinių tyrimų,
vykdomų
bendradarbiaujant viešojo
ir privataus sektoriaus
organizacijoms, publikacijų
skaičius, tenkantis
milijonui šalies gyventojų
(vnt.)

Biotechnologijos

Suomija

►

...

Rodiklis: Įmonių investicijų
į konkrečios mokslo srities
MTTP veiklą procentinė
dalis nuo ūkio sektoriuje,
kuriame įmonės vykdo
veiklą, sukuriamos
pridėtinės vertės.

Mokslo sritys

Verslo (įmonių) segmentas

►

III. Mokslo krypčių susiejimas su slėnių
tematinėmis kryptimis, slėnių tikslinių rinkų
nustatymas

II. Bendradarbiavimo
lygio vertinimas

Darni chemija

I. MTTP investicijų lygio
vertinimas

0

1000

Aplinkos inžinerija

x

Žemės ūkio mokslai

x

x

Slėnių tikslinės rinkos
Bendradarbiavimui
su verslo segmentu

Bendradarbiavimui
su mokslo
institucijomis

2000

Paveikslas 2. Vakarų Europos šalių tikslinių rinkų atrankos metodikos koncepcijos schema.
I etapas: MTEP investicijų lygio vertinimas

Šiame žingsnyje siekiama nustatyti kiekvieno iš vertinimų segmentų (verslo, mokslo institucijų)
vykdomos MTEP veiklos intensyvumą ir brandą. Daroma prielaida, jog šiuos aspektus atspindi
investicijų į MTEP veiklą dydis, t.y., šalyse, kuriose verslas ir/arba mokslo institucijos santykinai
daugiau investuoja į MTEP veiklą, slėniai turi didesnes galimybes susirasti klientų ir partnerių,
kuriems galėtų nuomoti infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius, parduoti paslaugas bei produktus.

Pabrėžtina, jog siekiant užtikrinti galimybę vėlesniuose analizės žingsniuose susieti nustatytas didesnį
potencialą turinčias tikslines rinkas su konkrečiais slėnias pagal jų tematines sritis, I-ame žingsnyje
MTEP investicijų lygio rodikliai apskaičiuojami pagal konkrečią vertinamą šalį, segmentą bei mokslo
sritis, kuriose yra vykdomos MTEP investicijos. Analizuojant galimas tikslines rinkas buvo
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vertinamos tos mokslo sritys, kurios MOSTA užsakymu atliktos mokslo krypčių potencialo vertinimo
studijos duomenimis45, turi didžiausią potencialą Lietuvoje.

Verslo segmento vertinimo atveju verslo MTEP investicijų lygio vertinamose šalyse apskaičiavimui
naudojamas rodiklis „Įmonių investicijų į konkrečios mokslo srities MTEP veiklą procentinė dalis nuo
ūkio sektoriuje, kuriame įmonės vykdo veiklą, sukuriamos pridėtinės vertės (%)“. Rodiklis
apskaičiuotas remiantis Eurostat duomenų bazėje pateikiamais 2011 m. investicijų į MTEP
konkrečiuose ūkio sektoriuose bei juose sukuriamos pridėtinės vertės rodikliais.

Siekiant apskaičiuoti verslo segmento vykdomų MTEP investicijų intensyvumo pagal mokslo sritis
rodiklį, ekspertiniu būdu buvo nustatytos sąsajos tarp mokslo sričių ir ūkio sektorių, kuriuose
vykdomai MTEP veiklai yra aktuali konkreti mokslo sritis. Įvertinus sąsajas, kiekvienai mokslo sričiai
buvo apskaičiuota su ja susijusių MTEP investicijų ir ūkio sektoriuose sukuriamos pridėtinės vertės
santykio rodiklių mediana. Kiekvienoje mokslo srityje buvo atrinkta po 5 šalis, pasižyminčias
didžiausiomis apskaičiuoto rodiklio reikšmėmis.

Mokslo institucijų segmento atveju mokslo institucijų MTEP investicijų lygio vertinamose šalyse
apskaičiavimui buvo naudojamas rodiklis „Išlaidos konkrečios mokslo srities MTEP veiklai aukštojo
mokslo institucijose, tenkančios vienam gyventojui (EUR)“. Naudojamos Eurostat duomenų bazėje
pateikiamos rodiklio reikšmės už 2011 m. Kiekvienoje mokslo srityje atrinkta po 5 šalis,
pasižyminčias didžiausiomis rodiklio reikšmėmis.

