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SUTRUMPINIMAI
Sutrumpinimas
BVP

Apibrėžimas
bendrasis vidaus produktas

EVRK

ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

IRT

informacinės ir ryšių technologijos

LRV

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

MTEP

moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

MTEPI

moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir inovacijos

Q1

ŠMM

„Web of Science“ publikacijų duomenų bazėje pirmi daugiausiai cituojami 25
proc. (pirmas ketvirtis) mokslo leidinių
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programa
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

ŪM

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Sumani specializacija

Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programoje įvardintos kryptys ir
prioritetai šioje ataskaitoje žymimi šiais kodais:
E
E1

ENERGETIKA IR TVARI APLINKA
Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos,
stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos
E2 Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas
E3 Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba
E4 Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos
S
SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS
S1 Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai
S2 Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai
S3 Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui
M AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS
M1 Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas
M2 Funkcinis maistas
M3 Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas)
G
NAUJI GAMYBOS PROCESAI IR MEDŽIAGOS
G1 Fotoninės ir lazerinės technologijos
G2 Funkcinės medžiagos ir dangos
G3 Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos
G4 Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos
T
TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
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T1
T2
T3
T4
V
V1
V2

Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos
Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos (modeliai)
Pažangusis elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika
Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendiniai ir paslaugos
ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ
Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės
tapsmą
Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai

Ataskaitos 1 priede yra pateikti ir ataskaitoje vartojami technologijų kodai.
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1. ĮVADAS
Jau parengtos stebėsenos ataskaitos, tarpiniai vertinimai atskleidė, kad yra būtinos tam tikros
Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetų korekcijos (ekspertinė peržiūra), kurios,
išlaikant metodologinį vientisumą ir tęstinumą, būtų rekomenduotos suinteresuotoms institucijoms
(1 paveikslas). Šis vertinimas apima pirmąjį iš trijų Sumanios specializacijos strategijos
įgyvendinimo tarpinio vertinimo žingsnių, kuriuos sudaro: 1) Sumanios specializacijos strategijos
peržiūros proceso (entreprenerinės paieškos) rezultatai ir rekomendacijos, 2) Lietuvos Respublikos
ūkio ministerijos ir Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) vykdoma Sumanios
specializacijos strategijos stebėsena (Stebėsenos ataskaita) ir 3) užsienio ekspertų įžvalgos apie
Lietuvos Sumanios specializacijos strategijos atitiktį pasaulinėms tendencijoms ir jų
rekomendacijos. Atliktas vertinimas atspindi subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant atskiras
priemones, ekspertines nuomones1.
1 paveikslas. Sumanios specializacijos procesas.

Sudaryta autorių.

Šios 5-osios tematinės ir krypčių ataskaitų tikslas – pateikti apibendrintas ekspertines įžvalgas dėl
Sumanios specializacijos strategijos krypčių – 1) Energetika ir tvari aplinka; 2) Sveikatos
technologijos ir biotechnologijos; 3) Agroinovacijos ir maisto technologijos; 4) Nauji gamybos
procesai, medžiagos ir technologijos; 5) Transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos;
6) Įtrauki ir kūrybinga visuomenė – įgyvendinimo eigos, aktualumo ir poveikio perspektyvų, dėl
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) ir technologijų tendencijų
Pirmoji stebėsenos ataskaita http://sumani2020.lt/images/documents/ss/sumani_specializacija_pirmoji_ataskaita.pdf, antroji stebėsenos ataskaita
http://sumani2020.lt/images/documents/ss/ss_ataskaita_2018.pdf
1
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Lietuvoje ir pasaulyje, pateikti ekspertines rekomendacijas dėl Sumanios specializacijos strategijos
stebėsenos ir vertinimo įgyvendinimo tobulinimo, apibendrinant ankstesnių krypčių ir tematinių
susitikimų medžiagą ir rezultatus (2 paveikslas).

2 paveikslas. Proceso uždaviniai.

Sudaryta autorių pagal techninę užduotį.

Remiantis Sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių nustatymo proceso gerąja
praktika ir metodinėmis rekomendacijomis, buvo parengta Lietuvos MTEPI konkrečių prioritetų
aktualumo vertinimo proceso metodika (toliau – metodika), kurioje apibrėžiami peržiūros proceso
metodai. Šis vertinimas atitinka programos tinkamumo vertinimą (angl. relevance), tačiau neapima
programos rezultatyvumo (angl. effectiveness), efektyvumo (angl. efficiency) ar poveikio (angl.
impact) vertinimo, kuris bus atliekamas kituose vertinimo projektuose2. Tik ex post poveikio
vertinimas galės parodyti programos papildomumą (angl. additionality), įvertinant mastą
pageidaujamų rezultatų, kurie galbūt būtų buvę gauti ir be viešosios intervencijos (kontrafaktinės
analizės, angl. counterfactual analysis).
Vertinimo rekomendacijos apima 2014–2020 m. perspektyvos įgyvendinimą, tačiau papildomai
gali padėti planuojant 2021–2027 m. perspektyvą, ypač dėl galimo esminio visos Sumanios
specializacijos programos restruktūrizavimo (3 paveikslas).

Evaluation methods for the European Union’s external assistance methodological bases for evaluation, Volume 1,
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol1_en.pdf.
2
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3 paveikslas. Vertinamas laikotarpis.

Sudaryta autorių.

Peržiūros procese, kurį moderavo 8 pagrindiniai ekspertai, dalyvavo 130 suinteresuotų šalių (verslo,
mokslo, valdžios ir visuomenės) atstovų. Buvo patikrinta, kokia apimtimi ankstesnės planavimo
prielaidos vis dar galioja, taip pat, kiek tikėtina, kad pasirinkti prioritetai yra veiksmingi ir paveikūs,
kaip pasikeitė aplinka ir kokį potencialiai poveikį tai galėtų turėti Lietuvos sumanios specializacijos
strategijos prioritetų įgyvendinimui ir tikslų pasiekimui. Buvo atliktas kiekvieno prioriteto išorinės
aplinkos vertinimas, pajėgumo įgyvendinti konkrečius prioritetus pagal 8 kriterijus ekspertinis
vertinimas, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) vertinimas, atliktas identifikuotų
technologijų reitingavimas pagal pajėgumo ir poveikio kriterijus bei suformuluoti Sumanios
specializacijos programos galimo tobulinimo pasiūlymai.
Atliktas vertinimas papildo pirmąją ir antrąją Sumanios specializacijos programos stebėsenos
ataskaitą ir kitas vertinimo ataskaitas, pateikiamos agreguotos ekspertinės nuomonės.3.
2. LIETUVOS MTEPI KONKREČIŲ PRIORITETŲ AKTUALUMO VERTINIMO
PROCESAS IR METODIKA
3.1 Prioritetų ir technologijų aktualumo peržiūros procesas ir dalyviai

Pirmoji stebėsenos ataskaita: http://sumani2020.lt/images/documents/ss/sumani_specializacija_pirmoji_ataskaita.pdf,
Antroji stebėsenos ataskaita: http://sumani2020.lt/images/documents/ss/ss_ataskaita_2018.pdf.
3
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2017 m. gruodžio – 2018 m. birželio mėn. buvo suorganizuotos 7 kiekvienos Sumanios
specializacijos krypties ekspertinės diskusijos (iš viso 42), kuriose, išanalizavus Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos, MOSTA pateiktą informaciją ir ekspertines žinias, remiantis
konsensuso principu, buvo pateiktos ekspertinės įžvalgos dėl Sumanios specializacijos prioritetų ir
technologijų aktualumo ir pagrįstumo4.
Ekspertinių diskusijų (krypčių) ataskaitose buvo:
⎯ įvertintas Sumanios specializacijos krypčių įvardintų technologijų aktualumas;
⎯ įvertintas Sumanios specializacijos krypčių neįvardintų technologijų aktualumas;
⎯ įvertintas esamų ir potencialių Sumanios specializacijos prioritetų aktualumas;
⎯ pagrįstas kiekvieno Sumanios specializacijos prioriteto aktualumo įvertinimo pasirinkimas;
⎯ identifikuoti potencialūs nauji Sumanios specializacijos prioritetai;
⎯ pateiktos Sumanios specializacijos strategijos stebėsenos ir vertinimo rekomendacijos;
⎯ Sumanios specializacijos krypčių technologijos priskirtos Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus (EVRK) kodams;
⎯ pateiktos papildomos rekomendacijos.
Ekspertinių diskusijų (krypčių) rezultatų pristatymas vyko 5 tematiniuose susitikimuose. Sumanios
specializacijos krypčių diskusijų apibendrinimas buvo pateiktas 5-iose tematinėse ataskaitose,
kuriose buvo vertinami 4 paveiksle pateikiami klausimai.
4 paveikslas. Tematiniai klausimai.

T Krypties prioritetų vertinimas, atsižvelgiant į jų skirtingą pobūdį, buvo organizuojamas dviem skirtingais formatais
T1 ir T2 bei T3 ir T4, išlaikant tą patį metodinį pagrindą.
4
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Sudaryta autorių pagal techninę užduotį.

EDP dalyviai
Atsižvelgiant į techninę užduotį, įgyvendinant EDP, kiekvienoje ekspertinėje diskusijoje dalyvavo
verslo, mokslo, valdžios ir visuomenės atstovai. Diskusijas moderavo 8 pagrindiniai ekspertai. Iš
viso procese dalyvavo daugiau kaip 130 ekspertų, kurie buvo atrinkti remiantis tais pačiais
principais, kaip ir pirminiame Sumanios specializacijos proceso etape, taip pat, kiek tai buvo
įmanoma, kviesti ekspertai, jau dalyvavę šiame procese (1 lentelė).
1 lentelė. Ekspertinių diskusijų dalyviai, jų atrankos principai ir vaidmuo.
Ekspertų grupių vadovai
(pagrindiniai ekspertai)

Mokslininkas ar verslo atstovas,
turintis išskirtinę reputaciją ir
kompetenciją toje prioritetinėje
kryptyje.

Verslo atstovai

Enterpreneriai ar įmonių (viešojo
sektoriaus įstaigų) vadovai, turintys
išskirtinę kompetenciją tam tikroje
kryptyje.

Mokslo atstovai

Tam tikros krypties laboratorijų,
fakultetų ar katedrų vadovai ar jų
deleguoti asmenys, pasiekę
išskirtinių mokslo rezultatų ir (ar)
turintys didelę mokslo rezultatų
komercinimo patirtį.
Suinteresuotų ministerijų ar joms
pavaldžių institucijų atstovai.

Sprendimų priėmėjai

Atsakingi už diskusijos tikslų įgyvendinimą:
įvadinių pranešimų rengimą, dalyvavimą
diskusijose, diskusijos išvadų parengimą ir
kokybės kontrolę, pasiūlymų dėl prioritetų
teikimą.
Pasitelkiant turimas žinias, patirtį ir įžvalgas
bei atsižvelgiant į diskusijoms pateiktą
medžiagą, pasiekti sutarimą dėl riboto
prioritetų skaičiaus ir prioritetų
įgyvendinimo priemonių.
Pasitelkiant turimas žinias, patirtį ir įžvalgas
bei atsižvelgiant į diskusijoms pateiktą
medžiagą, pasiekti sutarimą dėl riboto
prioritetų skaičiaus ir prioritetų
įgyvendinimo priemonių.
Teikti įžvalgas dėl numatomų reguliacinių
pokyčių, rekomendacijas ir siūlymus dėl
įgyvendinimo priemonių.

Šaltinis. MTEP ir inovacijų prioritetų identifikavimo metodika (Martinaitis Ž., Paliokaitė A., Pundzienė A., Valinčius G. ir Vijeikis,
D., 2013).

3.2 Prioritetų, technologijų aktualumo vertinimo metodai
Vertinimo procesas, vadinamoji entreprenerinė paieška (toliau EDP), yra įtraukus ir interaktyvus
procesas „iš apačios į viršų“, kuriame dalyviai iš skirtingos aplinkos (politikos, verslo, akademinės
bendruomenės ir kt.) atranda ir pateikia ekspertines žinias apie galimas naujas veiklas, nustato
potencialias galimybes, kurios atsiranda per suinteresuotų šalių sąveiką, o politikos formuotojai
vertina rezultatus ir ieško būdų, kaip palengvinti šio potencialo realizavimą5.
Prioritetų ir technologijų aktualumas šiame peržiūros procese suprantamas kaip pagrindinių
pasaulinių ar Europos tendencijų ir iššūkių atliepimas, ypač rinkos ar technologijų srityje, dėl kurių
5

Daugiau informacijos apie EDP galima rasti Sumanios specializacijos platfomoje http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp.
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išauga produkto ar paslaugos paklausa ir kuria gali sėkmingai pasinaudoti prioriteto srityje
veikiančios organizacijos Lietuvoje pasitelkdamos savo pajėgumus (tarptautinį konkurencinį
pranašumą) ir taip prisidėti prie bendrų Sumanios specializacijos tikslų pasiekimo. Todėl,
įgyvendinant EDP, jau išskirtų Sumanios specializacijos programos prioritetų ir technologijų
aktualumo vertinimas buvo atliekamas vertinant išorinius ir vidinius pokyčius, lemiančius
konkretaus prioriteto įgyvendinimą, atliekant silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių (SSGG)
analizę, reitinguojant esamus ir siūlomus naujus prioritetus (technologijas) pagal pajėgumo ir
tikėtino ar numanomo poveikio kriterijus.
Sumanios specializacijos prioritetų entreprenerinės peržiūros procesas apėmė šešis etapus (5
paveikslas). Analizuojant visus prioritetus, holistinis požiūris buvo užtikrintas organizuojant
plenarinius posėdžius, taip pat vidinius pagrindinių ekspertų susitikimus ir tematinius susitikimus,
įtraukiant suinteresuotas šalis.
5 paveikslas. Sumanios specializacijos prioritetų peržiūros etapai.

Sudaryta autorių.

Pradiniame etape buvo atliekama aplinkos pokyčių analizė (PESTAT)6, ypač rinkų ir technologijų,
turinčių didžiausią įtaką prioriteto įgyvendinimui galimybių ir grėsmių prasme, įvertinant, ar
konkretus prioritetas ir įvardintos jo technologijos yra atsparios aplinkos pokyčiams, ar tikslinga
juos keisti, tikslinti, įtraukti naujas technologijas.
Antrame etape buvo atliekamas pajėgumo (angl. feasibility) įgyvendinti prioritetus vertinimas,
atsižvelgiant į tris kriterijų grupes: 1) Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)
pajėgumą kurti novatoriškas technologijas ar procesus, 2) Lietuvos verslo MTEPI pajėgumą kurti
6

Kendra, S., A. (2004) ENVIRONMENTAL SCANNING: RADAR FOR SUCCESS, Information Management
Journal 38: 38-45, Brownlie, D (1994) Organizing for Envrionmental Scanning: Orthodoxies and Reformations.
Journal of Marketing Management 10, 703-723.
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ir taikyti novatoriškas technologijas ar procesus, 3) pajėgumą įgyvendinti bendrus mokslo ir verslo
projektus, naudojant Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, MOSTA ir pačių ekspertų surinktus
duomenis, tačiau prioritetai tarpusavyje nebuvo lyginami (6 paveikslas). Pajėgumo vertinimas buvo
atliekamas siekiant identifikuoti kiekvieno prioriteto lygmeniu egzistuojančias stiprybes
(konkurencinius pranašumus) ir silpnybes. Atsakymai į dalį klausimų, tokių kaip pajėgumas
dalyvauti didžiausią pridėtinę vertę kuriančiose pasaulinės vertės grandinės dalyse, daugeliu atvejų
grįsti ekspertinėmis dalyvių įžvalgomis ir žiniomis. Išsamesnė šio klausimo analizė galėtų būti
atskiras analitinis darbas.
6 paveikslas. Pajėgumo įgyvendinti prioritetą analizės (įverčio) kriterijai (skalė nuo 1 iki 5).

Sudaryta autorių.

Remiantis aplinkos pokyčių (tendencijų) ir pajėgumo įgyvendinti konkrečius prioritetus vertinimo
rezultatais buvo identifikuotos su konkrečiu prioritetu susijusios galimybės – kokias aukštos
pridėtinės vertės produktų ar paslaugų eksporto galimybes Lietuvos subjektams atveria prioriteto
įgyvendinimas, atsižvelgiant į palankią situaciją išorinėje aplinkoje, ypač rinkos ar technologijų
tendencijas, dėl kurių išauga (išaugs) tokių produktų ar paslaugų paklausa, ir turimus su prioritetu
susijusius pajėgumus (tarptautinius konkurencinius pranašumus) inovatyviųjų produktų, procesų,
technologijų kūrimo srityje. Papildomai buvo pateiktas prioriteto silpnybių ir prioritetui nepalankių
išorinės aplinkos situacijų, kurios gali pakenkti pasinaudojimui identifikuotomis galimybėmis ar jį
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sustabdyti, vertinimas, leidžiantis identifikuoti ir valdyti su prioriteto įgyvendinimu susijusias
rizikas.
Atsižvelgiant į ankstesnių etapų rezultatus, ketvirtajame etape buvo identifikuotos naujos
technologijos ir kartu su jau pasirinktomis technologijomis atliktas jų reitingavimas, remiantis
pajėgumo įgyvendinti ir poveikio kriterijais, taikant nominalios grupės metodą7 pateiktas įvertis dėl
Sumanios specializacijos prioritetuose nurodytų technologijų aktualumo, prioritetuose nurodytų
nebeaktualių technologijų, prioritetuose nenurodytų aktualių technologijų, galimų naujų Sumanios
specializacijos prioritetų, technologijų. Technologijų vystymo poveikis konkrečių Lietuvos ūkio
sektorių augimui ir konkurencingumui buvo vertinamas kaip tikėtinas Sumanios specializacijos
pagrindinių tikslų pasiekimo lygmuo, įvertinant, kiek konkretaus prioriteto srityje galima
pasinaudoti identifikuotomis išorinėmis galimybėmis. Atliktas kokybinis pajėgumo įgyvendinti ir
technologijų tikėtino poveikio vertinimas, remiantis ekspertiniu suinteresuotų šalių įverčiu,
pasinaudojant ankstesniuose etapuose gautais rezultatais.
Penktasis etapas, atsižvelgiant į tarpinius peržiūros rezultatus ir priėmus sprendimą dėl prioritetų
performulavimo, buvo skirtas prioritetų aprašymui pagal sutartą prioriteto aprašymo struktūrą
atnaujinti (2 lentelė). Paskutinis šeštasis vertinimo etapas apėmė visų ankstesnių etapų
apibendrinimą, išvadas ir galutines prioritetų atnaujinimo ir stebėsenos rekomendacijos.
2 lentelė. Atnaujinta Sumanios specializacijos prioriteto aprašymo struktūra.
Iššūkis

Prioritetas

Tematikos

Svarbi problema,
kurią sprendžiant
įmanoma
pasiekti
svarių rezultatų
panaudojant
Lietuvoje esamas
ir perspektyvias
plėtoti mokslo ir
verslo pajėgas.

Mokslo
ir
verslo
bendrų
pastangų
kryptis,
kurioje
tikėtiniausia
pasiekti
iššūkį
atliepiančių
rezultatų.

Mokslo
ir
verslo bendrų
veiksmų laukai,
kuriuose
Sumaniosios
specializacijos
programos
vykdymo
laikotarpiu
labiausiai
tikėtini
proveržiai.

1.

Buvusi
prioriteto
formuluotė

Aprėptis

Dalykinis
Lietuvoje
aktualių
ir
kūrimo
ir
plėtros
potencialą
turinčių
technologijų
aprašas,
rodantis
pagrindines
veiklų
tematikoje
kryptis, bet jų
neribojantis .
1.

Buvęs
technologijos
Nr.

Poveikiai

Pagrindiniai
tematikos
plėtros
siekiniai,
turintys
ekonominį
ir
(ar)
socialinį
poveikį
Lietuvoje.

1.