II etapas: Bendradarbiavimo lygio vertinimas

Šis žingsnis atliekamas darant prielaidą, jog tikslinių rinkų potencialą (patrauklumą) lemia ne tik
investicijų į MTEP veiklą lygis, tačiau ir kiekvieno iš vertinamų segmentų noras, galimybės bei
taikoma praktika bendradarbiauti su išoriniais partneriais vykdant MTEP veiką (verslo segmento
atveju – bendradarbiavimas su mokslo organizacijomis, mokslo institucijų atveju – tarptautinis
bendradarbiavimas su kitomis mokslo institucijomis).

Verslo segmento bendradarbiavimo lygiui įvertinti analizuojamose šalyse naudojamas rodiklis:
„Mokslinių tyrimų, vykdomų bendradarbiaujant viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms,
publikacijų skaičius, tenkantis milijonui šalies gyventojų (vnt.)“. Naudojamos Europos Komisijos
inovacijų švieslentės (angl. Innovation union scoreboard) 2013 m. ataskaitoje pateikiamos rodiklio
reikšmės už 2012 m.

45

5 G. Valinčius et al. (2013): Research Potential in Lithuania.
http://www.mosta.lt/images/documents/ss/Research_potential.pdf
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Mokslo institucijų segmento bendradarbiavimo lygiui įvertinti analizuojamose šalyse naudojamas
rodiklis „Tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis milijonui šalies gyventojų
(vnt.)”. Naudojamos Europos Komisijos inovacijų švieslentės (angl. Innovation union scoreboard)
2013 m. ataskaitoje pateikiamos rodiklio reikšmės už 2012 m.

I ir II analizės etapų rezultatų susiejimas

I ir II tikslinių rinkų atrankos etapų metu gauti rezultatai susiejami tarpusavyje. Pagal kiekvieną
mokslo sritį ir segmentą (verslo, mokslo įstaigų) iš 5 šalių, atrinktų pagal didžiausią investicijų į
MTEP lygio rodiklių reikšmę (nustatyta I etape), atrenkamos 2 šalys, pirmaujančios pagal
bendradarbiavimo lygio rodiklių reikšmę (nustatyta II etape).

III etapas: Mokslo krypčių susiejimas su slėnių tematinėmis kryptimis, slėnių tikslinių rinkų
nustatymas

I ir II analizės etapų rezultatas – po 2 atrinktas tikslines rinkas pagal kiekvieną mokslo sritį ir
segmentą – susiejamas su konkrečiais slėniais, pagal ekspertiniu būdu nustatytas sąsajas tarp slėnių
veiklos tematinių krypčių ir mokslo sričių. Atsižvelgiant į tai, kad slėniai turi po kelias veiklos
tematines kryptis, kurios gali būti susijusios su keliomis mokslo sritimis, darant galutinę slėnių
tikslinių rinkų atranką prioritetinėmis yra laikomos tos tikslinės rinkos, kuriose plėtojamos mokslo
sritys turi daugiausiai sąsajų su konkretaus slėnio veiklos tematinėmis kryptimis.

Atlikus III etapo analizę, kiekvienam slėniui atrenkama po 2 tikslines rinkas: viena bendradarbiavimo su verslo segmentu plėtojimui, antra – bendradarbiavimo su mokslo institucijomis
plėtojimui. Tuo atveju, jei abejų segmentų tikslinės rinkos sutampa, slėniui priskiriama viena tikslinė
rinka.

3.1.1.2.

Vakarų Europos šalių grupės tikslinių rinkų atrankos analizė ir rezultatai

Atlikus ankstesniame skyriuje aprašytus tikslinių rinkų atrankos analizės I ir II etapus, pagal
kiekvieną mokslo sritį ir tikslinį segmentą nustatyta po 2 prioritetines tikslines rinkas. Žemiau
esančioje lentelėje pateikiamas I ir II etapų analizės apibendrinimas: lentelėje pateiktuose grafikuose
pavaizduota po 5 rinkas, pasižyminčias didžiausia investicijų į MTEP veiklą rodiklio reikšme, iš jų
atrinktos 2 rinkos (grafikų stulpeliai pažymėti geltona spalva), pirmaujančios pagal bendradarbiavimo
lygio vertinimo rodiklį.
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Segmentai

Verslo segmentas

Mokslo įstaigų segmentas

Rodiklis: Įmonių investicijų į konkrečios mokslo srities
MTEP veiklą procentinė dalis nuo ūkio sektoriuje,
kuriame įmonės vykdo veiklą, sukuriamos pridėtinės
vertės (%)

Rodiklis: Išlaidos konkrečios mokslo srities MTEP
veiklai aukštojo mokslo institucijose, tenkančios vienam
gyventojui (EUR)
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Segmentai

Verslo segmentas

Mokslo įstaigų segmentas

Rodiklis: Įmonių investicijų į konkrečios mokslo srities
MTEP veiklą procentinė dalis nuo ūkio sektoriuje,
kuriame įmonės vykdo veiklą, sukuriamos pridėtinės
vertės (%)

Rodiklis: Išlaidos konkrečios mokslo srities MTEP
veiklai aukštojo mokslo institucijose, tenkančios vienam
gyventojui (EUR)
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Lentelė 1. Vakarų Europos šalių grupės tikslinių rinkų atrankos analizės I ir II etapų
rezultatai.
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Atliekant III tikslinių rinkų atrankos analizės etapą, aukščiau lentelėje pateiktos kiekvienai mokslo
sričiai ir segmentui atrinktos tikslinės rinkos susiejamos konkrečiais slėniais pagal jų veiklos
tematines kryptis. Pagal šias sąsajas nustatoma po 1-2 prioritetines tikslines rinkas kiekvienam slėniui.
III etapo analizės rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.
Slėniai ir pagrindinės jų veiklos tematinės kryptys

Fizika

Suomija, Danija

Danija, Norvegija

Medžiagų inžinerija

Nyderlandai, Danija

Švedija, Danija

Chemija
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Švedija, Danija

Civilinė inžinerija

Suomija, Danija
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Paveikslas 3. Atrinktų tikslinių rinkų pagal prioritetines mokslo sritis ir slėnių veiklos
tematinių krypčių sąsajų matrica.
Remiantis aukščiau pateikta mokslo sričių ir slėnių veiklos tematinių krypčių sąsajų matrica
nustatytos šios slėnių tikslinės rinkos iš Vakarų Europos šalių grupės:
►
►
►
►
►

3.1.2.

Santakos slėnis – Danija;
Santaros slėnis – Suomija (verslo segmentui), Švedija (mokslo institucijų segmentui);
Saulėtekio slėnis – Danija;
Jūrinis slėnis – Nyderlandai (verslo segmentui), Danija (mokslo institucijų segmentui);
Nemuno slėnis – Nyderlandai (verslo segmentui), Švedija (mokslo institucijų segmentui).

Pastebėjimai dėl galimų tikslinių rinkų iš kitų šalių grupių

Baltijos šalys (Latvija, Estija): Pasinaudodamos ES struktūrinių fondų lėšomis visos Baltijos šalys
išvystė panašaus lygio MTEP infrastruktūrą. Dėl šios priežasties nėra prielaidų manyti, jog Lietuva
galėtų turėti konkurencinį pranašumą Latvijoje ir/ arba Estijoje teikdama infrastruktūros nuomos ar
MTEP paslaugas. Turėdamos mažus ekonominius pajėgumus, turėtų ne konkuruoti tarpusavyje, o
specializuoti MTEP srityse, kuriose turi didžiausią potencialą ir plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą
tarp šalių mokslo institucijų pagal pasirinktas specializacijos sritis. Taip pat šalys turėtų glaudžiau
bendradarbiauti koordinuojant šalių sumanios specializacijos strategijų rengimą ir įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į šį kontekstą, kaimyninės Baltijos šalys – Latvija ir Estija – galėtų būti Lietuvos slėnių
tikslinėmis rinkomis. Slėniai šiose rinkose turėtų orientuotis į bendradarbiavimo ryšių su mokslo
institucijomis plėtojimą siekiant efektyviau pasinaudoti kitų Baltijos šalių specializacijos srityje
turima kompetencija ir pasidalinti savo kompetencija vykdant bendrus projektus.

Rytų ir Centrinės Europos šalys (Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija, Rumunija, Bulgarija):
Kaip santykinai naujos ES narės (įstojusios į ES kartu su Lietuva arba vėliau) šios šalys pastaraisiais
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metais prisitraukė ženklias ES struktūrinių fondų lėšas savo MTEP infrastruktūros vystymui. Dėl šios
priežasties tikėtina, jog šios šalys susiduria su panašiais iššūkiais kaip ir Lietuva siekdamos užtikrinti
naujos MTEP infrastruktūros panaudojimo efektyvumą, dėl ko šiose šalyse neturėtų būti juntamas
poreikis nuomotis MTEP infrastruktūrą ar įsigyti MTEP paslaugas panašaus mokslinio ir
technologinio išsivystymo šalyse. Be to nėra prielaidų manyti, jog Lietuvos siūlomos su MTEP
susijusios paslaugos galėtų būti konkurencingesnės kainos prasme, nes mokslinio personalo darbo
užmokesčio (kurio sąnaudos lemia pagrindinius MTEP paslaugų kainų skirtumus tarp šalių) lygis
Rytų ir Centrinės Europos šalyse yra panašus kaip ir Lietuvoje arba, tam tikrais atvejais, mažesnis.
Atsižvelgiant į visą šį kontekstą, galima laikyti, jog Rytų ir Centrinės Europos šalys nėra potencialios
rinkos Lietuvos slėniams.