7

Trochim, W. and Kane, M. (2005) Concept mapping: an introduction to structured conceptualization in health care.
International Journal for Quality in Health Care, Volume 17, Issue 3, 1 June 2005, Pages 187–191. Delbecq, A. (1975).
Group techniques for program planning: a guide to nominal group and Delphi processes. Glenview Ill.: Scott Foresman.
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2.

2.

1.

Sudaryta autorių.

Pagal techninės užduoties reikalavimus 2018 m. sausio mėn. ekspertai atskiru dokumentu Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijai ir MOSTA pateikė konkrečiuose veiksmų planuose nurodytų
technologijų hipotetines sąsajas su EVRK (2 priedas). Kartu buvo konstatuota, kad ši užduotis nėra
metodiškai pagrįsta, turint omenyje, jog atskiros technologijos ar jų grupės susijusios su daug
EVRK kodų skirtinga sunkiai pamatuojama apimtimi, todėl nėra tikslinga ar tinkamai panaudojama
atliekant šį vertinimą. Todėl per pirmąjį tematinį susitikimą, įvykusį 2017 m. gruodžio 29 d.
MOSTA, pagrindiniai ekspertai sutarė, kokiais principais bus renkami duomenys apie įmonių
grupes, susijusias su konkrečiu prioritetu. Siekiant įvertinti atskirų prioritetų srityje veikiančių
įmonių pajėgumus (pavyzdžiui, investicijų į MTEP apimtis), buvo sutarta, kad Lietuvos statistikos
departamentui bus pateikta užklausa tik apie prioriteto sritį reprezentuojančias įmones (įmones,
kurios dalyvauja finansuojamų priemonių projektuose, potencialiai daugiau investuoja į MTEP,
eksportuoja ir kitus kriterijus).
Remdamiesi šiuo sprendimu, konkrečios prioritetinės krypties pagrindinis (-iai) ekspertas (-ai)
atrinko įmones kandidates ir pateikė jų sąrašą MOSTA, kuri pateikė užklausą Lietuvos statistikos
departamentui. Šis metodinis klausimas taip pat sprendžiamas Sumanios specializacijos stebėsenos
metodikos projekte kaip tikslesnis pasirinkimas renkant ir vertinant su prioritetu susijusius
duomenis.
Vertinimui buvo pasirinkti šie įmonių rodikliai:
Investicijos į MTEP, tūkst. Eur
Apyvarta, Eur
Pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui, Eur
Eksportas, proc. nuo apyvartos
Darbuotojų skaičius
Tyrėjų, vykdančių MTEP, skaičius
Atlyginimo mediana, jei nėra galimybės gauti medianą, galima naudoti atlyginimų vidurkį, Eur
Materialinės investicijos, Eur

Pagrindiniai ekspertai taip pat atliko Q1 kategorijos straipsnių ir programos „Horizont 2020“
projektų priskyrimą prie konkrečių prioritetų, kurie buvo naudojami pajėgumui įgyvendinti
prioritetą vertinti. Iš esmės pagrindinis kiekybinių duomenų šaltinis vertinimo procese buvo pirmoji
ir antroji stebėsenos ataskaita (tik projektiniai variantai). Visi procese naudoti duomenys nėra
atskirai pateikiami šioje ar kitose tematinėse ar krypčių ataskaitose, tačiau buvo naudojami ir
interpretuojami kiekvieno pagrindinio eksperto atskirai, rengiant medžiagą (prezentacijas)
kiekvienam savo krypties susitikimui pagal iš anksto suderintą bendrą formatą ir papildant
medžiagą savo ar procese dalyvaujančių ekspertų iniciatyva.
Pagrindinė šio proceso ir jo rezultato vertė – iš dalies kodifikuotos ir susistemintos ekspertinės
žinios (angl. tacit knowledge), galinčios padėti realiau identifikuoti problemines sritis, įvertinti
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potencialą ir tikėtiną poveikį8. Todėl, siekiant priimti galutinius sprendimus dėl atskirų prioritetų
tęsimo ar naujų įtraukimo, reikia holistiškai atsižvelgti į skirtingus informacijos šaltinius ir vertinti
ne vien kiekybinius, bet ir kokybinius aspektus.
Vertinimo procesas taip pat leido patikrinti atskirų prioritetų intervencijos logiką, taikant išorės ir
vidinių veiksnių analizę, ir taip įvertinti, ar prioritetai (technologijos) gali būti vertinami atskirai, ar
turėtų būti vertinami kompleksiškai, atsižvelgiant į planuojamą poveikį.
3. ESAMŲ IR POTENCIALIŲ SUMANIOS SPECIALIZACIJOS KRYPČIŲ IR
PRIORITETŲ AKTUALUMO VERTINIMAS
4.1 Tarpinis pagrindinių Sumanios specializacijos tikslų pasiekimo vertinimas
Sumanios specializacijos programos prieduose yra pateikti tikslų pasiekimo vertinimo kriterijai,
kurių planas ir statusas pateikiamas 3, 4 lentelėje ir 7 paveiksle. Pagrindinis suminis rodiklis, kurio
siekiama įgyvendinant programą – 2020 m. visos išlaidos MTEP Lietuvoje turėtų sudaryti ne
mažiau kaip 1,9 procento (2012 m. duomenimis, 0,9 procento) BVP, taigi išaugti vienu procentiniu
punktu, taip pat žymiai padidinti verslo investicijas į MTEP (iki 0,9 procento BVP). Turint omenyje,
kad tarpiniais 2016 m. šios reikšmės siekė atitinkamai 0,85 ir 0,3 procento, yra didelė tikimybė, kad
šie rodikliai nebus pasiekti tokia apimtimi, kaip suplanuota (3 lentelė).
3 lentelė. Sumanios specializacijos programos tikslai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės.
Tikslo pavadinimas

Programos strateginis tikslas
MTEP ir inovacijų sprendiniais
didinti didelės pridėtinės vertės,
žinių ir aukštos kvalifikacijos
darbo jėgos imlių ekonominių
veiklų įtaką šalies BVP ir
struktūriniams ūkio pokyčiams.
Programos tikslai
1.
Kurti
inovatyviąsias
technologijas,
produktus,
procesus ir (arba) metodus ir
naudojant šios veiklos rezultatus
atliepti pasaulines tendencijas ir
ilgalaikius nacionalinius iššūkius.

Vertinimo
pavadinimas

kriterijaus

Vertinimo
reikšmė
būklė (metai)

kriterijaus
2017
m.

2020
m.

0,9 (2012)

1,2

1,9

verslo sektoriaus išlaidos MTEP
(BVP procentais)

0,24 (2012)

0,5

0,9

visos įmonių apyvartos dalis, kurią
sudaro apyvarta iš naujų produktų
pardavimo rinkoje ir įmonėje
(visos apyvartos procentais)

6,64 (2010)

10

14

mažos ir vidutinės įmonės,
diegiančios naujus produktus ar

21,39 (2010)

30

40

visos
išlaidos
(BVP procentais)

MTEP

2016 m.
reikšmė
0,85 %
2016 m.
reikšmė
0,3 %
2016 m.
vertinimo
kriterijaus
reikšmė
8,57 %
2015 m.
vertinimo
kriterijaus

8 Nonaka, I. (2007) The knowledge-creating company, Harvard Business review. 2007 m. liepos-rugpjūčio leidimas. https://hbr.org/2007/07/the-knowledge-creating-company
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procesus (visų mažų ir vidutinių
įmonių procentais)

reikšmė
33,7 %

užimtumas žinioms imliuose
sektoriuose (procentais)

9 (2010)

11

13,6

2017 m.
reikšmė
9,7 %
–

2. Didinti Lietuvos ūkio subjektų pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių 0,85 (2012)
0
1
konkurencingumą ir galimybes technologijų, produktų poveikis
įsitvirtinti pasaulinėse rinkose – prekybos balansui (eksporto ir
komerciškai taikyti įgyvendinant importo palyginimas procentais)
MTEP ir inovacijų prioritetus žinioms imlių paslaugų eksportas 12,5 (2012)
24
37
2016 m.
sukurtas žinias, taip pat žinias, (viso eksporto procentais)
reikšmė
sukurtas
kitaip
plėtojant
22 %
prioritetines MTEP ir inovacijų mokslo ir studijų institucijų nėra
0,1
0,2
–
raidos kryptis ir naudojantis pajamos iš intelektinės veiklos duomenų
unikalia
sąveika
(sinergija), rezultatų (visų pajamų procentais)
atsirandančia bendradarbiaujant
mokslo ir studijų institucijoms,
ūkio subjektams ir kitiems viešojo
ir privataus sektorių subjektams.
Šaltinis. Sumanios specializacijos programa, Lietuvos statistikos departamentas, Europos inovacijų švieslentė (2018).

4 lentelė. Faktinės MTEP išlaidos 2012–2016 m.
Išlaidos MTEP,| mln. Eur
Visos lėšos pagal finansavimo šaltinį
Verslo įmonių lėšos
Verslo MTEP išlaidų dalis nuo visų
MTEP išlaidų (proc.)
Valdžios lėšos
Aukštojo mokslo institucijų lėšos
Ne pelno institucijų lėšos
Užsienio lėšos
Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas.

2012

2013

2014

2015

2016

298,367

332,426

376,828

389,67

327,612

78,979
26,47

91,317
27,47

123,255
32,71

111,177
28,53

127,665
38,97

118,455
1,477
0,463
98,992

114,863
0,434
2,491
123,349

124,675
0,649
0,72
127,529

137,729
5,708
1,206
133,85

128,376
7,995
0,665
62,911

7 paveikslas. Išlaidos MTEP, palyginti su BVP (proc.).
1,2
1

1,04

1,03

0,95

0,9

0,85

0,8
0,6
0,4

0,24

0,24

0,32

0,29

0,3

0,2
0
2012

2013
Visos lėšos, %

2014

2015

2016

Verslo įmonių lėšos, %
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Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas.

4.2 Prioritetų srityje veikiančių įmonių 2014–2016 m. rodiklių palyginimas
Žemiau pateikiami atrinktų įmonių rodikliai, duoti Lietuvos statistikos departamento: 1)
MTEP išlaidų dalis nuo apyvartos (proc.) (8 paveikslas) ir 2) vienam darbuotojui per metus
vidutiniškai tenkanti sukurta pridėtinė vertė (10 paveikslas). Šie duomenys turi paklaidą, tačiau iš
esmės jie parodo tam tikras tendencijas.
8 paveikslas. Atrinktų verslo įmonių MTEP išlaidų dalis nuo pajamų (proc.).
14,00
12,00

G2; 11,50

10,00
8,00

G1; 8,43
7,49
S1; 6,87

4,00

S1; 6,55

S1; 6,09

6,00
T4 ; 4,03
G4; 3,58

2,00

4,864,54
G4;

G4; 3,90
G2; 3,10
T4 ; 2,61

T4 ; 3,31
G2; 1,08

0,00
E1
E2
E3
E4
G1
G2
G3
G4
M1
M2
M3
S1
S2
S3
V1
V2.1
V2.2
V2.3
T1
T2
T3
T4

2014
0,41
0,45
0,11
1,98
7,49
11,50
2,06
3,58
0,08
0,01
0,14
6,87
0,44
3,04
2,88
0,04
0,00
0,00
4,56
0,05
5,11
4,03

2015
0,53
0,31
0,15
1,07
8,43
3,10
4,74
3,90
0,04
0,16
0,21
6,09
0,46
5,99
1,13
0,08
0,00
0,00
3,67
0,00
2,94
2,61

2016*
0,20
0,23
0,11
1,16
4,86
1,08
0,17
4,54
0,02
0,78
0,11
6,55
0,16
1,51
0,40
0,00
0,00
0,00
3,02
0,00
2,26
3,31

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamento tyrimas pagal atrinktas prie prioritetų priskirtas įmones.
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Vertinant optimistinį tikėtino poveikio scenarijų, daroma prielaida, kad aukštesnės rizikos
investicijos į MTEPI turėtų reikšmingai padidinti vieno darbuotojo per metus vidutiniškai
sukuriamą pridėtinę vertę praėjus laikotarpiui x nuo atliktų investicijų pabaigos, t. y. duotų realią
MTEPI investicinę grąžą (9 paveikslas).
9 paveikslas. Optimistinis MTEPI investicijų tikėtino poveikio scenarijus.

Sudaryta autorių.

10 paveiksle pateikiamas tarpinis su nagrinėjamais prioritetais susijusių įmonių sukuriamos
pridėtinės vertės, vidutiniškai tenkančios vienam įmonės darbuotojui per metus, įvertis, rodantis
realų pokytį 2014–2016 m. Reikšmingas pokytis gali būti fiksuojamas tik su trimis ar keturiais
prioritetais susijusiose įmonėse, tačiau nebūtinai sietinas su šios finansinės perspektyvos finansinių
priemonių įgyvendinimu, turint omenyje, kad investicijos dar vykdomos ir galimas poveikis gali
būti vertinamas tik programai pasibaigus, taip pat išskiriant kitus augimą lemiančius veiksnius.
Reikia prielaidų ir galimų priemonių analizės, kaip būtų galima pasiekti panašaus lygio augimą kitų
įvardintų prioritetų srityse ir kodėl šių prioritetų srityje pridėtinės vertės augimas išlieka
nereikšmingas.
10 paveikslas. Sukuriama vidutinė pridėtinė vertė, tenkanti vienam asmeniui per metus, pagal
prioritetus, Eur9.

Lietuvos statistikos departamentas pridėtinę vertę (gamybos sąnaudomis) apibrėžia kaip produkcijos vertės ir
tarpinio vartojimo skirtumas, pridėjus subsidijas ir atėmus mokesčius.
9
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250 000

200 000

S1; 198 178

S1; 161 075
150 000

100 000

S1; 106 109

G1; 93 146

E1; 68 593

50 000

57 051
G1
V2.3;
51 15052 769
34 441
V2.1; 20 623

0
E1
E2
E3
E4
G1
G2
G3
G4
M1
M2
M3
S1
S2
S3
V1
V2.1
V2.2
V2.3
T1
T2
T3
T4

2014
57 051
24 906
22 211
34 441
58 018
16 669
14 381
32 468
19 376
16 333
51 150
106 109
13 542
20 202
23 306
20 623
24 701
52 769
31 701
32 923
24 230
33 537

G1 005
69
52 134

V2.3; 60 859
M3; 48 149
E4; 43 561
V2.1; 36 550

V2.3; 38 477
30 334
V2.1; 24 893

2015
52 134
25 706
22 909
30 334
69 431
18 081
15 685
31 960
23 353
16 596
69 005
161 075
14 236
19 132
23 720
24 893
25 083
38 477
32 948
31 168
29 255
31 843

2016*
68 593
24 483
23 777
43 561
93 146
20 033
18 517
26 183
22 186
17 429
48 149
198 178
15 016
19 973
22 816
36 550
26 268
60 859
28 663
32 278
32 045
25 040

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamento tyrimas pagal atrinktas prie prioritetų priskirtas įmones.
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Detalesnė statistinių duomenų, taip pat ES struktūrinių fondų finansuojamų priemonių, susijusių su
Sumania specializacija, analizė pateikta pirmoje ir antroje Sumanios specializacijos įgyvendinimo
stebėsenos ataskaitose (www.sumani2020.lt).
4.3 Dabartinė Sumanios specializacijos programos struktūra
Per ankstesnius Sumanios specializacijos prioritetų identifikavimo etapus (2013–2014 m.),
atliepiant į iššūkius, buvo identifikuotos prioritetinės kryptys, suformuluoti prioritetai, parengti
prioritetų įgyvendinimo kelrodžiai, susiejantys Sumanios specializacijos tikslus, veiklas, rezultatus
ir galimą poveikį (11 paveikslas)10. Kelrodyje nurodytos technologijos buvo perkeltos į Sumanios
specializacijos veiksmų planų teminio specifiškumo dalį, panaudojant detalius technologijos
apibrėžimus, kaip vieną iš pagrindinių finansavimo tinkamumo vertinimo kriterijų, įgyvendinant
Veiksmų programoje nurodytas priemones ir taip susiejant investicijas su siaurai apibrėžtomis
sritimis, prilygintomis prioriteto lygmeniui (12 paveikslas).
11 paveikslas. Ankstesnio Sumanios specializacijos proceso rezultatų logika.

Sudaryta autorių.

10

Žr. Prioritetų įgyvendinimo kelrodžiai

http://sumani2020.lt/documents/tyrimai_ir_ataskaitos/sumani2020_tyrimai_ir_ataskaitos_9.pdf.
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12 paveikslas. Dabartinis Sumanios specializacijos programos žemėlapis.

Sudaryta autorių.
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4.4 Krypties „Energetika ir tvari aplinka“ vertinimas
Vertinami krypties „Energetika ir tvari aplinka“ (E) prioritetai (sutrupinti pavadinimai): E1
Sąveikiosios tinklų ir vartotojų sistemos; E2 Biomasė ir atliekos energijai gaminti; E3 Skaitmeninė
statyba; E4. Saulės energijos įrenginiai. Visi dalyvaujantys krypties ekspertai (iš viso 20) kartu
vertino 19 krypties technologijų. Buvo laikomasi bendrųjų reikalavimų (ekspertas tik trims
technologijoms skiria 3, 2 ar 1 balą).
Atsižvelgiant į tai, kad ekspertai iki šiol atstovavo tam tikram krypties prioritetui, buvo nutarta, kad
kiekvienam prioritetui atstovaus po lygiai – 4 ekspertai. Jų buvo daugiau, tad vertintojai bendru
sutarimu buvo pasirinkti atsižvelgiant į institucinį ir verslo ir mokslo atstovavimą. Kiti dalyvavo
svarstyme, bet vertinimo anketų nepildė. Buvo pildoma 16 poveikio ir 16 pajėgumo anketų, sutarta
dėl specialios nešališkumo, objektyvumo sąlygos – ekspertas galėjo skirti tik vieną įvertį savo
atstovaujamo prioriteto technologijai (1, 2 ar 3 balus). Kitus du įverčius turėjo skirti bet kurioms
kitų trijų prioritetų technologijoms. Kvalifikacinės galimybės vertinti kitus prioritetus buvo, nes
ekspertų sudėtis susitikimuose buvo gana stabili, daugiau kaip pusė jų dalyvavo rengiant Sumanios
specializacijos programą. Prieš vertinimo procesą kiekvieno prioriteto atstovas trumpai apibūdino
savo technologijas, atsakė į klausimus.
Kaip aktualiausios krypties technologijos įvertintos:
⎯ E1.1 Paskirstytosios energijos generatorių valdymo ir charakteristikų kontroliavimo
technologijos, leidžiančios užtikrinti patikimą ir efektyvų energetinių sistemų veikimą
rinkos sąlygomis.
⎯ E3.3 Energijos beveik nenaudojančių, ekonomiškai naudingų, aplinką tausojančių statinių
naujos statybos, modernizacijos ir rekonstrukcijos skaitmeninių modelių kūrimo algoritmai
ir jų taikymo įrankiai (visi kuriami sprendiniai turi būti suderinti su bendra statinių
informacinio modeliavimo (BIM) metodologija).
⎯ E2.1 Inovatyviosios įvairių rūšių biomasės paruošimo, perdirbimo į biokurą procesų
technologijos ir įrenginiai (trečiosios ir ketvirtosios kartos biokuro gamyba).
⎯ E4.1 Tradicinių silicio saulės elementų ir modulių gamybos technologijų tobulinimas, naujų
šių produktų gamybos technologijų, modulių kūrimas pagal individualius vartotojų
užsakymus;
⎯ E2.2 Atliekų termocheminio apdorojimo technologijos (dujinimo, termolizės, heterogeninės
katalizės), kurių produktus išvalius galima naudoti tiesiogiai šilumai ir elektrai gaminti.
Šios 5-ios technologijos surinko 80 % visų galimų balų, jų poveikio ir pajėgumo įvertinimai gerai
subalansuoti. Šioje grupėje yra bent po vieną kiekvieno prioriteto technologiją. Tai rodo kiekvieno
prioriteto aktualumą. Kaip aktualios įvertintos dar trys technologijos (E1.6; E1.5; E1.7),
priklausančios E1 prioritetui ir siejamos su efektyviu energijos vartojimu. Jų aktualumas buvo
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argumentuojamas ankstesniuose vertinimo etapuose. Jų poveikio ir pajėgumo įvertinimai
subalansuoti.
Atsižvelgiant į iššūkį „Vartotojui – švari, patikima ir sumaniai naudojama energija“, išsaugant
aukščiausiai įvertintų technologijų pagrindu sudaromą Sumanios specializacijos programos turinį,
atnaujintoje jos struktūroje numatomos tokios 3 tematikos:
⎯ ET1 Paskirstytojo ir centralizuoto generavimo, tinklų ir efektyvaus energijos vartojimo
sistemos sąveikumo stiprinimas.
⎯ ET2 Esamų ir naujų galutinių vartotojų poreikių tenkinimas, energijos vartojimo
efektyvumo, išmanumo stiprinimas.
⎯ ET3 Atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos išteklių panaudojimo ir atliekų
perdirbimo energijai gauti plėtra.
Identifikuoti šie prioriteto bendrieji poveikio rodikliai:
Kiekvienos prioriteto tematikos gaminys (sprendinys, sistema, technologija, valdymo algoritmas),
palyginti su ES rinkoje esančiais analogais, išsiskirs ar turės pranašumą visų pirma pagal tokius (ar
dalį jų) ekonominio ir (ar) socialinio poveikio kriterijus:
⎯ gaminių ir paslaugų eksporto tarptautinio konkurencingumo ir matomumo padidėjimą;
⎯ gerai mokamų darbo vietų sukūrimą: a) tyrėjų, b) inžinierių (projektavimo, programavimo,
gamybos, priežiūros); c) kvalifikuotų darbininkų;
⎯ finansinių išteklių taupymą (investicijos panaudojimui, gamybos sąnaudos, naudojimo ir
priežiūros išlaidos).
⎯ žiedinės ekonomikos principų rodiklius, rodančius, kiek gyvavimo cikle ilgiau išlaikoma
gaminių, medžiagų bei išteklių vertė ir kiek mažiau susidaro atliekų;
⎯ poveikį energetiniam nepriklausomumui (pasigaminamos energijos dalis nuo suvartojamos
energijos):
o nacionaliniu mastu;
o galutinio vartotojo mastu;
⎯ pirminės energijos taupymą (pvz.: MWh per metus, kWh/m2);
⎯ šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos (t CO2 ekvivalento per metus) ir (arba) oro teršalų
(kg per metus) sumažinimą.
Šie rodikliai pateikiami gaminio gyvavimo ciklui. Pateikiant plėtros masto rodiklius jie nurodomi
laikotarpiui iki 2030 m. 5 lentelėje pateikiamas siūlomas atnaujintas prioriteto aprašymas.
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5 lentelė. Siūloma atnaujinta E krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

„Vartotojui
–
švari,
patikima ir
išmaniai
naudojama
energija“

Energetika
ir
tvari
aplinka

Tematikos

ET1. Paskirstytojo ir
centralizuoto
generavimo, tinklų ir
efektyvaus energijos
vartojimo
sistemos
sąveikumo
stiprinimas

ET2. Esamų ir naujų
galutinių
vartotojų
poreikių
tenkinimas,
energijos
vartojimo

Buvusi prioriteto
formuluotė

Aprėptis

E1. Išmaniosios
energijos
generatorių,
tinklų ir vartotojų
energijos
vartojimo
efektyvumo,
diagnostikos,
stebėsenos,
apskaitos
ir
valdymo
sistemos.

EA1.1 Paskirstytosios energijos
generatorių, energijos kaupiklių ir tinklų
valdymo ir charakteristikų kontroliavimo
technologijos, leidžiančios užtikrinti
patikimą ir efektyvų energetinių sistemų
veikimą rinkos sąlygomis. Siekiama
efektyvesnių energetinių sistemų
stebėsenos ir valdymo sprendinių, susietų
su generavimo bei kaupimo sistemų ir
energetinių tinklų optimaliu išnaudojimu
bei greitesniu ir patikimesniu
charakteristikų nustatymu.

E1. Išmaniosios
energijos
generatorių,
tinklų ir vartotojų
energetinio
efektyvumo,
diagnostikos,
stebėsenos,
apskaitos
ir
valdymo
sistemos.

EA1.2 Galutinio vartotojo atžvilgiu
paprastos, efektyvios ir patikimos
ekspertinės sistemos, pažangiosiomis
technologijomis (IT sistemomis, jutikliais,
išmaniaisiais skaitikliais, „IoT“ ir kt.)
generuojamų didžiųjų duomenų pagrindu
stebinčios energijos vartojimą ir taupymą,
valdymo lankstumą, leidžiančios
galutiniam vartotoją optimaliai naudoti
išteklius (energiją, vandenį, orą), turėti
patogesnę, prieinamesnę ir sveikesnę
gyvenamą aplinką.

E3. Išmaniųjų
mažaenergių
pastatų kūrimo ir
naudojimo
technologija –

EA2.1. Užstatytos aplinkos (pastatų,
inžinerinių statinių, teritorijų ir jų turto)
skaitmeninių modelių algoritmų kūrimas,
jų realizavimo priemonių pritaikymas
mažaenergių, ekonomiškai naudingų,

Buvęs
technologijos Nr.
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E3.1

E1.7
E1.8

E3.3
E1.5

Tematikos specifiniai
poveikio rodikliai
Norminių (komforto,
režimo ir pan.) parametrų
palaikymo stabilumas
(valandomis, procentais
pastato naudojimo
laikotarpiu);
Aktyvus galutinių
vartotojų ar pastato
valdytojų informavimas ir
dalyvavimas valdant
energinius išteklius;
Efektyvesnis energijos
šaltinių panaudojimas
patikimesniam
(patikimumo rodikliai) ir
efektyvesniam
apsirūpinimui energija,
energijos sąnaudų
valdymui mažinimas,
viršijantis papildomą tam
skirtą IT energijos
suvartojimą.

Sprendinio energinį
efektyvumą, ekonominį ir
gyvavimo ciklo
racionalumą bei
aplinkosaugos ir komforto
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efektyvumo, išmanumo
stiprinimas.

ET3. Atsinaujinančiųjų
biomasės ir saulės
energijos
išteklių
panaudojimo ir atliekų
perdirbimo
energijai
gauti plėtra

skaitmeninė
statyba.

aplinką tausojančių, išmaniųjų statinių
projektavimui, statybai, naudojimui ir
priežiūrai, kai visi kuriami sprendiniai
suderinami su bendra statinio informacinio
modeliavimo (BIM) metodologija.

E1. Išmaniosios
energijos
generatorių,
tinklų ir vartotojų
energijos
vartojimo
efektyvumo,
diagnostikos,
stebėsenos,
apskaitos
ir
valdymo
sistemos.

EA2.2 Patalpų fizinio mikroklimato
sudarymo (šildymo, vėdinimo, buitinio
karšto vandens ruošimo, vėsinimo,
apšvietimo) veiksmingų sistemų ir (arba)
jų komponentų kūrimas ir gamyba. Turėtų
būti parengti ir pateikti rentabilūs
technologiniai sprendiniai, apimtys tiek
naujus, tiek esamus pastatus arba
specializuoti vienai iš šių grupių. Tokių
sistemų naudotojai pagal savo
pageidavimus ir poreikius galės gauti
naujų paslaugų, jas kontroliuoti ir taip sau
sukurti sveikas gyvenimo sąlygas,
pagerinti komfortą. Sprendiniai turėtų būti
orientuoti į sąnaudų efektyvumą,
sąveikumą su kitomis sistemomis ir
patogumą vartotojui.

E1.6.

E2. Energijos ir
kuro gamyba iš
biomasės
ar
atliekų, atliekų
apdorojimas,
saugojimas
ir
šalinimas.

EA3.1 Inovatyviųjų įvairių rūšių biomasės
paruošimo, perdirbimo į biokurą procesų,
technologijų ar priemonių tyrimas,
kūrimas, gamyba ir diegimas. Turėtų būti
parengti ir pateikti inovatyvieji įvairių
rūšių biomasės paruošimo ir perdirbimo į
biokurą technologiniai sprendiniai.
Vartotojams būtų pateikiamos antrosios,
trečiosios ir ketvirtosios kartos biokuro
generavimo ir utilizavimo technologijos ir
priemonės, kurios leistų veiksmingiau
panaudoti biomasę ir mažinti taršą.

E2.1

E4.
Saulės
energijos
įrenginiai ir jų
naudojimo

EA3.2 Tobulinti tradicines silicio ir kurti
naujas, grindžiamas naujomis
medžiagomis saulės elementų ir modulių
gamybos technologijas, siekiant padidinti

E4.1

priimtinumą susiejančio
bendrojo įverčio
padidėjimas;
Išmaniųjų technologijų
taikymo („IoT“,
„SmartHouse“ ir kt.) bei
integracijos su kitomis
išmaniosiomis sistemomis
(GIS, įvairiomis duomenų
bazėmis, registrais ir t. t.)
padidėjimas.

Atsinaujinančiųjų išteklių
energija, jų pagrindu
pagamintomis naujomis
kuro rūšimis papildomai
sugeneruotos elektros ir
šiluminės energijos
kiekiai.
Vietinės kilmės biomasės
ir kitų atliekų perdirbimo į
biokurą prieaugis (t per
metus ar m3 per metus);
elektros energijos kiekio iš
generuojančio vieneto
padidėjimas (Wh/m2),
energijos gamybos
savikainos sumažėjimas
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elektros, šilumos
ir vėsos gamybai
technologijos.

jų efektyvumą ir mažinti savikainą, Kurti
saulės energetikos sistemas, pritaikytas
specifiniams vartotojų poreikiams
(pastatuose, miestų infrastruktūroje,
transporte ir kt.) panaudojant ir
lanksčiąsias šių produktų gamybos
technologijas (iniciatyva „Pramonė 4.0“)
jų konkurencingumui užtikrinti;

E2. Energijos ir
kuro gamyba iš
biomasės
ar
atliekų, atliekų
apdorojimas,
saugojimas
ir
šalinimas.

EA3.3 Atliekų apdorojimo technologijų,
kurių produktus išvalius galima naudoti
tiesiogiai šilumai ir elektrai gaminti,
tyrimas, kūrimas, gamyba ir diegimas.
Turėtų būti parengti ir pateikti
technologiniai sprendiniai, sudarantys
sąlygas panaudoti procesus efektyviam
sintetinių dujų išgavimui iš degiųjų atliekų
ir biomasės bei pavojingųjų ir
radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų
mažinimui, apdorojimui, šalinimui,
aplinkos taršos mažinimui.

sistemos lygmeniu
(Eur/KWh)

E2.2.
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4.5 Krypties „Transportas, logistika ir IRT“ vertinimas (prioritetai T1 ir T2)
Lietuvos transportavimo ir sandėliavimo sektorius sukuria 11,7 proc. (2016 m.) Lietuvos BVP. Tai
geriausias rezultatas ES. Iš viso dirba 110 857 darbuotojai, kurie sukuria 12,5 procento viso šalies
eksporto (arba 56 proc. viso Lietuvos paslaugų eksporto). Remiantis 2016 m. Pasaulio banko
atliktais vertinimais, Lietuva pagal logistikos lygio indeksą pateko į pasaulio geriausių šalių
trisdešimtuką ir užėmė 29 vietą (palyginti kaimyninės šalys: Estija – 38 vieta, Lenkija – 33 vieta,
Latvija – 43 vieta) Tai aukščiausia pozicija iš 13 naujų ES šalių narių. Pagal vieną svarbiausių
logistikos indeksų – galimybę pristatyti krovinį ar prekę laiku (angl. timeliness) – Lietuva užima 17
vietą pasaulyje. Baltijos jūros regione Lietuva nusileidžia tik Vokietijai ir Švedijai ir lenkia tokią
aukštos logistikos kultūros šalį kaip Danija.
Tolesnė Lietuvos transporto sistemos plėtotės politika turi remtis ilgalaike perspektyva ar vizija,
grindžiama atsakomybe ne tik dabartinei, bet ir ateinančioms kartoms. Taigi ją formuojant
reikiamas dėmesys turi būti skiriamas tiek naujų technologijų, mobilumo įpročių ir aukštesnių
mobilumo standartų įgyvendinimui, tiek inovaciniams sprendiniams ir technologijoms,
atliepiančioms į tokius globalius iššūkius, kaip klimato kaitos problemos, senstanti visuomenė ir
būtinumas didinti energijos vartojimo efektyvumą.
Tam būtinos investicijos į naujos kartos internetą, skaitmenines ryšio priemones, integruotų
transporto sistemų plėtotę ir savivaldžių transporto priemonių kūrimą. Vertinant iššūkius, kuriuos
turi atliepti Sumanios specializacijos transporto krypties prioritetas, reikia įvardinti ir grėsmę
prarasti turimas pozicijas tarptautinėse transporto ir logistikos rinkose arba būti pašalintiems iš
konkurencinės kovos dėl Azijos–Europos (ir atvirkščiai) prekybos srautų aptarnavimo.
Toliau nurodomi iššūkiai lemia transporto krypties prioriteto aktualumą:
•
•
•
•

•
•
•

Grėsmė prarasti turimas pozicijas tarptautinėse transporto ir logistikos rinkose;
Dalyvavimas kuriant atvirąsias pasaulines tiekimo grandines;
Lietuvos transporto sistemos modernizavimas, kad ji galėtų plėsti savo rinkos segmentą ir
aptarnauti Azijos–Europos prekybos srautus;
Būtinumas suderinti svarbiausių transporto mazgų, esančių išilgai pasaulinių transporto
koridorių, technologinius pajėgumus, sinchronizuoti operatyvinę veiklą (naudojant
suderintas IT sistemas);
Žmonių mobilumo ir prekių vežimo efektyvumo (taikant naujausias technologijas ir
formuojant naujus vartojimo įpročius) didinimas;
Spūsčių, parkavimo ir saugaus eismo problemų sprendimas (šalies viduje);
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, transporto priemonių emisijų mažinimas ir
infrastruktūros plėtojimas.

Tai sukūrė prielaidas pasiūlyti naują transporto krypties prioriteto struktūrą (vietoje ankstesnių T1
ir T2). Atnaujintas Sumanios specializacijos transporto prioritetas talkins įgyvendinant ambicingą
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tikslą, t. y. sukurti tarpusavyje susijusią visas transporto rūšis apimančią sistemą, kurioje žmonės,
transporto priemonės ir transporto infrastruktūra nuolat sąveikautų, ribos tarp transporto rūšių
išnyktų, o žmonės ir verslas gautų kokybiškas paslaugas „nuo durų iki durų“. Kartu šio prioriteto
technologijų ir inovacinių sprendinių įgyvendinimas leistų dar labiau integruotis į pasaulines vertės
grandines. 6 lentelėje pateikiamas siūlomas atnaujintas prioriteto aprašymas.
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6 Lentelė. Siūloma atnaujinta T (transporto) krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Išmanusis,
netaršus,
integruotas
(susietas)
transportas

Transportas, logistika,
informacinės ir ryšių
technologijos.
Keičiamas
„Sumanus, netaršus,
integruotas (susietas)
transportas“

Tematikos

1. Išmaniosios
transporto
sistemos ir IRT

2. Tarptautinių
transporto
koridorių valdymo

Buvusi prioriteto
formuluotė
Sumanios
Transporto
sistemos ir IRT

Tarptautinių
transporto
koridorių valdymo

Aprėptis

Buvęs
technologijos
Nr.

Poveikis

1.
Kurti
daiktų
interneto
technologijas, išmaniąsias sistemas ir
priemones.
2. Vystyti vietos nustatymo ir
duomenų perdavimo technologijas ir
jų pagrindu kurti ir diegti
veiksmingus tikslios lokalizacijos
įrenginius.
3. Tirti ir kurti darnaus transporto
sistemų
technologijas,
apimant
savivaldes transporto priemones,
išmaniuosius transporto įrenginius ir
infrastruktūrą kartu siekiant didinti
energijos vartojimo efektyvumą,
mažinti emisijas.
4. Tirti ir kurti ITS technologijas ir
transporto srautų tyrimo metodus,
apimant eismo srautų prognozavimą,
modeliavimą ir maršrutų planavimą,
optimalius realiuoju laiku veikiančius
valdymo
algoritmus,
siekiant
pagerinti mobilumą ir aplinkosaugą.
5. Plėtoti transporto saugos ir
saugumo užtikrinimo tyrimus ir kurti
su tuo
susijusias technologijas.

T1.1

1. Subalansuota miestų
transporto sistema: iki
2030 m.
30–35 %
sumažintas
lengvųjų
automobilių naudojimas;
10–15 % padidintas viešojo
transporto naudojimas; 2–3
kartus padidintas dviračių
naudojimas.

1. Inovaciniai tarptautinių transporto
koridorių ir pasaulinių logistikos
tinklų valdymo modeliai (procesai).

T2. 1

T1.2

T1.3

T1.4

2. Kryptingas eismo įvykių
skaičiaus Lietuvos keliuose
mažinimas, siekiant nulinio
žuvusiųjų skaičiaus (iki
2050 m.).
3. Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas ir
transporto
sektoriaus
generuojamų
šiltnamio
efektą sukeliančių dujų
mažinimas
20 %
iki
2030 m. ir 60 % bendrai
transporto
generuojamų
emisijų mažinimas iki
2050 m.
1.
Platesnis
Lietuvos
transporto
sistemos
integravimas į pasaulines
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ir transporto rūšių
integracijos
technologijos
(modeliai)

ir transporto rūšių
integracijos
technologijos
(modeliai)

2. Fragmentuotų, skirtingų transporto
ir logistikos IRT (išilgai transporto
koridoriaus ir logistikos tinklo)
integracijos
procesų
diegimas,
formuojant
bendrą
atvirąją
informacijos platformą, įtraukiant
blokų grandinių (angl. blockchain)
technologijas į logistikos tiekimo
grandinių
valdymą,
plėtojant
horizontaliųjų
organizacijų
struktūras.
3. Ilgųjų nuotolių vežimų ir
„paskutinės
mylios“
vežimų
integralūs procesai ir technologijos.
4. Daugiarūšio transporto terminalų ir
platformų
koncepcijos
ir
technologijos,
skirtos
mišriųjų
(keleivių ir krovinių) terminalų tinklo
plėtotei.