NVS šalys (Baltarusija, Ukraina, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Moldova, Gruzija): NVS šalims
būdingas mažesnis technologinis išsivystymas nei ES šalyse, nepakankamai išvystyta MTEP
infrastruktūra mokslo institucijose. Be to, verslas šiose šalyse nepasižymi didelėmis investicijų į MTEP
apimtimis ir aktyviai plėtojama inovacijų veikla, šalys neturi gilių bendradarbiavimo tarp mokslo
institucijų ir verslo tradicijų. Iš kitos pusės, NVS šalys tam tikrose mokslo srityse turi istoriškai
sukauptą ženklią kompetenciją ir kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius. Atsižvelgiant į šį faktą bei
nepakankamai išvystytą MTEP infrastruktūrą, būtų pagrįsta manyti, jog NVS šalių mokslo institucijų
atstovai galėtų būti suinteresuoti pasinaudoti prieiga prie pažangios MTEP infrastruktūros kitose šalyse,
taip pat ir Lietuvoje. Dėl šios priežasties NVS šalys gali būti laikomos tikslinėmis Lietuvos slėnių
rinkomis, orientuojantis į bendradarbiavimo su šių šalių mokslo institucijų segmentu plėtojimą.

3.2.

Siūlomų slėnių tikslinių rinkų apibendrinimas

Remiantis ankstesniuose skyriuje aprašytos analizės rezultatais, žemiau esančioje lentelėje
pateikiamos kiekvienam slėniui siūlomos tikslinės rinkos.

Tikslinių rinkų
grupės

Vakarų Europos šalių
grupė
Verslo segmentas

Mokslo
institucijų
segmentas

Suomija

Švedija

Baltijos šalys

NVS šalys

(Latvija, Estija)

(Baltarusija, Ukraina,
Kazachstanas,
Azerbaidžanas,
Moldova, Gruzija)

Plėtoti bendradarbiavimo
ryšius su mokslo
institucijomis siekiant
geriau koordinuoti
sumanią specializaciją ir
pasinaudoti jos
teikiamais privalumais

Plėtoti
bendradarbiavimo
ryšius su mokslo
institucijomis siekiant
pritraukti naudotis
išvystyta Lietuvos
MTEP infrastruktūra.

Slėniai

Santaros slėnis
Saulėtekio slėnis

Danija

Jūrinis slėnis

Nyderlandai

Danija

Nemuno slėnis

Nyderlandai

Švedija

Lentelė 2. Apibendrinti slėnių tikslinių rinkų atrankos analizės rezultatai.
Aukščiau lentelėje pateiktose atrinktos slėnių tikslinėse rinkose rinkodaros priemonės turėtų būti
įgyvendinamos šalių mastu (kaip galimus komunikacijos kanalus panaudojant mokslo tarybas, verslo
konfederacijas) orientuojantis į konkrečias mokslo sritis, kurios tikslinėse rinkose yra labiausiai
išvystytos. Atsižvelgiant į tai, kad pateiktas galimų tikslinių rinkų sąrašas yra gana gausus, pirminiam
rinkodaros modelio išbandymui turėtų būti pasirenkamos kelios prioritetinės tikslinės rinkos. Įvertinus
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pirminio rinkodaros modelio įgyvendinimo keliose prioritetinėse rinkose rezultatus ir efektyvumą, jis
galėtų būti toliau tobulinamas ir vėliau naudojamas didesniame tikslinių rinkų skaičiuje.

Taip pat svarbu pastebėti, jog be rinkodaros veiksmų atrinktose tikslinėse rinkose, slėniai ir toliau
turėtų plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitų, šioje analizėje neaptartų rinkų (pvz., JAV) mokslo
institucijomis bei įmonėmis nišinėse srityse, kuriose slėniai turi specifinę kompetenciją, paklausią
kitose nišinėse rinkose.
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