T2.2

T2.3
T2.4

transportavimo – tiekimo –
grandines (prognozuojant,
kad iki 2030 m. Lietuvos
dalis pasaulinės rinkos
segmente išaugs dvigubai).
2. Sukurti ir įgyvendinti
inovacinių atvirųjų tiekimo
grandinių modeliai (kai
ištekliais yra dalijamasi),
kurie
leistų
padidinti
transporto
priemonių
krovimo laipsnį, sumažinti
tuščiąją ridą, taip pat
sumažinti
transporto
priemonių keliamą taršą ir
energetinių išteklių poreikį.
3.
Sukurti
inovaciniai
„paskutinės mylios“ ir
ilgųjų nuotolių vežimų
integracijos sprendiniai ir
technologijos.
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4.6 Krypties „Transportas, logistika ir IRT“ vertinimas (prioritetai T3 ir T4)
Informacinės ir ryšių technologijos yra vienas iš svarbiausių elementų kuriant ir plėtojant bendrą
Europos skaitmeninę rinką ir el. valdysenos sistemą. Pokyčiai šioje srityje yra tokie spartūs, kad
pirmą kartą nustatant Lietuvos sumanios specializacijos prioritetus, apie kai kurias technologijas
galima buvo kalbėti tik teoriniu lygmeniu, o vos per 4 metus jos tapo realių verslų pagrindiniais
varikliais ir rimtais valstybės ir verslo iššūkiais (pvz.: dirbtinis intelektas, blokų grandinės (angl.
blockchain), didieji duomenys, 5G tinklai, kibernetinis saugumas).
Nustatant prioritetus T3 ir T4 vyravo žinybinis požiūris (IRT sritis buvo priskirta Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijai), todėl visoms sritims svarbios IRT technologijos buvo
vystomos neperžengiant transporto krypties ribų, o prioritetų T3 ir T4 technologijų detalizacija buvo
paini (vienos aprašytos labai smulkiai, kitos labai bendrai), kartais formuluotės orientavo į
technologijų diegimą (pvz., dokumentų valdymo, ryšių su klientais valdymo sritys). Tai iš dalies
atspindėjo ir to meto verslo sektoriaus prioritetus, tačiau taip pat sukeldavo problemų atliekant
projektų vertinimą ir atranką, ypač kai reikėjo vertinti atitiktį MTEP kriterijams. Ekspertai taip pat
pastebėjo, kad dažnai inovatyviųjų produktų vystymas apima tiek „kietają“ (angl. hardware) (T4),
tiek „minkštąją“ (angl. software) (T3) dalį – tai irgi sunkino projektų rašymą ir vertinimą. Šios
priežastys taip pat neleido sistemiškai ir nuosekliai stiprinti Lietuvos IRT mokslo tų krypčių, kurių
poreikis mokslui ir inovacijoms sparčiai augs artimiausiu metu.
Situacija per paskutinius 4 metus visiškai pasikeitė tiek politiniu, tiek verslo lygmeniu. Politiniu
lygmeniu priimtas sprendimas sutelkti IRT politiką Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje,
atsirado stiprus politinis palaikymas Lietuvą pozicionuoti kaip šalį, palankią finansinių technologijų
startuoliams (kurių dauguma intensyviai naudoja IRT technologijas), vystomos valstybės sistemos
(registrų, transporto, sveikatos), kurioms reikia vis sudėtingesnių technologinių sprendinių, yra
besikuriančių ir greitai augančių įmonių dirbtinio intelekto, didžiųjų duomenų, kibernetinio
saugumo ir pan. srityse.
Tai sukūrė prielaidas iš esmės peržiūrėti prioritetų T3 ir T4 technologijų sąrašus, sujungti šiuos
prioritetus į vieną, kuris apimtų tiek el. turinio („minkštąją“), tiek IRT infrastruktūros („kietąją“)
dalį ir sujungti technologijas į 4 stambesnes ir maždaug vienodo svorio (svarbos) tematikas, kurios
labiausiai atlieptų atliekant Sumanios specializacijos prioritetų peržiūrą identifikuotas pasaulines
tendencijas ir būtų aktualiausios vystant bendrą skaitmeninę rinką ir plėtojant el. valdyseną,
atsižvelgiant į identifikuotą gebėjimą jas vystyti Lietuvoje (7 lentelė):
•
•
•
•

dirbtinio intelekto, didžiųjų ir paskirstytųjų duomenų technologijos,
daiktų interneto technologijos,
multimodalinės analizės, apdorojimo ir integravimo technologijos,
kibernetinio saugumo technologijos.
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7 lentelė. Siūloma atnaujinta T (IRT) krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tematikos

Buvusi prioriteto
formuluotė

Aprėptis

Bendros skaitmeninės
rinkos ir el. valdysenos
plėtra, kuri sukurtų
geresnę vartotojų ir
verslo prieigą prie naujų
technologijų, užtikrintų
sąlygas veikti
skaitmeniniams tinklams,
naujų paslaugų ir
produktų kūrimui,
ekonomikos augimui

Transportas,
logistika,
informacinės ir
ryšių
technologijos.
IRT atskiriamas
nuo transporto ir
keičiamas į
„Informacinės ir
ryšių
technologijos“

1.
Dirbtinio
intelekto, didžiųjų
ir
paskirstytųjų
duomenų
technologijos.

T3 Pažangus
elektroninis
turinys,
technologijos jam
kurti
ir informacinė
sąveika”

1.

ir
T4 Informacinių ir
ryšių technologijų
infrastruktūros,
debesų
kompiuterijos
sprendimai ir
paslaugos

2. Daiktų
interneto
technologijos.

T4 ir dalis T1 bei
T3)

Giliojo
mokymosi
technologijos.
2. Savaiminio
mokymosi
algoritmai.
3. Mašininis
mokymasis.
4. Ekspertinės sistemos.
5. Savivaldės sistemos.
6. Duomenų rinkimo ir
kaupimo
technologijos
7. Didelės apimties
duomenų analizė ir
vizualizavimas.
8. Matematinis
modeliavimas.
9. Srautų analitika.
10. Blokų grandinių
(angl. blockchain)
technologijos.
11. Reikiamos
infrastruktūros
sukūrimo
technologijos
(metodai).
1.

Vartotojams skirtos
technologijos (angl.

Buvęs
technologijos
Nr.
Buvusios
technologijos
perrašytos pagal
skirtingą logiką,
tačiau iš esmės
aprėptis
nesikeitė.

Poveikis

Išaugęs
Lietuvoje
sukurtų IRT sprendinių,
grindžiamų
dirbtinio
intelekto ir didžiųjų
duomenų
apdorojimo
technologijomis,
diegimas
valdžios
institucijose.
Išaugęs
Lietuvoje
sukurtų IRT sprendinių,
grindžiamų
dirbtinio
intelekto ir didžiųjų
duomenų
apdorojimo
technologijomis,
diegimas verslo įmonėse.
Dirbtinio intelekto ir
didelių
duomenų
technologijomis
grindžiamų
startuolių
augimas.
Įstaigų atvirųjų duomenų
padaugėjimas.

Buvusios
technologijos
perrašytos pagal

Išaugusios
viešo
sektoriaus investicijos į
IRT (išmanieji miestai,
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2.

3.

3. Multimodalinės
analizės,
apdorojimo ir
integravimo
technologijos.

T3 ir dalis T4

1.

2.

3.

4.

end-node / device /
sensor / thing)
Daiktų interneto
ryšio technologijos ir
infrastruktūra (angl.
gateway / edge /
concentrator /
aggregator)
Daiktų interneto
tinklo (debesijos)
technologijos

skirtingą logiką,
tačiau iš esmės
aprėptis
nesikeitė.

Informacinių išteklių
ir paslaugų
semantizavimo
technologijos.
Inovatyviosios
informacinių ir
programų sistemų
inžinerijos, sistemų
suderinamumo ir
sąveikos užtikrinimo
technologijos.
Veiklos procesų ir
taisyklių
modeliavimo ir
integravimo metodai
ir technologijos.
Informacinių sistemų
modernizavimo,
pokyčių valdymo
automatizavimo ir
perkėlimo į

Buvusios
technologijos
perrašytos pagal
skirtingą logiką,
tačiau iš esmės
aprėptis
nesikeitė.

išmanusis
transportas,
el. slauga ir pan.).
Išaugusios
verslo
sektoriaus investicijos į
IRT.
Daiktų
interneto
technologijomis
grindžiamų
startuolių
augimas.
Augantis
verslo
sektoriaus
produktyvumas.
Didesnis multimodalinės
analizės, apdorojimo ir
integravimo
technologijomis
grindžiamų skaitmeninių
viešųjų ir privačiųjų
paslaugų prieinamumas,
gerėjanti jų kokybė ir
patogumas
(angl.
usibility).
Valstybės ir savivaldybės
institucijų ir įstaigų,
kurios
naudojasi
valstybės informacinių
išteklių
sąveikumo
platformos paslaugomis,
dalies didėjimas.
Augantis
sektoriaus
produktyvumas.

verslo

34

4. Kibernetinio
saugumo
technologijos.

T3 ir T4

elektroninę erdvę
technologijos.
5. Verslo ir viešojo
sektoriaus valdymo
procesų
automatizavimo,
optimizavimo
technologijos
6. Ekosistemos.
7. Kalbos integravimo į
skaitmeninę erdvę
technologijos
(natūraliųjų kalbų
apdorojimas).
8. Vaizdo integravimo
technologijos.
9. Virtualiosios ir
papildytosios
realybės
technologijos.
10. Išmaniųjų,
prisitaikančiųjų ir
modalinių vartotojo
(valdymo) sąsajų
technologijos.
1. Prevencinės
technologijos.
2. Aptikimo
technologijos.
3. Perspėjimo
technologijos.
4. Reagavimo
technologijos.

Buvusios
technologijos
perrašytos pagal
skirtingą logiką,
tačiau iš esmės
aprėptis
nesikeitė.

Gyventojų, kurie pasitiki
elektroninio bendravimo
su
valstybės
institucijomis,
dalies
didėjimas
Saugesnės
sistemos
viešajame ir privačiame
sektoriuje.
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5.
6.

Atkūrimo
technologijos.
Šifravimo
technologijos.

Didėjanti
apsauga.

privatumo

Didėjanti
kibernetinio
saugumo reikalavimus
atitinkančios ypatingos
svarbos
informacinės
infrastruktūros
ir
valstybės informacinių
išteklių dalis.
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4.7 Kryptis „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“.
Aptardami prioritetų aktualumą, ekspertai pabrėžė, kad daugeliu atvejų svarbu ne pačių prioritetų
formuluotės, o finansavimo priemonių atitiktis sėkmingos prioriteto plėtros reikmėms. Tos reikmės
yra gana skirtingos. Akivaizdžiai išsiskiria dvi tų skirtumų dimensijos. Viena iš ašių yra mokslo ir
verslo balansas: stiprus mokslas ir silpnas verslas – panašaus pajėgumo mokslas ir verslas – stiprus
verslas ir silpnas mokslas. Kita ašis – gamybos efektyvumas ir apimtis: didelę pridėtinę vertę
kurianti nedidelio masto gamyba – efektyvi didelio masto gamyba – didelio masto sąlygiškai
neefektyvi gamyba.
Diskusijose vyravo nuomonė, kad pernelyg didelis dėmesys anksčiau suformuluotų technologijų
ypatumams stabdė sėkmingą visų prioritetų darbą. Visiems anksčiau vykdytiems prioritetams
būdingos ir stiprybės, ir silpnybės.
Prioritetas „Fotoninės ir lazerinės technologijos“ išsiskiria aukšto lygio mokslu ir MTEP veikla.
Mokslas yra sutelktas dviejose mokslo įstaigose: VU ir FTMC, yra aktyvių mokslinių grupių KTU
ir VGTU; Saulėtekio slėnyje ir Savanorių pr. (Vilniuje) esantys moksliniai padaliniai aprūpinti
modernia moksline ir technologine įranga; mokslą ir verslą sieja glaudus ryšys. Mokslas sprendžia
daug aktualių verslui uždavinių, verslas investuoja į MTEP veiklas (lazerių klasterio įmonės tam
skiria 10 proc. visų pardavimų lėšų). Tiek mokslas, tiek verslas sėkmingai registruoja patentus
tarptautiniu mastu; didelė dalis lazerinių, fotovoltinių technologijų ir apšvietimo sistemų įmonių
turi savo MTEP padalinius; nuolat atsiranda naujų lietuviško kapitalo įmonių; atsiranda bendrų su
užsienio kapitalu įmonių; kuriamos naujos studijų programos; daugiau kaip pusė VU Fizikos
fakulteto magistrų studijuoja lazerių ir šviesos technologijų krypties studijų programas.
Atkreiptas dėmesys į tai, kad prioriteto srityje nėra didelio masto lazerių ar jų komponentų gamybos,
nesukurtos nuoseklios žinių perdavimo grandinės; MTEP rezultatų baigtumo lygis nėra pakankamai
aukštas; Lietuva yra toli nuo didžiųjų pramoninių rinkų; nėra sukurta valstybiniu mastu tvarių
intelektinės nuosavybės kūrimo, apsaugos ir perdavimo priemonių; nors sektorius yra stiprus ir
konkurencingas pasaulinėje rinkoje, tačiau valstybiniu mastu tvarios paramos šiam sektoriui plėstis
nėra, plėtra grindžiama privataus sektoriaus pastangomis; sėkminga sektoriaus veikla valstybiniu
mastu neišnaudojama užsienio investicijoms pritraukti.
Prioriteto „Funkcinės medžiagos ir dangos“ Lietuvoje yra didelis mokslo potencialas sukurti
novatoriškas technologijas; stiprūs taikomieji mokslai (fotovoltinės technologijos, organinė
optoelektronika, metalų oksidų ir specialiosios keramikos dangos); išplėtoti stiprūs tarptautiniai
moksliniai ryšiai; universitetuose ir FTMC sukurta pasauliniu mastu moderni technologinė
infrastruktūra.
Vykdant šį prioritetą išryškėjo, kad mokslo ir verslo ryšys čia silpnesnis už jo potencialą; įkurta
nedaug atžalinių įmonių; įmonių tyrimo ir plėtros padaliniai yra maži ir silpni; šalies rinka maža ir
mažai reikli mokslui.
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Prioritetas „Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos“ išsiskiria tuo, kad universitetuose ir
mokslo slėniuose sukaupta kompozitinių ir konstrukcinių medžiagų tyrimų įranga yra viena
geriausių Rytų ir Vidurio Europoje; konstrukcinių ir kompozitinių medžiagų tyrimų srityje dirba
aukščiausios kvalifikacijos tyrėjai; universitetuose kasmet parengiamas pakankamas skaičius visų
trijų pakopų specialistų, kurių kvalifikacija apima visą srities tyrimų spektrą nuo naujų medžiagų ir
konstrukcijų kūrimo iki jų modeliavimo, gamybos ir taikymo; tarptautinio lygio mokslo publikacijų
skaičius nėra didelis, bet sparčiai auga, vykdomi bendri projektai su geriausiais pasaulio tyrimų
centrais; atliekama daug taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų; šios srities pramonės sektorius tiek
Lietuvoje, tiek pasaulyje užima reikšmingą ekonomikos dalį, nuolat auga nacionalinio eksporto
apimtis.
Dėl fragmentiškų mokslo ir verslo ryšių turima tyrimų įranga ne visada išnaudojama maksimaliai
efektyviai; nesubalansuotas žmogiškųjų išteklių (aukštos kvalifikacijos tyrėjų) pasiskirstymas tiek
tarp mokslo ir verslo, tiek tarp atskirų sektoriaus sričių; sektorius dėl savo dydžio visame pasaulyje
yra inertiškas, jo aukštos pridėtinės vertės kūrimo grandys ekonomiškai glaudžiai susijusios su
žemesnės pridėtinės vertės sektoriaus dalimi; inovacijų įtraukimą į pasaulinę rinką vėlina
daugumoje valstybių privalomas nacionalinis sertifikavimas ir aprobavimas, patentavimui
dažniausiai nėra ekonominio pagrindo, MTEP išlaidų ekonominė grąža sunkiai prognozuojama;
pasaulinės rinkos sąlygomis verslas nelinkęs kurti lokalių mokslinių tyrimų centrų (ypač sąlygiškai
mažose valstybėse), technologinei pažangai reikalingi tyrimai (ir ištekliai) dažnai sutelkti didžiųjų
pasaulinių įmonių ir mokslo įstaigų tyrimų centruose.
Prioritetui „Lanksčiosios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ būdingas
horizontalumas. Daugelio Lietuvos įmonių branda jau pasiekė naują lygį, įsigali supratimas, kad
konkuruoti reikia per pridėtinės vertės augimą; Lietuvos įmonės sukaupė didelę lanksčiosios
gamybos technologijų patirtį, nors ir mažu ekonominiu mastu; žmogiškųjų išteklių atžvilgiu
Lietuvos inžinierių kvalifikacija yra pasaulinio lygio, aukštesnė nei šio prioriteto mokslininkų lygis;
verslo įmonės sparčiai orientuojasi į naujų technologijų diegimą, informacinių technologijų
panaudojimą ir laiku reaguoja į sparčiai augančias automatizacijos, skaitmeninio naujų produktų
kūrimo technologijų galimybes kurti ir našiai gaminti naujus gaminius; didelės prioriteto įmonių
gamybos apimtys ir pajamos, galima įmonių kooperacija leidžia vykdyti didesnės apimties
kompleksinius pelningesnius užsakymus; didžioji dalis inžinerinių įmonių eksportuoja savo
pagamintą produkciją ir paslaugas (eksportas sudaro >70 %), yra įsiliejusios į vertės kūrimo
grandines.
Didelė dalis šio prioriteto įmonių, net ir tos, kurios kuria pasauliniu mastu inovatyvius produktus,
Lietuvoje vis dar nemato naudos iš bendrų mokslo ir verslo projektų; mokslo ir verslo
bendradarbiavimas silpnesnis nei jo potencialas; sumažėjo prioriteto srities mokslininkų, gebančių
atlikti prioriteto tematikų tyrimus pasauliniu lygmeniu, didelė dalis aktyviausių jaunų mokslininkų
emigruoja; rizikos kapitalo sektorius vis dar per konservatyvus, kad galėtų padaryti reikšmingą
poveikį mokslinių idėjų plėtojimui iki plataus pramoninio masto produktų; prioriteto plėtrai
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aktualūs atvirosios prieigos centrai yra nepakankamai orientuoti į Lietuvos ir užsienio įmonių
poreikius; didelė dalis prioriteto įmonių yra mažos, orientuotos į detalių ir komponentų gamybą
pagal užsakovų techninę dokumentaciją ir nekuria savų produktų, todėl neturi poreikio moksliniams
tyrimams; didelė dalis įmonių neturi tyrimo padalinių ir specialistų, turinčių mokslo pojūtį,
suvokiančių mokslinių tyrimų reikšmę, galinčių vykdyti tyrimus, formuluoti užduotis
mokslininkams, su jais bendrauti abiem pusėms suprantama kalba; universitetų tyrimų bazė
neorientuota spręsti aktualių prioriteto verslo problemų.
Siūlymai atlikti struktūrines pertvarkas
Siekiant sutelkti išteklius ir turimą mokslo ir verslo potencialą, siūloma prioritetus sujungti. Vietoj
krypčių formuluoti naujus, stambesnius ir didžiausią proveržio tikimybę turinčius prioritetus.
Siūloma atsisakyti buvusios krypties dviejų ankstesnių prioritetų („Funkcinės medžiagos ir
dangos“ bei „Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos“), kurių ne visas buvusias tematikas
tikslinga tęsti. Iš atnaujintų tematikų suformuota nauja tematika „Pažangiosios medžiagos ir
konstrukcijos“.
Buvusios
krypties
„Nauji
gamybos
procesai,
medžiagos
ir
technologijos“ tematiniame lauke siūloma Sumaniosios specializacijos veiklas vykdyti pagal
žemiau lentelėje apibrėžtą schemą.
Trys tematikos, kurias siūloma plėtoti, atitinka tris bazines didelio poveikio technologijas (angl. key
enabling technolgies), įvardintas kaip Europos Sąjungos pramoninės politikos prioritetus: fotonika,
pažangiosios medžiagos, pažangiosios gamybos technologijos (angl. photonics, advanced materials
ir advanced manufacturing technologies). 8 lentelėje pateikiamas siūlomas atnaujintas prioriteto
aprašymas.
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8 lentelė. Siūloma atnaujinta G krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tematikos

Efektyvi ir
tvari plėtra,
didinanti
pridėtinę
vertę

Nauji gamybos
procesai,
medžiagos ir
technologijos

1. Lazerinės
technologijos ir
fotonika.

2. Pažangiosios
medžiagos ir
konstrukcijos.

Buvusi
prioriteto
formuluotė
Fotoninės ir
lazerinės
technologijos.

Funkcinės
medžiagos
dangos.

ir

Konstrukcinės
ir
kompozitinės
medžiagos.

3. Lanksčiosios
produktų kūrimo
ir
gamybos
technologijos.

Aprėptis

Lazeriai, jų komponentai ir
lazerinės medžiagų apdirbimo
technologijos; puslaidininkiniai
šviesos šaltiniai ir apšvietimo
sistemos; tolimųjų ir vidutinių
infraraudonųjų
spindulių
emiteriai
ir
detektoriai;
organinių
medžiagų
optoelektronika;
fotoninės
matavimo ir kontrolės sistemos.

Funkcinės
medžiagos;
išmaniosios,
atsikuriamosios
(angl. self-healing), išskirtinių
savybių
kompozitinės
medžiagos ir konstrukcijos;
energetiškai
efektyvios
medžiagos ir konstrukcijos;
polimerinės,
keraminės
ir
metalų oksidų dangos; paviršių
modifikavimo technologijos;
kompozitinių medžiagų antrinio
perdirbimo
technologijos;
fizinio poveikio matavimo ir
medžiagų
atpažinimo
bei
konstrukcijų būklės stebėsenos
technologijos.
Gamybos
automatizavimas,
robotizavimas
ir
skaitmeninimas;
dirbtinio
intelekto
panaudojimas,
medžiagas
ir
išteklius
tausojančios,
našumą

Buvęs
technologijos
Nr.
G1:
1-4
G2:
1-2

G2:
3-4
G3:
1-4

G4:
1-4

Poveikis

Aukštos pridėtinės vertės verslo plėtra ir jos
indėlio į BVP didinimas; lazerinių ir
fotonikos technologijų diegimas į naujus,
didesnės apimties ekonomikos sektorius.

Efektyvus sukauptų mokslinių ir
technologinių infrastruktūrų panaudojimas;
poslinkis link aukštesnės technologinės
parengties MTEP darbų; atžalinių įmonių
kūrimas; šios tematikos pramonės mastų
išnaudojimas siekiant gauti didelį suminį
ekonominį efektą; priklausomumo nuo
įvežtinių žaliavų sumažinimas naudojant
medžiagas iš atsinaujinančiųjų šaltinių,
sumažinta aplinkos tarša ir poveikis klimato
atšilimui; tvarus išteklių naudojimas (žiedinė
ekonomika).

Horizontali į iniciatyvą „Pramonė
4.0“ orientuotų technologijų sklaida plačia
ekonomikos sektorių aprėptimi, technologijų
sanklotos efektas, įmonių veiklos
efektyvumo ir apyvartos augimas,
konkurencingumo pasauliniu mastu
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didinančios technologijos ir
sprendiniai;
intelektinės
procesų valdymo sistemos;
virtualiosios produktų kūrimo
technologijos.

didėjimas, aukštos pridėtinės vertės gamybos
sukūrimas, nacionalinio lygio mokslo
persiorientavimas į tarptautinius standartus.
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4.8 Krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ vertinimas
Ekspertinės grupė atliko išsamų Sumaniosios specializacijos prioritetinės krypties prioritetų
vertinimą. Vertinamieji prioritetai sudarė šią prioritetų grupę: S1 Molekulinės technologijos
medicinai ir farmacijai, S2 Pažangiosios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai,
S3 Pažangioji medicinos inžinerija ankstyvajai diagnostikai ir gydymui.
Analizė buvo atliekama pagal metodikoje numatytą 5-ių ekspertinių etapų schemą, išdėstą šios
ataskaitos 5 paveiksle. Pirmajame etape buvo atlikta pagrindinių tendencijų analizė, remiantis
PESTAT schema – politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, aplinkosauginių ir teisinių
aspektų atžvilgiu. Buvo prieita išvada, kad yra palankios ekonominės sąlygos įgyvendinti visus tris
S prioritetus; prioritetą apimančiuose ūkio segmentuose metinis augimo tempas yra dviženklis, ypač
aukštas srityse, susijusiose su naujomis genomo technologijomis; kuriamos IT priemonės sveikatos
sistemai, nauji medicinos prietaisai integruojami į sveikatos monitoringo instrumentines
individualizuotas sistemas. Ekspertai nurodė šalies vidaus politines aplinkybes, kurios sudaro
nepalankių aplinkybių foną, tačiau pažymėjo, kad politiniai sprendimai nuolat kinta, be to, S
prioritetinės sritys (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje) turi gana didelį poveikio valdžios
struktūroms potencialą, todėl šios problemos lobistiniais veiksmais gali būti sumažintos iki
priimtino lygio.
Atliekant tyrimą buvo išanalizuotas šalies viešojo ir privataus sektorių potencialas ir konstatuota,
kad prioritetui „Molekulinės technologijos medicinai ir farmacijai“ būdingi ypač stiprūs tiek
viešojo, tiek privataus verslo pajėgumai, jis turi kritinę masę vykdyti tyrimais grindžiamas
inovacijas ir pateikti į rinką naujus produktus. Pažymėtina, kad prioritetai „Pažangiosios
taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai“ ir „Pažangioji medicinos inžinerija
ankstyvajai diagnostikai ir gydymui“ pasižymi stipriu potencialu viešajame sektoriuje, tačiau
privatus sektorius, reikšmingai prisidedantis prie prioriteto „Pažangiosios taikomosios
technologijos asmens ir visuomenės sveikatai“ įgyvendinimo, nėra didelės apimties, nors didėja IT
įmonių, dirbančių šio srityje, aktyvumas. Prioritetas „Pažangioji medicinos inžinerija ankstyvajai
diagnostikai ir gydymui“ pasižymi stipriu pramonės potencialu, tačiau viešajame sektoriuje,
palyginti su kitais prioritetais, yra kiek mažesnis žmogiškųjų išteklių potencialas.
Atliekant visų trijų prioritetų stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analizę buvo
konstatuotas grėsmių ir galimybių bei stiprybių ir silpnybių balansas. Pagrindinės grėsmės siejamos
su žmogiškųjų išteklių stoka, didėjančia išsilavinusio jaunimo ir jaunų tyrėjų emigracija ir vidiniu
darbo rinkos persigrupavimu, susijusiu su sparčiu tyrėjų perėjimu iš MTEP veiklas vykdančio
viešojo į privatųjį sektorių.
Ekspertai atliko technologijų, apimančių visus tris S prioritetus, analizę ir konstatavo prioritetų
sanklotą. Jos pirmiausia susijusios su IT sprendiniais sveikatos priežiūrai, didžiųjų duomenų
analizei ir medicinai skirtų prietaisų programinei įrangai ir įrangos tokių prietaisų integravimui į
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mobiliąsias sveikatos monitoringo sistemas. Atlikus naujųjų, pastaruoju metu atsiradusių,
technologijų analizę, buvo konstatuota, kad S prioritetinė sritis turėtų būti papildoma svarbių
technologijų kryptimis, kurios apimtų dirbtinį intelektą, genų redagavimo molekulinius įrankius.
Bendrasis poveikis:
•
•
•

•

Pridėtinės vertės augimas gamybos ir paslaugas teikiančiose įmonėse.
Naujos žinios ir intelektinė nuosavybė molekulinių technologijų plėtrai, technologijų ir
gaminių patentai, prototipai ir gaminiai medicinai ir biofarmacijai;
MTEP investicijų augimas molekulinių technologijų subsektoriuje ne mažesnis nei 10 % per
metus (iki 2025 m. pasiekti, kad BERD rodiklis būtų ne mažesnis nei 10 % nuo prioritetą
įgyvendinančių įmonių metinių pajamų).
Naujos Europos mokslo erdvėje pajėgios konkuruoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros komandos, gebančios pritraukti į Lietuvą tarptautinį finansavimą (iki 2025 m.
pasiekti, kad gaunamos iš EK programos lėšos sudarytų ne mažiau nei 100 % sumokamų į
EK biudžetą lėšų METP veikloms finansuoti Bendrijos priemonėmis).

9 lentelėje pateikiamas siūlomas atnaujintas prioriteto aprašymas.
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9 lentelė. Siūloma atnaujinta S krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tematikos

Senėjanti
visuomenė:
augančios
gydymo ir
slaugos
sąnaudos

Sveikatos
technologijos ir
biotechnologijos

1.
Molekulinės
technologijos
medicinai ir
biofarmacijai.

Buvusi
prioriteto
formuluotė
1.
Molekulinės
technologijos
medicinai ir
biofarmacijai.

Aprėptis

a) Molekulinės technologijos terapijai ir
diagnostikai (genomo ir postgenominės, įskaitant
genų redagavimo CRIPR-Cas9 ir vienos ląstelės
genomo, technologijos, rekombinantinių baltymų
terapiniai ir diagnostiniai preparatai, kamieninių
ląstelių ir biožymenų technologijos, sintetine
biologija grindžiamos technologijos).
b) Mikro- ir nanotechnnologijos terapijai ir
diagnostikai (integruotosios mikroskysčių sistemos,
vaistų ir žymenų pristatymo į ląsteles ir audinius
sistemos, molekuliniai biojutikliai diagnostikai ir
terapinių procesų monitoringui).

Buvęs
technologijos
Nr.
S1.1 - S1.4

Poveikis

1. Naujos įmonės, įskaitant
startuolius ir pumpurines
įmones,
komercinančios
molekulines technologijas ir
jų produktus; naujų įmonių
skaičiaus augimas po 5 įmones
per metus, kad iki 2025 m.
būtų sukurta 40 naujų įmonių.
2. Auganti pridėtinė vertė
verslo sektoriuose,
vykdančiuose molekulinių
technologijų kūrimą ir
komercinimą; vidutinis
augimo rodiklis ne mažesnis
nei 5 % per metus, kad iki
2025 m. per metus būtų
250 000 Eur darbuotojui.
3. Naujos privataus sektoriaus
investicijos
į
viešojo
sektoriaus MTEP institucijas:
licencijų, išskirtinių teisių
mokesčiai, tiesioginiai verslo
užsakymai, bendri mokslo ir
verslo MTEP projektai.
4. Naujos pajėgios konkuruoti
Europos mokslo erdvėje
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
plėtros
komandos,
gebančios
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2.
Pažangiosios
asmens
sveikatos
technologijos.

2. Pažangios
asmens ir
sveikatos
technologijos.

Ikiklinikiniai ir klinikinių tyrimų paslaugos.
Biobankų paslaugos. Vaistų, medicinos prietaisų ir
kitų medicinos technologijų tyrimai ląstelių ar
audinių biomodeliuose, tyrimai su eksperimentinius
gyvūnais. Pagrindiniai užsakovai: farmacijos
sektorius, medicinos prietaisų gamintojai. Paslaugų
teikėjai: mokslo ir studijų institucijos, viešojo ir
privataus sektoriaus įmonės, laboratorijos).
Biobankai – audinių, ląstelių, kitos biologinės
medžiagos pavyzdžiai, paruošti ir naudojami
biofarmacijoje ir kitose biomedicinos tyrimų
kryptyse.
El. technologijos sveikatos priežūrai: pacientų
įgalinimo technologijos, grindžiamos dirbtinio
intelekto pagrindu kuriama klinikinių žinių
inžinerija, nuotolinio įvairių rizikos grupių pacientų
stebėjimo technologijos, grindžiamos biosignalais
nuskaitomais jutikliais, belaidžio informacijos
perdavimo technologijomis ir dirbtinio intelekto

S2.1 - S2.5

pritraukti į Lietuvą tarptautinį
finansavimą (iki 2025 m.
pasiekti, kad gaunamos iš EK
programos lėšos sudarytų ne
mažiau nei 100 % sumokamų į
EK biudžetą lėšų METP
veikloms finansuoti bendrijos
priemonėmis.
5.
Nauji
produktyvūs
tarptautinio bendradarbiavimo
ryšiai, įdarbinti molekulinių
technologijų
specialistai,
podoktorantūros stažuotojai ir
doktorantai iš Lietuvos ir
užsienio.
1.
Lietuvos
gyventojų
vidutinė būsimo gyvenimo
trukmės didėjimas. Pasiekti,
kad iki 2025 m. vidutinė
gyvenimo trukmė būtų 77.5
metai.
2. Naujos investicijos į
Lietuvos gyvybės mokslų
pramonę (visos veiklos),
pasiekti ne mažesnį kaip 5
proc.
augimą
per
kalendorinius metus.
3. Augančios investicijos,
pritrauktos
į
Lietuvą
klinikiniams tyrimams plėtoti.
4. Naujos privataus sektoriaus
investicijos
į
viešojo
sektoriaus MTEP institucijas:
licencijų, išskirtinių teisių
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pagrindu veikiančiomis biosignalų apdorojimo
sistemomis, dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios
klinikinių sprendinių palaikymo sistemos ir kitos
elektroninės ir mobiliosios technologijos, kurios
gali būti sertifikuojamos kaip ne žemesnės kaip 2a
klasės medicinos prietaisai (technologijos) ir yra
grindžiamos bent viena iš bazinių technologijų:
jutikliais ir jais fiksuojamų biosignalų belaidžiu
nuskaitymu, dirbtinio intelekto technologijomis
grindžiamu biosignalų atpažinimu ir apdorojimu,
dirbtinio intelekto pagrindu veikiančiomis
savaiminio mokymosi (angl. self-learning)
klinikinių duomenų bazių analizės technologijomis
ar
kitomis
bazinėmis
didelio
poveikio
technologijomis (angl. key enabling technologies).

mokesčiai, tiesioginiai verslo
užsakymai, bendri mokslo ir
verslo MTEP projektai.
5. Naujos pajėgios konkuruoti
Europos mokslo erdvėje
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
plėtros
komandos,
gebančios
pritraukti į Lietuvą tarptautinį
finansavimą; (pasiekti, kad iki
2025 m. gaunamos iš EK
programos lėšos sudarytų ne
mažiau nei 100 % sumokamų į
EK biudžetą lėšų METP
veikloms finansuoti bendrijos
priemonėmis).
6. Skaitmeninės sveikatos
paslaugų naudojimo sklaida
sveikatos priežiūros įstaigų
darbo vietose, susijusiose su
tiesioginiu
sveikatos
priežiūros paslaugų teikimu
(iki 2025 m. pasiekti ne
mažesnį nei 60 % lygį).
7. Skaitmeninės sveikatos
paslaugų naudojimo sklaida
sveikatos priežiūros įstaigų
darbo vietose, susijusiose su
administracinėmis ir kokybės
užtikrinimo veiklomis (iki
2025 m. pasiekti 100 % lygį).
8.
Augantys
biobankų
ištekliai,
generuojantys
pajamas iš biomedžiagos
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3. Pažangioji
medicinos
inžinerija
ankstyvajai
diagnostikai
ir gydymui.

3.
Pažangi
medicinos
inžinerija
ankstyvai
diagnostikai
ir gydymui.

1. Medicinos diagnostikos, terapijos, chirurgijos
ir reabilitacijos ir ligų prevencijos inžinerinės
technologijos, kurios sertifikuojamos kaip ne
žemesnės kaip 2a klasės medicinos prietaisai arba
yra sudėtinė sertifikuojamų medicinos prietaisų
dalis) ir kurios yra grindžiamos bent viena iš bazinių
technologijų: radiologine ir (ar) ultragarsine
diagnostika, radiologinių ir ultragarsinių vaizdu
atpažinimu
naudojant
dirbtinio
intelekto
technologijas, 3D medicininių vaizdų inžinerija
virtualiojoje aplinkoje, robotika, biosignalų
nuskaitymo
ir
apdorojimo
sistemomis,
veikiančiomis dirbtinio intelekto pagrindu,
medicinos prietaisų individualizavimu naudojantis
adityviosios gamybos technologijomis, šių
technologijų kompleksiniu panaudojimu su kitomis
nanotechnologijomis,
elektronika,
biotechnologijomis
kuriant
į
organizmą
integruojamas dirbtines žmogaus kūno dalis,
įskaitant tas, kurioms būdingas diagnostinis ir
terapinis
funkcionalumas,
antiinfekcinis
rezistiškumas ir imuninis suderinamumas, naujų
funkcinių ir biosuderinamų medžiagų panaudojimu

S3.1 – S3.7

perdavimo
(pardavimo)
privačiam
ir
viešajam
sektoriams.
9.
Nauji
produktyvūs
tarptautinio bendradarbiavimo
ryšiai, privačiame ir viešajame
sektoriuje įdarbinti biobankų
ir el. sveikatinimo specialistai,
įskaitant
podoktorantūros
stažuotojus ir doktorantus iš
Lietuvos ir užsienio.
1. Naujos įmonės, įskaitant
startuolius ir pumpurines
įmones,
komercinančios
medicinos
inžinerijos
produktus (naujų įmonių
skaičiaus augimas po 5 įmones
per metus, kad iki 2025 m.
būtų sukurta 40 naujų įmonių).
2. Auganti pridėtinė vertė
verslo sektoriuose,
kuriančiuose molekulines
technologijas ir jas
komercinančios; vidutinis
augimo rodiklis ne mažesnis
nei 5 % per metus. Iki 2025
m. pasiekti 40 000 Eur
darbuotojui per metus.
3.
Nauji
produktyvūs
tarptautinio bendradarbiavimo
ryšiai, įdarbinti medicinos
inžinerijos
technologijų
specialistai, podoktorantūros
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medicinos prietaisų konstrukcijoje ar kitomis
bazinėmis didelio poveikio technologijomis (angl.
key enabling technologies).
a) Funkcinės ir biologiškai suderinamos
biomedžiagos ir individualizuoti implantai.

stažuotojai ir doktorantai iš
Lietuvos ir užsienio.
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4.9 Krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ vertinimas
Ekspertų grupė išsamiai įvertino tris krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetus:
M1 Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas; M2 Funkcionalusis maistas ir M3
Inovatyvusis biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas).
Atlikus aplinkos pokyčių tendencijų analizę identifikuotos visų prioritetų grėsmės: geopolitiniai,
demografiniai, klimato pokyčiai ir žemės ūkio bei maisto sektoriaus struktūros ypatumai.
Konstatuota, kad tik apie 10 proc. sektoriaus įmonių eksportuoja savo produkciją, o pagrindinis
eksporto didinimo potencialas yra vidutinės įmonės. Maisto sektoriaus vystymosi tendencijoms
didelę įtaką daro vis dar aktualios prastos mitybos problemos (nepakankama mityba, nutukimas) ir
visuomenės senėjimas. Ekspertai įvardijo didėjančią tvarių agrobiologinių išteklių ir saugaus maisto
paklausą bei gamybos apimčių augimo poreikį dėl prognozuojamo gyventojų skaičiaus pasaulyje
augimo. Konstatuota, kad krypties prioritetų vystymas yra esminė priemonė plėtojant didelio
poveikio sprendinius ateities maisto sektoriui, vengiant fragmentacijos ir susiskaldymo, užtikrinant
sektoriaus vystymosi nuoseklumą ir suderinamumą su kitais sektoriais. Per pastaruosius metus
įvykusius technologinius pokyčius ekspertai įvertino kaip nuosekliai didėjančias galimybes toliau
vystyti nustatytas prioritetų technologijas.
Remdamiesi pateiktais ir ekspertų surinktais kiekybiniais duomenimis ir ekspertinėmis įžvalgomis
ekspertai įvertino Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektorių pajėgumus įgyvendinti krypties
prioritetus. Prioritetas „Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas“ išsiskiria aukšto lygio
mokslu ir MTEP, kurie sutelkti keliose šiuolaikine infrastruktūra aprūpintose mokslo ir studijų
institucijose: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMCC), Kauno technologijos
universitete (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), Aleksandro Stulginskio
universitete (ASU). Veikia dideliu ekonominiu (instituciniu) pajėgumu išsiskiriančios prie
prioriteto priskiriamos įmonės, kurių apyvarta didelė, eksportas nuo apyvartos sudaro 47 proc.
Verslas aktyviai dalyvauja bendruose mokslo ir verslo projektuose, didėja MTEP darbų užsakymų
apimtis.
Nors šiuo metu prie prioriteto priskiriamų įmonių vienam darbuotojui tenkanti pridėtinė vertė
sąlygiškai nedidelė, didelė eksporto apimtis netolimoje ateityje leis gauti lėšų investicijoms į naujų
technologijų kūrimą ir diegimą. Tai lemia strateginis apsirūpinimo maistu užtikrinimo principas,
kuris turi būti derinamas su tvariu atsinaujinančiųjų išteklių naudojimu ir aplinkos apsaugos
užtikrinimu. Prioritetui „Funkcionalusis maistas“ yra sutelktas pakankamas mokslo potencialas,
galintis kurti naujas funkcionaliųjų komponentų ir maisto produktų technologijas. Prie prioriteto
priskiriamos dideliu ekonominiu (instituciniu) pajėgumu išsiskiriančios įmonės yra pajėgios
pritraukti tiek privatų, tiek viešą MTEPI finansavimą. Deja, dažnai dėl didelio biurokratiškumo ir
gana mažo finansavimo procento, didelėms įmonėms ne visada tikslinga skirti laiko ir išteklių
viešajam finansavimui pritraukti.
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Didėjančios funkcionaliojo maisto pasaulinės rinkos skatina įmones vystyti nustatytas prioriteto
veiklas. Šias tendencijas liudija ir tai, kad vykdoma sąlygiškai daug prioriteto priemonės „Intelektas
LT“ projektų, jis yra tarp daugiausiai priemonės „Inočekiai LT“ projektų vykdančių prioritetų.
Prioritetas
„Inovatyvusis
biožaliavų
kūrimas,
tobulinimas
ir
perdirbimas
(biorafinavimas)“ išsiskiria palyginti nauja tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje tematika, susijusia su
apsirūpinimo maistu principais, kurie turi būti derinami su beatliekėmis technologijomis, maisto
švaistymo mažinimu, racionaliu žaliavų panaudojimu. Prioriteto srityje dirba patyrusių mokslininkų
kolektyvai, jų sėkmingas dalyvavimas aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų projektų konkurse
leidžia artimoje ateityje tikėtis tarptautinių publikacijų ir patentų proveržio. Prioriteto veikloje
dalyvauja ekonomiškai stiprios Lietuvos įmonės, kurių MTEP išlaidos mažos, tačiau vienam
darbuotojui tenkanti sukuriama pridėtinė vertė palyginti didelė (apie 60 tūkst. Eur).
Paskutiniame vertinimo etape ekspertai identifikavo 23 krypties prioritetuose įvardintas ir naujas
technologijas, kurias suklasifikavo pagal pajėgumą jas įgyvendinti ir pagal jų tikėtiną poveikį.
Išanalizavę gautus rezultatus ekspertai priėmė sprendimą, kad prioritetai skiriasi juose apibrėžtų
technologijų aktualumu.
Remdamiesi analizės rezultatais ir siekdami sutelkti mokslo ir verslo potencialą bei turimą
infrastruktūrą, ekspertai pasiūlė vietoj krypčių formuoti prioritetus ir išskirti stambesnes, didesnį
potencialą ir vystymo galimybes turinčias tematikas. Taip pat ekspertai pasiūlė sujungti 2 prioritetus
„Funkcinis maistas“ ir „Inovatyvusis biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas
(biorafinavimas)“ į naują tematiką „Biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus“.
Prioriteto „Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas“, ekspertų nuomone, aktualios
technologijos: tvarios, saugesnės biožaliavos, maisto sudėtinės dalys ir produktai, maisto priedai;
inovatyviosios maisto pakuotės ir laikymo technologijos; naujos selekcijos technologijos, tikslinių
savybių augalų ir gyvūnų veislės, linijos ir genotipai; pažangioji kenksmingųjų organizmų kontrolė,
biologiniai preparatai, trąšos, stimuliatoriai tvariai aplinkai užtikrinti; nuotolinis fenotipavimas ir
tiksliojo ūkininkavimo technologijos; gyvūnų mitybos sistemos tvariai gyvulininkystės plėtrai.
Prioritetui „Biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus“ ekspertai siūlo tokias technologijas:
funkcionaliųjų maisto komponentų išskyrimas ir (arba) funkcionaliųjų jo savybių tyrimai,
panaudojimo funkcionaliajam maistui būdų sukūrimas, funkcionaliojo maisto kokybės ir
technologinių rodiklių vertinimas; kompleksinės žemės ūkio, maisto žaliavų ir šalutinių maisto
gamybos produktų perdirbimo į vertingus komponentus technologijos, skatinačios beatliekę
gamybą.
10 lentelėje pateikiamas siūlomas atnaujintas prioriteto aprašymas.
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10 lentelė. Siūloma atnaujinta M krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tvari ir saugi
maisto
grandinė,
aprūpinanti
vartotojus
sveikesniu
maistu.

Agroinovacijo
s ir maisto
technologijos.

Tematikos

Buvusi
prioriteto
formuluotė

1.Tvarūs
agrobiologin
iai ištekliai ir
saugus
maistas.

M1 Tvarūs
agrobiologinia
i ištekliai ir
saugus
maistas.

2. Beatliekis
biožaliavų
perdirbimas į
vertingus
komponentu
s.

Aprėptis

Tvarios, saugesnės biožaliavos,
maisto sudėtinės dalys ir
produktai,
maisto
priedai;
inovatyviosios maisto pakuotės
ir laikymo technologijos; naujos
selekcijos
technologijos,
tikslinių savybių augalų ir
gyvūnų veislės, linijos ir
genotipai;
pažangioji
kenksmingųjų
organizmų
kontrolė, biologiniai preparatai,
trąšos, stimuliatoriai tvariai
aplinkai užtikrinti; nuotolinis
fenotipavimas
ir
tiksliojo
ūkininkavimo
technologijos;
gyvūnų mitybos sistemos tvariai
gyvulininkystės plėtrai.
M2 Funkcinis Funkcinių maisto komponentų
maistas
išskyrimas ir (arba)
funkcionaliųjų jo savybių
M3 Inovatyvus tyrimai, panaudojimo
biožaliavų
funkcionaliajam maistui būdų
kūrimas,
sukūrimas, funkcionaliojo maisto
tobulinimas ir kokybės ir technologinių rodiklių
perdirbimas
vertinimas.
(biorafinavima Kompleksinės žemės ūkio,
s).
maisto žaliavų ir šalutinių
maisto gamybos produktų
perdirbimo į vertingus
komponentus technologijos,
skatinančios beatliekę gamybą.

Buvęs
technolo
gijos Nr.

Poveikis

M1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M1.5

1. Padidėjęs žemės ūkio tvarumas ir agrobiologinių
išteklių išsaugojimas, užtikrinant ekosistemų
funkcionalumą, švelninant klimato kaitos padarinius.
2. Mažėjantis pranešimų apie lietuviškos kilmės
nesaugias biožaliavas ir maistą skaičius.
3. Didesnės pridėtinės vertės biožaliavos ir maisto
produktai.
4. Esamų rinkų išlaikymas ir eksporto į naujas rinkas
plėtra padidins maisto sektoriaus eksportą (Eur).
5. Stabilus arba didėjantis žemės ūkio ir maisto
sektoriaus indėlis į šalies BVP.
6. Dėl inovacijų kūrimo ir diegimo padidėjęs prekių
ženklų skaičius (vnt.).
7. Padidėjęs registruotų tikslinių savybių turinčių
veislių skaičius (vnt.).

M2.1
M2.2
M2.3
M2.4
M3.1
M3.2
M3.3
M3.4

1.Sveikatai palankaus maisto technologijų sklaida
įvairių maisto ūkio sektorių aprėptyje.
2. Mažėjantis ligų dėl netinkamos mitybos skaičius.
3. Didėjantis įvairių sričių tyrėjų ir specialistų
bendradarbiavimas.
4. Didėjanti maisto sektoriaus darbuotojo sukuriama
pridėtinė vertė (% nuo ES maisto sektoriaus vidurkio).
5. Sumažėjusios išlaidos dėl šalutinių maisto gamybos
produktų ir maisto atliekų utilizavimo (Eur).
6. Padidėjęs Lietuvoje sukurtų ir sukomercintų
beatliekių technologijų skaičius (vnt).
7. Dėl inovacijų kūrimo ir diegimo padidėjęs prekių
ženklų skaičius (vnt.).
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4.10 Krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ vertinimas
Ekspertai vertino šiuos krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenės“ prioritetus: „Modernios
ugdymosi technologijos ir procesai“ ir „Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir
procesai“.
Remiantis ,,Vilmorus“ ir kitomis apklausomis bei darbo grupės ekspertų nuomone, prioritetas
„Modernios ugdymosi technologijos ir procesai“ sulaukia didelio įmonių ir švietimo įstaigų
susidomėjimo, tačiau jo potencialas visiškai neišnaudojamas. Šis prioritetas siūlo edukacinio turinio
papildytosios, virtualiosios realybės, nuotolinio arba mišriojo ir masinio mokymo produktus ir
paslaugas. Tai sprendiniai, link kurių eina viso pasaulio formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistema.
Rinka yra didelė ir pasaulinė, tačiau pasiūla taip pat nemaža. Lietuvoje ugdymo technologijų
eksportas iš esmės yra susijęs su startuolių (pvz., UAB „Binar Solutions“, UAB „Mokymosi
instrumentai“, UAB „Geras Solutions“, UAB „SneakyBox“, UAB „Solidus mokslas“ ir kt.)
kuriamomis ugdymo technologijomis. Tokie startuoliai vysto ir diegia virtualiąsias mokymosi
aplinkas, nuotolinius mokymus, savarankiško mokymosi ar masinių atvirųjų mokymų technologijas
ir metodikas. UAB „SneakyBox“ sukurti produktai, įskaitant ir skirtus ugdymui, platinami
pasaulinėje rinkoje – „App Store“. Brandžios įmonės, daugiausia leidyklos, investuoja į ugdymo
technologijas ir kuria tiek edukacinį turinį, tiek pačias technologijas, tačiau menkai vysto jų
eksportą dėl įvairių ribojimų (pvz., lietuvių kalbos).
Šiandien didelė dalis edukacinio turinio yra sukuriama viešajame sektoriuje (švietimo sistemoje),
tačiau šis turinys yra skirtas Lietuvos mokykloms ir didžiąja dalimi nėra sistemos ar skatinimo jį
pritaikyti eksportui į kitas šalis. Šis prioritetas, ekspertų nuomone, išlieka aktualus, tačiau vietoje 2
tematikų – Mišriosios (angl. blended arba hybrid) kompetencijos ugdymo technologijos ir
Formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo didaktikos technologijas – paliekama viena –.
„Modernios ugdymosi technologijos ir procesai“. Tai leistų sutelkti išteklius ir dėmesį į platesnį
šios tematikos potencialo vystymą.
Prioritetas „Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijų“ siūlo audiovizualinius (pvz.: kino,
reklamos ir kt.) ir dizaino produktus ir paslaugas. Nors sektoriuje dominuoja individualūs kūrėjai,
mažos ir vidutinės įmonės bei klasteriai, dauguma jų yra orientuoti į eksporto apimties didinimą –
vien kino ir audiovizualinės reklamos eksportas 2016 m. sudarė 20 mln. Eur. Šio prioriteto
technologijų paklausa ir potencialas auga kasmet (kino industrija kasmet auga apie 200 %), taip pat
30 % auga privačios investicijos į kino industrijos sektorių. Pasaulyje auga audiovizualinio turinio
paklausa, didėja kokybiškai naujo turinio poreikis. Sparčiai vyksta technologinė plėtra, keičiasi
turinio vartojimo būdai – atsiranda vis naujų platformų, kurios leidžia efektyviai masiškai platinti
kūrinius (pvz.: „Youtube“, „Facebook“, „Instagram“ platformos, užtikrinančios didelį
pasiekiamumą). Dėl kryptingų pastangų ir veiklos didėja Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų
žinomumas pasaulyje; Lietuvoje audiovizualinis sektorius auga labai greitai, todėl realu tapti
papildytosios ir virtualiosios realybės audiovizualinio turinio produkcijos gamybos lyderiais.
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Vertinant mokslo potencialą, reikia atkreipti dėmesį, kad du trečdalius rezultatų sudaro meno ir tik
vieną trečdalį mokslo darbai. Meno darbai (pvz., 2017 m. pasaulio valstybių dizaino reitinge
Lietuva užėmė 25 vietą iš 97 šalių) yra pripažįstami ir matomi tarptautiniu lygiu. Audiovizualinio
sektoriaus raišką atspindi produkcijos atrinkimas į tarptautinius festivalius, kuriuose produkcijos
inovatyvumą ir kokybę vertina tarptautinės komisijos ir teikia apdovanojimus. 2017 m. lietuviški
filmai buvo atrinkti į prestižinių Kanų, Toronto, Varšuvos, Lokarno, Venecijos, Karlovi Varų,
Amsterdamo
kino
festivalių
programas
(festivalių
klasifikavimą
žr.
http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_sites.asp). Šio prioriteto svarbą rodo ir šioje srityje veikiančių
inkubatorių ir augantis klasterių skaičius (12 inkubatorių, ne mažiau kaip 4 klasteriai). Šis prioritetas
išlieka labai aktualus.
Socialines technologijas sudarė mišriojo finansavimo (angl. hybrid financing) technologijos,
derinančios akcinio kapitalo ir skolinimosi privalumus; finansinio įtraukimo (angl. financial
inclusion) technologijos, užtikrinančias finansinių paslaugų prieinamumą už priimtiną kainą mažas
pajamas turinčiai visuomenės daliai; aukštos pridėtinės vertės kooperacijos (pvz., asociatyvinės,
klasterių, savitarpio pagalbos, savanorystės ir kt.) technologijas; mišriųjų rinkų kūrimo
technologijos; gamybos procesų ir logistikos sąnaudų mažinimo technologijos; novatoriškų įmonių
ir socialinio verslo organizacinių elementų ir procesų neatitikties patvirtintoms normoms
nustatymo, vertinimo ir interpretavimo technologijos; novatoriškų įmonių ir socialinio verslo
spartaus vystymo technologijos.
Ekspertai, įvertinę padėtį, siūlo palikti 2 prioritetus: „Finansinės technologijos, novatoriški verslo
modeliai“ ir „Lanksčiosios ir adaptyviosios procesų valdymo technologijos“. „Finansinės
technologijos – tai „technologijomis sukuriamos finansinių paslaugų naujovės, leidžiančios sukurti
naujus verslo modelius, programas, procesus ar produktus, galinčius iš esmės paveikti finansinių
paslaugų teikimą“ (žr. Finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo
vadovą, 2017). Finansinės technologijos apima mokėjimo, skolinimosi, draudimo ir kitas
operacijas, tai pat tokias inovacijas, kaip verslo modelio, dirbtinio intelekto taikymas finansų
valdymui ir konsultavimui (pvz., finansų patarėjai robotai). Finansinių technologijų įmonės apima
tradicinius bankus, kurie patys vysto arba perka finansinių technologijų startuolius, taip pat
finansinių technologijų bankus, kurie taiko technologines naujoves ir taip konkuruoja finansinių
paslaugų vertės grandinėje su jau įsisteigusiais bankais. Finansinių technologijų rinkos augimas yra
spartus tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Naujos finansinių technologijų įmonės savo paslaugas
planuoja teikti klientams ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje ar net pasaulyje, didžioji
dalis jų apyvartos gali būti laikoma eksportu (pvz., Europos „Paysera“ parduoda franšizę užsienyje,
„Seven Seas Europe“ klientai – Kinijos įmonės ir fiziniai asmenys Europoje ir pasaulyje).
Taip pat, ekspertų nuomone, dėl įvairių verslo ir visuomenės skaitmeninimo procesų labai aktualios
tampa lanksčiosios ir adaptyviosios verslo procesų valdymo technologinės ir netechnologinės
inovacijos, kurių kūrimas ir taikymas, integruojant vadybos instrumentus, padedančius įvertinti
pasirengimo lygį diegti naujas technologijas, pokyčio mastą ir poveikį, užtikrinant nuolatinę
stebėseną ir tobulinimą, sujungiant tam tikrus procesus ir (arba) paslaugas skaitmeninėmis
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technologijomis į sistemą, sukuria kokybiškai naują pridėtinę vertę. Kaip pavyzdį galima paminėti
nuotolinio darbo, gamybos procesų, nuotolinės pacientų priežiūros valdymo procesų inovacijas,
užtikrinančias visų suinteresuotų dalyvių sujungimą į virtualiąją sistemą. Šie prioritetai yra labai
aktualūs. Tai lemia ir šalies, ir Europos Komisijos inovacijų politikos plėtra.
11 lentelėje pateikiamas siūlomas atnaujintas prioriteto aprašymas.
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11 lentelė. Siūloma atnaujinta V krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tematika

Nepakankamas
kūrybinio
potencialo ir
inovacijų
proveržis
siekiant
strategijos
„Lietuva
2030“ tikslų

Įtrauki ir
kūrybinga
visuomenė

V1. Modernios
ugdymosi
technologijos ir
procesai.

V2. Dizaino ir
audiovizualinių
medijų
technologijos ir
produktai.

Buvusi
prioriteto
formuluotė
V1. Modernios
ugdymosi
technologijos
ir procesai.

Aprėptis

Buvęs technologijos Nr.

Poveikis

Technologijomis grindžiamo
mokymo(si) plėtotė, užtikrinanti
mokymo(si) pasiekiamumą,
lankstumą, patrauklumą ir
efektyvumą; individualizuoto
mokymo(si) technologijos, kuriančios
įtraukiąją mokymo(si) aplinką.
Mokymo(si) strategijos,
integruojančios įvairius metodus ir
procesus, siekiant mokymo(si)
efektyvumo.

V1.1. Mišriosios (angl.
blended arba hybrid)
kompetencijos ugdymo
technologijos.
V1.2 Formaliojo ugdymo
ir neformaliojo švietimo
didaktikos technologijas.

V2. Proveržio
inovacijų
kūrimo ir
diegimo
technologijos
ir procesai.

Dizaino ir audiovizualinių medijų
priemonės, kūriniai, programos,
procesai ir jų elementai, kuriami
derinant įvairias technologijas.
Audiovizualinės medijos apima kino
sektorių (įskaitant kino kūrimą ir
infrastruktūros plėtrą), vaizdo
žaidimus, audiovizualines paslaugas,
internetinį, skaitmeninį, interaktyvųjį
turinį ir kt.
Dizainas apima vizualiosios
komunikacijos dizainą (pakuočių,
knygų dizainą, interaktyvųjį dizainą,
šrifto, iliustracijų dizainą, ženklodaros
arba ženklinimo dizainą, reklamos,

V2.1 Dizaino ir
audiovizualinių medijų
technologijas.

Lanksčios sąlygos
mokyti(s) nuotoliniu ir (ar)
mišriuoju būdu, naudojant
modernias technologijas
sparčiam žinių kūrimui ir
dalijimuisi ir (ar) darbo ir
mokymosi galimybių
derinimui; mokymo(si)
diferencijavimo galimybių
išplėtimas aktualių ir
adekvačių kompetencijų
įgijimui; įtraukiosios ir
efektyvaus mokymo(si)
aplinkos, skatinančios
nuolatinį tobulėjimą;
kompetencijos,
atliepiančios
besikeičiančius verslo ir
visuomenės poreikius.
Dizaino ir audiovizualinės
technologijos, produktai ir
paslaugos kuria pridėtinę
vertę kitiems verslams ir
(arba) galutiniam
vartotojui, didina produkto
ir paslaugos
konkurencingumą Lietuvos
ir eksporto rinkose.
Prioritetas teikiamas
projektams, teigiamai
prisidedantiems prie
dėtų socialinių, kultūrinių ir
kitų visuomenės iššūkių
sprendimų.
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V3. Finansinės
technologijos,
novatoriški
verslo modeliai.

V4. Lanksčiosios
ir adaptyviosios
procesų valdymo
technologijos.

leidybos dizainą ir kt.) ir produkto
dizainą (baldų, pramoninį dizainą,
mados ir tekstilės, transporto, interjero
dizainą ir kt.).
Novatoriški verslo modeliai,
apimantys tradicinio, netechnologinio
ir ypač el. verslo naujų verslo
sprendinių ir konfigūracijų kūrimą ir
esamų tobulinimą, naujų prekių
ženklų kūrimą remiantis naujais
verslo modeliais, pavyzdžiui,
finansinės technologijos – naujų
inovatyviųjų produktų ir paslaugų
kūrimas naudojant esamas
technologijas, sukurtų produktų,
paslaugų ar procesų žinių plėtra į
naujas rinkas, esamų verslo modelių
efektyvinimas, pritaikant esamas ir
kuriant naujas technologijas.
Naujų lanksčiųjų ir adaptyviųjų verslo
procesų valdymo technologinių ir
netechnologinių inovacijų kūrimas ir
taikymas, integruojant vadybos
instrumentus, padedančius įvertinti
pasirengimo lygį diegti naujas
technologijas, pokyčio mastą ir
poveikį, užtikrinant nuolatinę
stebėseną ir tobulinimą, sujungiant
tam tikrus procesus ir (arba) paslaugas
skaitmeninėmis technologijomis į
sistemą ir sukuriant kokybiškai naują
pridėtinę vertę.

V2.2 Socialinės
technologijos:
mišriojo finansavimo,
finansinio įtraukimo,
aukštos pridėtinės vertės
kooperacijos, mišrių
rinkų kūrimo
technologijas, gamybos
procesų ir logistikos
sąnaudų mažinimo
technologijos novatoriškų
įmonių ir socialinio
verslo organizacinių
elementų ir procesų
novatoriškų įmonių ir
socialinio verslo spartaus
vystymo technologijos.

Novatoriški verslo modeliai
verslui kuriami taikant
skaitmenines technologijas
ir netechnologines
inovacijas, kurios prisideda
prie Lietuvos ūkio
socialinės ir kultūrinės
plėtros bei inovatyvumo,
sukuriant kokybiškai naują
pridėtiną vertę .

Lanksčiosios ir
adaptyviosios procesų
valdymo technologijos
prisideda prie iniciatyvos
„Pramonė 4.0“ tikslų
įgyvendinimo, didina
įmonių efektyvumą,
sukuria kokybiškai naują
pridėtinę vertę, prisideda
prie Lietuvos ūkio,
socialinės ir kultūrinės
plėtros ir inovatyvumo.
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4. TECHNOLOGIJŲ SANKLOTA IR GALIMI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS
KRYPČIŲ PAPILDYMAI
5.1 Identifikuota galima technologijų sanklota
12 lentelėje pateikiamas naujai įvardintų Sumanios specializacijos prioritetų tematikų, aprėpties,
kuri susikloja su kitų prioritetų tematikomis, aprėptimi, įvertinimas ir kokie galimi (reikalingi)
pakeitimai.
12 lentelė. Galimos technologijų sanklotos įvertinimas.
Prioriteto tematika, aprėptis, galimas poveikis,
kuris gali susikloti su kito prioriteto tematika,
aprėptimi, galimu poveikiu
E kryptis
Naujos medžiagos energetinėms reikmėms.
Energijos (šiluminės ir elektros) kaupimo medžiagos
ir sistemos.

G kryptis
Lazerinės technologijos ir fotonika: tolimųjų ir
vidutinių infraraudonųjų spindulių emiteriai ir
detektoriai; organinių medžiagų optoelektronika.
Galimas poveikis: fotonikos technologijų diegimas į
naujus, didesnės apimties ekonomikos sektorius – tai
yra susiję su alternatyviais energijos šaltiniais –
saulės energetika.
T kryptis
Prioriteto tematikos „Išmaniosios transporto
sistemos ir IRT“ 1, 2 ir 4 aprėptis numato IRT
plėtotę ir pritaikymą atliepiant į transporto
sektoriaus iššūkius.
Prioriteto tematikos „Tarptautinių transporto
koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos“ 2
ir 3 aprėptis numato IRT plėtotę ir pritaikymą
atliepiant į transporto sektoriaus iššūkius.
Galimas bendradarbiavimas vykdant Energetikos ir
tvarios aplinkos krypties ET3 tematikos aprėptį.

Kito prioriteto tematika, aprėptis, galimas
poveikis, dėl kurio reikalingi keitimai ar
papildomas prioritetų derinimas
Prioriteto „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos“ aprėpties „Konstrukcinių ir
kompozitinių medžiagų kūrimas ir jų gamybos
technologijų skatinimas“ keitimas, derinimas
nereikalingas.
Prioritetas „Energetika ir tvari aplinka“.
Tematika „Atsinaujinantieji ištekliai ir atliekos
energijos gamybai“. Tai susiję su Saulės
energijos įrenginių ir jų naudojimo elektros,
šilumos ir vėsos gamybai technologijomis.

*Tematikos „Išmaniosios transporto sistemos ir
IRT“ akcentuojant mobilumą ir savivaldžio
transporto problematiką potencialus partnerių
tinklas:
Berlynas (Vokietija);
Meklenburgas-Vakarų Pomeranija (Vokietija);
Pakarpatė (Lenkija);
Lietuva;
Erebru lenas (Švedija);
Vestra Jotalando lenas (Švedija);
Tematikos „Tarptautinių transporto koridorių
valdymo ir transporto rūšių integracijos
technologijos (modeliai)“ potencialus partnerių
tinklas:
Šiaurės Jutlandija (Danija)
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Lietuva;
Vakarų Pamarys (Lenkija)
Esterjotlando lenas (Švedija);
Blekingės lenas (Švedija);
Estija;
Vesternorlando lenas (Švedija).
T kryptis (IRT)
Prioritetas gali daryti poveikį kitiems Sumanios
specializacijos
prioritetams,
pagal
kuriuos
informacinės ir ryšių technologijos naudojamos
specifiniams atskiro prioriteto iššūkiams spręsti
(pvz. didžiųjų duomenų apdorojimas ir kibernetinė
sauga sveikatos sistemoje, daiktų interneto ir
dirbtinio intelekto technologijomis grindžiami
sprendiniai transporte, gamyboje, švietime ir pan.).

M kryptis
Kompleksinės žemės ūkio, maisto žaliavų ir
šalutinių maisto gamybos produktų perdirbimo į
vertingus maisto komponentus technologijos,
skatinačios beatliekę gamybą.

Tiksliojo ūkininkavimo technologijos.

Ekspertų nuomone, jokių atskirų kitų prioritetų
pakeitimų daryti nereikia. IRT prioritetas
apibrėžia bazinę tematiką ir aprėptį, be kurių
sunkiai įsivaizduojamas IRT taikymas kitose
srityse, todėl reikia žiūrėti į tai ne kaip į
dubliavimąsi, o kaip į sinergiją ir leisti naujuose
kvietimuose orientuotis į kelis Sumanios
specializacijos
prioritetus,
nes
būtent
tarpsektorinėse srityse yra daugiausia inovacijų
potencialo.
Prioriteto „Energetika ir tvari aplinka
technologija“
aprėptis
EA3.3
„Atliekų
apdorojimo technologijų, kurių produktus
išvalius galima naudoti tiesiogiai šilumai ir
elektrai gaminti, tyrimas, kūrimas, gamyba ir
diegimas“ keitimas, derinimas nereikalingas.
Prioriteto „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos“
aprėpties
„Gamybos
automatizavimas,
robotizavimas
ir
skaitmenizavimas“
keitimas,
derinimas
nereikalingas.

5.2 Galimi naujai įvardintų skirtingų prioritetų tarpusavio papildymai
E krypties ekspertinėse diskusijose identifikuotas ir įvertintas bendras krypties mokslo ir verslo
pajėgumas atsispindi pakeistoje aprašo struktūroje ir turinyje, todėl naujų galimų papildymų
ekspertai neįžvelgia.
G krypties ekspertai akcentuoja 4-ąją pramonės revoliuciją, kuriai būdinga įvairovė: ji remiasi
skaitmeninėmis technologijomis ir jungia daugialypes technologijas, kurios skatina precedento
neturinčius paradigminius ekonomikos, verslo, visuomenės ir žmonių pokyčius; persitvarko
valstybių, įmonių, pramonės sektorių ir visos visuomenės sistemos. Tai lemia daugialypis ir itin
glaudžiai susijęs pasaulis ir intensyvi naujų technologijų plėtra. Robotizacija horizontaliai
skverbiasi į daugelį pramonės šakų, čia yra didelė sanklotos (angl. spill-over) efekto tikimybė.
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Šiame kontekste tematika „Lanksčiosios produktų kūrimo ir gamybos technologijos“ jau
neišsitenka savo vertikaliame lygmenyje ir galėtų turėti stiprią horizontalumo komponentę.
Iliustruojama toliau pateikiamu kaimyninės Lenkijos pavyzdžiu:
Inovatyviosios technologijos ir industriniai procesai (horizontalusis požiūris)
⎯ Daugiafunkcės medžiagos ir kompozitai, turintys išskirtinių savybių, įskaitant
nanoprocesus ir nanoproduktus;
⎯ Jutikliai (įskaitant biojutiklius) ir išmanieji tinklai;
⎯ Išmanieji tinklai ir geoinformacinės technologijos;
⎯ Technologinių procesų automatizavimas ir robotika;
⎯ Optoelektronikos sistemos ir medžiagos.
Imta iš leidinio „National Smart Specialization in Poland“
Siekiant sutelkti išteklius ir turimą mokslo ir verslo potencialą, prioritetai buvo jungiami. Vietoj
krypčių buvo suformuluoti nauji, stambesni ir didžiausią proveržio tikimybę turintys prioritetai.
Atsisakyta dviejų ankstesnių prioritetų „Funkcinės medžiagos ir dangos“ ir „Konstrukcinės ir
kompozitinės medžiagos“, kurių ne visas tematikas tikslinga tęsti. Iš atnaujintų tematikų
suformuluota nauja tematika „Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos“.
T krypties ekspertai siūlo prioritetus T1 ir T2 sujungti į vieną prioritetą, kurio pavadinimas galėtų
būti „Išmanusis, netaršus, integruotas (susietas) transportas“. Lygiagrečiai siūloma prioritetus T3 ir
T4 sujungiant į vieną prioritetą, atskirti nuo transporto prioriteto ir suformuluoti naują prioritetą
„Informacinės ir ryšių technologijos“.
Atliktas maksimalus S krypties konsolidavimas, trys prioritetai sujungti į vieną „Sveikatos
technologijos ir biotechnologijos medicinai bei farmacijai“, apimantį tris tematinius laukus:
biotechnologijas, sveikatos technologijas ir medicinos technologijas. Peržiūrėjus prioriteto
technologijų aprėpties sritis buvo konsoliduotos ankstesnių 3 prioritetų technologijos. Atnaujinus
prioritetą kiekviename tematiniame lauke liko po 2 technologijų aprėpties laukus.
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5. SUMANIOS SPECIALIZACIJOS KRYPČIŲ IR PRIORITETŲ VERSLO
(TYRIMŲ) PROVERŽIUI REIKALINGOS VERSLUMO ŽINIOS
Investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) yra itin svarbi sąlyga siekiant
kurti ir realizuoti naujas technologijas, produktus ir paslaugas, kurie padeda sukurti ar išlaikyti
šalies ir joje veikiančių įmonių konkurencingumą pasaulio rinkose. Tačiau, siekiant maksimalaus
šių investicijų efekto, reikalinga sklandžiai veikianti į entreprenerystės skatinimą orientuota
technologijų perdavimo sistema, leidžianti efektyviai transformuoti žinias į technologijas ir pajamas
šias technologijas sukomercinus11.
E ir T krypties ekspertai, kaip galimybę paskatinti energijos ir transporto sričių plėtrą, įvardijo blokų
grandinių (angl. blokchain) technologijos pritaikymą, ypač žmonių mobilumo ir logistikos tiekimo
grandinių valdymui ir plėtojant horizontaliųjų organizacijų struktūras.
G krypties ekspertai akcentavo pasaulinius technologijų pokyčius, kurie privers įmones ieškoti
būdų, kaip atspėti arba formuoti naujus rinkos poreikius ir geriau integruoti naujas technologines
žinias bei greitai ir efektyviai atnaujinti darbo jėgos kompetencijas. Atsiras poreikis diegti naujus
verslo modelius, valdyti naujus gamybos procesus ir jų sistemas. Didelį poveikį darys intensyvi 4osios pramonės revoliucijos plėtra. Visa tai kurs ir stimuliuos naujos aukštos kokybės vadybos
poreikį.
Lietuvai būtina rasti studijų, mokslo ir inovacijų sistemos sprendinius. Kol kas veiklos yra
fragmentuotos, šaliai trūksta entreprenerystės programų ir priemonių paketo joms įgyvendinti, nėra
bendros sistemos ir veiklų plano, kaip mokslo žinias paversti aukštos pridėtinės vertės produktais
ar technologinėmis paslaugomis. Būtina sukurti programas, palaikančias ne tik technologinių
startuolių kūrimąsi, ir remti jų veiklą tokiu mastu, kad būtų galima tikėtis bent dalies stabilaus šių
startuolių įėjimo į rinką.
Kadangi industrinės valstybės turi efektyvias startuolių rėmimo programas, Lietuvos aukštųjų
technologijų verslas neturi lygiaverčių sąlygų sėkmingai konkuruoti pradedančiųjų įmonių
segmente. Neatsižvelgiama į esamas startuolių rėmimo ir subsidijavimo programas kitose Europos
Sąjungos valstybėse12. Siūloma ir Lietuvoje kurti programas, skirtas aukštesnės rizikos projektams
finansuoti.

11

Urbano, D., Guerrero, M., Ferreira J.J, Fernandes, C.I (2008) New technology entrepreneurship initiatives: Which strategic
orientations and environmental conditions matter in the new socio-economic landscape?, The Journal of Technology Transfer,
pp 1–26; Siegel, D.,S.,, Waldman, D., Link, A. (2003) Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity
of university technology transfer offices: an exploratory study, Research Policy, Volume 32, Issue 1, Pages 27-48
12 Pvz Vokietijos Federalinės valdžios finansavimo priemonė EXIST http://www.exist.de/EN/Home/home.html
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IRT srities ekspertai pabrėžė pasaulinio verslo organizavimo įgūdžius nuo pat pirmųjų verslo dienų
ir gebėjimą susitvarkyti su greito augimo keliamais iššūkiais (žmogiškųjų išteklių pritraukimo
sistemos, tarpkultūriniai skirtumai, darbas vienu metu keliose šalyse).
S krypties ekspertai kaip būtiną įvardijo bendrą entreprenerystės gebėjimų stiprinimą,
specializuojantis molekulinių technologijų, ypač rekombinantinių baltymų, DNR modifikavimo
reagentų, ląstelių ir dirbtinių audinių technologijų srityje, teisinio reguliavimo kompetencijų
stiprinimą, taip pat šiuolaikinės vadybos projektų, įskaitant ir gamybos projektų vadybos elementų,
tokių kaip „Lean“ diegimą. Atkreiptas dėmesys į būtinas žinias, apimančias gerosios gamybos
praktikos standartų reikalavimus ir biomedicininių gydymo ir diagnostikos priemonių
sertifikavimą, aprobavimą ir pateikimą į rinką.
V krypties ekspertai akcentavo tam tikros rinkos (šiuo atveju ugdymo(si) technologijų, kūrybinių ir
kultūrinių industrijų, finansinių technologijų ir verslo vystymo) tyrimų, analizės ir vystymo;
inovacijų vystymo projektų valdymo; tyrimų dokumentavimo; intelektinės nuosavybės valdymo;
produktų kūrimo; reikiamų tiekėjų, partnerių paieškos; aukštos kompetencijos darbuotojų, tyrėjų
komandų valdymo; verslo steigimo ir vystymo; finansavimo inovacijų projektams paieškos,
pritraukimo ir valdymo kompetencijas.

6. GALUTINĖS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Rekomendacijos apima 2014–2020 m. finansinės perspektyvos įgyvendinimo vertinimą, tačiau
papildomai gali padėti planuojant 2021–2027 m. perspektyvą, ypač dėl galimo esminio visos
Sumanios specializacijos programos restruktūrizavimo.
Atsižvelgdami į įvykusių krypčių ir tematinių susitikimų rezultatus, visi pagrindiniai ekspertai
sutaria dėl per daug detalaus Sumanios specializacijos programos reglamentavimo, kuris riboja
efektyvų įgyvendinimo procesą ir galimą poveikį, ypač projektų atrankos procese taikant tematinio
specifiškumo kriterijų. Sumanios specializacijos programos dokumentuose tikslingiau būtų
formuluoti spręstinus uždavinius, bet neįvardinti konkrečios technologijos. Ji turėtų būti
pareiškėjo deklaruojama ir vertinama atrenkant finansuotinas paraiškas. Uždavinio sprendimo
galimybių technologinė įvairovė, inovacijų dinamika ir integralių sprendinių galimybės iš
anksto dokumentuose įvardijant technologijas varžo inovacijas ir racionalią paraiškų
konkurenciją. Pasiūlymai dėl prioritetų integracijos neturi būti savitiksliai. Judėjimas turi vykti
abiem kryptimis, taikant sisteminį požiūrį ir įžvelgiant ypatybes.
Remiantis dabartinėmis krypčių formuluotėmis, kam skiriamas pagrindinis dėmesys, belieka
atsisakyti priemonių smulkmeniškų technologijų aprašo ir pareiškėjus kviesti konkuruojant siekti
finansavimo veiklai, sprendiniui pagal iššūkio problemos (angl. specific challenge), aprėpties (angl.
scope) ir numatomo poveikio (angl. expected impact) kriterijus.
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Šiuo tikslu, remiantis ankstesnių krypčių ir tematinių susitikimų rezultatais, siūloma veiksmų
planuose suformuluoti Sumanios specializacijos prioritetinių krypčių ir prioritetų pakeitimus,
užtikrinančias finansavimo sutelkimą į perspektyviausias kryptis, turinčias verslo ir mokslo
potencialą Lietuvoje, atliekant šiuos veiksmus:
•
•
•

stambinti prioritetus siekiant pajėgas į tas ankstesnių prioritetų kryptis, kurių potencialas ir
įdirbis pirmajame finansavimo etape yra didžiausias;
atsisakyti neperspektyvių technologijų ir tikslinti ankstesnius prioritetus;
didinti atitiktį prioritetui fragmentuotus technologinių specifiškumų kriterijus keičiant
tematikos, aprėpties ir poveikio visumos vertinimu.

Šiuo pagrindu ekspertai suformulavo galimus atnaujintus pagal bendrai sutartą struktūrą prioritetų
aprašymus, kurie pateikti šioje ataskaitoje ir jos prieduose (krypčių ataskaitose).
Remiantis aplinkos pokyčių (tendencijų) ir pajėgumo įgyvendinti konkrečius prioritetus vertinimo
rezultatais buvo identifikuotos skirtingos su konkrečiu prioritetu susijusios galimybės – kokias
aukštos pridėtinės vertės produktų ar paslaugų eksporto galimybes Lietuvos subjektams atveria
konkrečių prioritetų ar jų derinio įgyvendinimas, atsižvelgiant į palankią situaciją išorinėje
aplinkoje, ypač rinkos ar technologijų tendencijas, dėl kurių išauga (išaugs) tokių produktų ar
paslaugų paklausa, ir skirtingus turimus su prioritetu susijusius pajėgumus (tarptautinius
konkurencinius pranašumus) inovatyviųjų produktų, procesų, technologijų kūrimo srityje.
Augantis ateities neapibrėžtumo ir inovacijų sudėtingumo lygis neleidžia įmonėms tiksliai numanyti
ateities, todėl, siekiant sukurti ar išlaikyti konkurencinį pranašumą Sumanios specializacijos
programa turėtų būti gana lanksti, kad galėtų būti nuolat pritaikoma prie besikeičiančių išorinių ir
vidinių sąlygų, siekiant tiek trumpalaikių, tiek vidutinės ir ilgalaikės plėtros tikslų. Dėl to
reikalingas efektyvaus Sumanios specializacijos programos valdymo mechanizmas, t. y. aiškiai
apibrėžta atsakomybė ir stebėsenos sistema, atliepianti finansuojamų sričių įvairovę ir specifiką bei
užtikrinanti lankstumą ir galimybę pasiekti didesnį programos poveikį. Šiuo tikslu galėtų būti atlikta
atskira studija ar analizė.
Atsižvelgiant į ekspertinių diskusijų rezultatus, siūloma palikti galimybę plėtoti MTEPI, apimančias
daugiau negu vieną prioritetą, jų iš anksto neįvardijant reglamentuojančiuose
dokumentuose. Tokius atvejus pareiškėjai turėtų deklaruoti paraiškoje, nurodydami susiklojančias
tematikas, jų galimo susiklojimo proporcijas, atitinkamai parinkti ir nurodyti poveikio kriterijus, jų
reikšmes. Tomis proporcijomis projektui galėtų būti skiriamos atskirų prioritetų lėšos. Šiuo
pagrindu taip pat verta nagrinėti galimybę iš anksto nepriskirti lėšų konkretiems prioritetams.
Stebėsenos sistemos ir vertinimo rekomendacijos
Pagrindinės proceso veiklos buvo sutelktos į Sumanios specializacijos prioritetų ir technologijų
aktualumo vertinimą, kartu tai leido realiomis sąlygomis įvertinti stebėsenos sistemos trūkumus.
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Atnaujinti prioritetų aprašymai taip pat apima pasiūlymus dėl galimų poveikio rodiklių apibrėžimo
ir vertinimo. Ataskaitoje pateikiamos stebėsenos ir vertinimo bendrosios rekomendacijos:
Trūkumai

Rekomendacijos
Rodikliai
Rodikliai orientuoti į MTEPI investicijas,
Įvertinti galimybes Sumanios specializacijos
tačiau neatliepia MTEPI poveikio vertinimo
programos rodiklius susieti su MTEPI
poreikio (investicijų grąžos).
investicijų grąžos vertinimu.
Bendrieji Sumanios specializacijos rodikliai
Susieti bendrus Sumanios specializacijos
nėra pakankamai susieti su atskirų prioritetų
programos tikslus, vertinimo kriterijus ir jų
rodikliais.
reikšmes su atskirų prioritetų įgyvendinimo
vertinimo kriterijais ir jų reikšmėmis.
Sričių įvairovė ir specifika, auganti
Iš dalies diversifikuoti rodiklius pagal atskiras
nematerialiojo turto svarba įmonių ir
prioritetus ar sritis, susiejant juos tarptautiniais
atitinkamai šalies konkurencingumui sukuria
konkrečios srities palyginamaisiais rodikliais
rodiklių diversifikacijai poreikį.
(angl. benchmarking).
Duomenys ir jų vertinimas
Dalis Sumanios specializacijos programos
Užtikrinti savalaikį, nuoseklų ir nepertraukiamą
priemonių nėra susietos su prioritetais, nėra
duomenų apie Sumanios specializacijos
aiškaus investicijų sąsajų su prioritetais
programos prioritetų priemonių įgyvendinimą
atsekamumo.
prieinamumą.
Nėra aiškios prioritetų sąsajos su
Derinti statistinių duomenų surinkimo pagal
ekonominėmis veiklomis, ribojančiomis
EVRK metodus su įmonių, sietinų su
galimybes sekti su prioritetu susijusių įmonių konkrečiais prioritetais, atranka ir kiekybiniu
pokyčius.
bei kokybiniu jų veiklos įvertinimu.
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8. PRIEDAI
1 PRIEDAS. DABARTINIAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS KRYPČIŲ, PRIORITETŲ,
TECHNOLOGIJŲ APIBRĖŽIMAI IR NUMERACIJA
Kryptys, prioritetai, technologijos
E

ENERGETIKA IR TVARI APLINKA

E1

E1.8

Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos,
stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos
Technologijos skirtos paskirstytosios energijos generatoriams valdyti ir charakteristikoms kontroliuoti,
leidžiančias užtikrinti patikimą ir veiksmingą energetinių sistemų veikimą rinkos sąlygomis
Technologijos skirtos mikrotinklų perėjimo į trumpalaikį ar ilgalaikį autonominį tinklo režimą stabilumo ir
kokybinių charakteristikų kontrolei
Technologijos skirtos aktyviai stebėti energetinio tinklo įrenginių būklę, kontroliuoti įrenginio darbingumo
sąnaudas, diagnozuoti ir išvengti gedimų
Technologijos skirtos gedimo vietai energetiniame tinkle nustatyti, tinklo patikimumui įvertinti, optimalios
struktūros tinklui parinkti ir modeliuoti, išmaniajam tinklui efektyviai valdyti
Statinio (pastato, objekto) būsenos (patalpų mikroklimato parametrų ir energijos sąnaudų) diagnozavimo ir
auditavimo technologijos
Patalpų fizinio mikroklimato formavimo veiksmingos sistemos (šildymo, vėdinimo, vėsinimo, apšvietimo)
ir (arba) jų komponentai
Integruotos sistemos, kurios informacinių ir ryšio technologijų pagrindu atlieka energijos, vandens ir oro
efektyvaus naudojimo pastatuose (objektuose) modeliavimo, matavimo (išmanioji apskaita), stebėsenos,
duomenų perdavimo, saugojimo ir valdymo funkcijas
Pastatų modernizavimo priemonių derinių parinkimo ekspertinės sistemos

E2

Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas

E2.1

Inovatyvios įvairių rūšių biomasės paruošimo, perdirbimo į biokurą procesai, technologijos ar priemonės

E2.2

Termocheminio apdorojimo technologijos

E2.3

Technologijos, susijusios su atliekų ir kenksmingųjų medžiagų apdorojimu ir šalinimu

E2.4

Technologijos, susijusios su radioaktyviųjų atliekų saugojimu ir šalinimu

E3

Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba

E3.1

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) reikalavimų, statybos informacijos klasifikatoriaus ir duomenų
mainų tarp skirtingų statybos procesų efektyvumo analizės ir optimizavimo algoritmai, metodai ir (arba)
technologijos
Statybos technologijų žinių bazių kūrimo ir valdymo technologijos

E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5
E1.6
E1.7

E3.2

E4

Skaitmeninių, beveik energijos nenaudojančių, ekonomiškai naudingų, aplinką tausojančių statinių naujos
statybos, modernizacijos ir rekonstrukcijos modelių kūrimo technologijos
Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos

E4.1

Tradicinės silicio saulės elementų ir modulių gamybos technologijos

E4.2
E4.3

Naujos saulės elementams ir moduliams gaminti naudojamos neorganinių ir organinių medžiagų gamybos
technologijos
Šilumos ir vėsos gamybai skirtų saulės energinių įrenginių ir elektros, šilumos ir vėsos gamybai skirtų
saulės energinių įrenginių (saulės elementų, saulės modulių, hibridinių saulės modulių, saulės kolektorių, ir
neintegruotų, ir integruotų į pastatus) valdymo sistemos

S

SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS

S1

Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai

S1.1

Genominės ir postgenominės technologijos

S1.2

Rekombinantinių baltymų ir kamieninių ląstelių technologijos

E3.3
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S1.3

Molekulinės diagnostikos technologijos, biožymenys

S1.4

Jutikliu, skysčių mikromanipuliavimo, mikro- ir nanotechnnologojos, vaistų pristatymo sistemos

S2

Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai

S2.1

Klinikinių tyrimų procesai, molekulinės biologijos technologijos, biobankai

S2.2

Pažangios terapijos technologijos, audinių bankai

S2.3

Dauginio vaizdinimo, hibridinės, signalų skaitmeninės analizės, minimaliai invazinės technologijos

S2.4

Bioinfomatikos ir medicinos informacinės technologijos

S2.5

Visuomenės sveikatos technologijos

S3

Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui

S3.1

Susirgimų modeliavimo, medicininės informatikos ir žinių inžinerijos technologijos

S3.2

Biomedicininės inžinerijos, elektronikos ir mechatronikos bei biomechanikos technologijos

S3.3

Lazerinės ir ultragarso diagnostikos be terapijos technologijos

S3.4

Medicininių medžiagų, reabilitacinės bei nanomedicinos technologijos

S3.5

Technologijos ir programinės priemonės registruojamiems medicininiams vaizdams ir signalams apdoroti

S3.6

Inovatyvūs nestacionarinės stebėsenos sprendimai

S3.7

Sonoporacijos, fotosensibilizacijos, tikslinio ir valdomo vaistų įvedimo bei audinių inžinerijos,
nanomedicinos ir biooptikos priemonės, infuzijų technika, neinvazinio ir mažai invazinio gydymo
instrumentai

M

AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS

M1

Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas

M1.1

Saugesnės natūralaus maisto žaliavos, maisto sudėtinės dalys ir produktai, maisto priedai, inovatyvios
maisto pakuotės ir saugojimo technologijos
Maistinių ir pašarinių augalų veislės, galvijų linijų ir genotipų pradinė medžiaga su tiksliniais kokybiniais
parametrais
Pažangios kenksmingų organizmų kontrolės ir augalų mitybos sistemos

M1.2
M1.3

M1.5

Inovatyvios, technologinėmis, aplinkosauginėmis ir logistinėmis savybėmis pasižyminčios veiksmingos
trąšos arba jų komponentai, biologiniai preparatai, užtikrinantys tvarią aplinką;
Tiksliosios (precizinės) augalininkystės ir gyvulininkystės ūkininkavimo technologijos

M2

Funkcinis maistas

M2.1

Funkcionaliojo maisto ir jo kokybės, technologinių ir ekonominių rodiklių vertinimas

M2.2

Funkcionalieji maisto komponentai ir (arba) tokių komponentų išskyrimas

M2.3
M2.4

Funkcionaliųjų maisto komponentų galimybės sumažinti riziką susirgti, arba jų poveikis asmens sveikatai,
savijautai
Žemės ūkio žaliavų ir jų perdirbimo technologijos

M3

Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas)

M3.1

Suprojektuotos sudėties žemės ūkio žaliavų ir pažangių jų gamybos technologijos

M3.2

Kompleksinės žemės ūkio žaliavų ekstrakcijos ir frakcionavimo technologijos

M3.3

Efektyvios žemės ūkio žaliavų fizikocheminio ir biokatalizinio perdirbimo technologijos

G

NAUJI GAMYBOS PROCESAI IR MEDŽIAGOS

G1

Fotoninės ir lazerinės technologijos

G1.1

Trumpų impulsų lazeriai

G1.2

Optiniai ir optomechaniniai komponentai

G1.3

Lazerinės spektroskopinės sistemos

G1.4

Lazeriniai technologiniai įrenginiai

M1.4
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G1.6

Kompaktiški šaltiniai ir spektroskopinės sistemos tolimajame ir viduriniame infraraudonosios
spinduliuotės ruože
Specialiosios paskirties šviestukai ir jų sistemos

G2

Funkcinės medžiagos ir dangos

G2.1

Organiniai puslaidininkiai, jų sintezės ir sluoksnių formavimo technologijos

G2.2

Organinės elektronikos medžiagos, funkciniai sluoksniai ir prietaisų gamybos technologijos

G2.3

Metalų oksidų sluoksniais, keraminės ir polimerinės dangos bei jų gavimo technologijos

G2.4

Magnetinių sluoksnių ir darinių gamybos technologijos

G2.5

Fizinio poveikio matavimo ir medžiagų atpažinimo technologijos ir prietaisai

G2.6

Paviršių modifikavimo medžiagų sluoksnių ir nanodarinių technologijos

G2.7

Fizikinių ir cheminių plonų sluoksnių ir darinių nusodinimo būdai ir technologijos

G2.8

Naujus litografiniai procesai ir technologijos

G2.9

Plonasluoksnių darinių ir sistemų analizės metodai

G3

Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos

G3.1
G3.2

Išskirtinių savybių (atsparių išoriniams poveikiams, didelio stiprumo, didelio deformatyvumo, lengvų)
kompozitinės ir konstrukcinės medžiagos, jų gamybos technologijos
Energetiškai efektyvios konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos, jų gamybos technologijos

G3.3

Gaminių iš kompozitinių medžiagų antrinio perdirbimo (cheminio, mechaninio) technologijos ir medžiagos

G3.4

Inovatyvūs ir (ar) subalansuoti konstrukciniai sprendimai, jų modeliavimo metodai

G4

Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

G4.1

Virtualaus produkto kūrimo technologijos

G4.2

Medžiagos ir ištekliai, tausojantys gamybos ir paslaugų teikimo būdus, paremtus naujomis technologijomis

G4.3

Inovatyvios robotinės technologijos, mažinančios gamybos ir paslaugų teikimo įkainius

G4.4

Naujos intelektinės gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemos ir jų kūrimo technologijos

T

TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

T1

Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos

T1.1

Daiktų interneto technologijos, išmaniosios sistemos ir priemonės

T1.2

Vietos nustatymo ir duomenų perdavimo technologijos ir jų pagrindu sukurti įrenginiai, pasižymintys
dideliu lokalizacijos tikslumu
Skaitmeninio radijo technologijos, skirtos informuoti eismo dalyvius ir teikti e. paslaugas radijo kanalais

G1.5

T1.3

T1.6

Intelektinių transporto sistemų įrenginių gamybos, diegimo ir aptarnavimo technologijos, kurios
reikalingos verslo sektoriuje, sukurti gamybos priemones ir infrastruktūrą ITS plėtrai
Įvairių transporto rūšių elektroninio maršrutų planavimo ir eismo dalyviams informacijos pateikimo
realiuoju laiku technologijos
Transporto srautų prognozavimo, modeliavimo ir vizualizacijos technologijos

T2

Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos/modeliai

T2.1

Inovaciniai tarptautinių transporto koridorių ir globalios logistikos tinklų valdymo modeliai ir procesai,
padėsiantys pereiti nuo dabartinių nepriklausomų uždaro tipo logistikos – tiekimo tinklų prie atvirų tinklų,
kuriuose ištekliai suderinami, prieinami ir lengvai susiejami
Fragmentuotų, skirtingų transporto ir logistikos IRT (išilgai transporto koridoriaus ir logistikos tinklo)
integracijos procesų diegimas, formuojant bendrą atviro tipo informacijos platformą
Vežimų ilgais nuotoliais ir paskutinės mylios vežimų integralūs procesai ir technologijos

T1.4
T1.5

T2.2
T2.3

T2.5

Daugiarūšio transporto terminalų ir platformų koncepcijos ir technologijos, orientuotos į kelionių, krovinių
vežimo daugiarūšiu transportu ir mišrių (keleivių ir krovinių) terminalų tinklo plėtotę
Transporto ir logistikos procesų saugumo užtikrinimo tyrimai ir susijusios technologijos

T3

Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika

T2.4
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T3.1

T3.2

T3.3

T3.4

T3.5

T4
T4.1

T4.2
T4.3
T4.4

T4.5

Inovatyvios informacinių ir programų sistemų inžinerijos, e. komercijos, sistemų suderinamumo ir
sąveikos užtikrinimo technologijos, orientuojantis į specializuotus vartotojų (pagyvenusių žmonių,
neįgaliųjų ir kt.) poreikius
Informacinių išteklių ir paslaugų semantizavimo technologijos, skirtos išspręsti lietuviškų struktūrizuotų
(esančių duomenų bazėse) ir nestruktūrizuotų informacinių išteklių (tekstų, garsynų, svetainių turinio,
multimedijos objektų ir t. t.), paslaugų semantinės prieigos, jų atvėrimo elektroninėje erdvėje problemas
Didelės apimties duomenų analizės, matematinio modeliavimo, vizualizavimo technologijos, skirtos
pagreitinti valstybės ir verslo organizacijų darbą, atliekant gausios ir sudėtingos informacijos analizę ir
paiešką, priimant sprendimus
Lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos, kultūros integravimo į skaitmeninę erdvę technologijos, skirtos
pertvarkyti viešojo ir privataus sektorių skirtingų formatų informaciją (įskaitant aktualių valstybės registrų
didelės apimties duomenis) į semantines sistemas, pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms
lietuvių kalbos, šnekos ir semantikos technologijomis grindžiamas paslaugas, stiprinti lietuvių kalbos ir
semantikos technologijomis paremtos elektroninės erdvės (apimančios oficialią ir asmeninę socialinę
erdvę) stebėseną ir saugumą
Elektroninio turinio saugos ir saugios informacinės sąveikos technologijos, skirtos užtikrinti elektroninės
erdvės saugumo grėsmių asmens ir viešajam saugumui stebėseną, skaitmeninio turinio privatumą ir
autorinių teisių apsaugą, išspręsti informacinės sąveikos e. erdvėje ir socialiniuose tinkluose saugos
problemas
Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos
Veiklos procesų ir taisyklių modeliavimo ir integravimo metodai ir technologijos, užtikrinančios:
veiksmingą verslo ir viešojo sektoriaus procesų simuliaciją ir valdymą;
e. verslo ir e. vyriausybės paslaugų kokybės valdymą;
veiksmingą dokumentų ir procesų valdymą;
veiksmingą klientų ryšių valdymą.
Informacinių sistemų modernizavimo, pokyčių valdymo automatizavimo ir perkėlimo į elektroninę erdvę
technologijos, orientuotos į liktines informacines sistemas
Verslo ir viešojo sektoriaus valdymo procesų automatizavimo, optimizavimo technologijos, paremtos
inovacinių skaičiavimų pritaikymu verslo ir viešojo sektoriaus valdymo poreikiams
Duomenų virtualizavimo, debesų kompiuterijos, skaitmeninės medijos technologijos, orientuotos į veiklos
(verslo) procesų ir virtualios infrastruktūros modeliavimą, optimizavimą ir automatizavimą, e. valdžios ir
viešojo sektoriaus duomenų ir e. paslaugų gerą prieinamumą
E. paslaugų ir debesų kompiuterijos saugos technologijos, skirtos valstybės institucijų, e. valdžios
informacinių išteklių ir e. paslaugų, viešojo sektoriaus e. paslaugų ir asmens saugumui e. erdvėje užtikrinti,
kibernetinėms atakoms ir nusikaltimams užkardyti, elektroniniams pėdsakams fiksuoti ir tirti

V

ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ

V1

V2

Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės
tapsmą
Naujos arba iš esmės patobulintos mišriosios (angl. blended arba hybrid) kompetencijos ugdymo
technologijos, kurios apima:
• tradicinių ir naujųjų medijų technologijas, užtikrinančias mokymosi pasiekiamumą, lankstumą,
patrauklumą ir efektyvumą;
• autonomiško mokymosi technologijas, gerinančias išmokimo kokybę;
• mokymo plano, integruojančio įvairius mokymo ir mokymosi metodus ir procesus, siekiant mokymosi
efektyvumo ir optimalaus poveikio išmokimui ir įgūdžių įgijimui, sudarymo technologijas.
Formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo didaktikos technologijos, užtikrinančios mokymo ir
mokymosi priemonių interaktyvumą
Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai

V2.1

Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos (angl. B2B)

V2.2

Socialinės technologijos, kurios, pasitelkiant informacines ir komunikacines bei kitas technologijas, leistų
sukurti socialinių ir organizacinių inovacijų, skatinančių novatoriškų įmonių ir socialinio verslo kūrimąsi ir
augimą. Socialinės technologijos apima:
• mišriojo finansavimo (angl. hybrid financing) technologijos, derinančios akcinio kapitalo ir skolinimosi
privalumus;
• finansinio įtraukimo (angl. financial inclusion) technologijos, užtikrinančios finansinių paslaugų

V1.1

V1.2
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prieinamumą už priimtiną kainą mažas pajamas turinčiai visuomenės daliai;
• aukštos pridėtinės vertės kooperacijos (pvz.: asociatyvinės, klasterių, savitarpio pagalbos, savanorytės ir
kt.) technologijos;
• mišrių rinkų kūrimo technologijos;
• gamybos procesų ir logistikos kaštų mažinimo technologijos;
• novatoriškų įmonių ir socialinio verslo organizacinių elementų ir procesų neatitikties patvirtintoms
normoms simptomų nustatymo, vertinimo ir interpretavimo technologijos;
• novatoriškų įmonių ir socialinio verslo spartaus vystymo technologijos.
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2 PRIEDAS. SUMANIOS SPECIALIZACIJOS VEIKSMŲ PLANUOSE NURODYTŲ
KRYPČIŲ, PRIORITETŲ IR TECHNOLOGIJŲ HIPOTETINĖS SĄSAJOS SU EVRK

E
E1

Kryptys, prioritetai, technologijos
ENERGETIKA IR TVARI APLINKA
Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo,
diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos

E1.1

Technologijos skirtos paskirstytosios energijos generatoriams valdyti ir
charakteristikoms kontroliuoti, leidžiančias užtikrinti patikimą ir veiksmingą
energetinių sistemų veikimą rinkos sąlygomis

2651, 3513

E1.2

Technologijos skirtos mikrotinklų perėjimo į trumpalaikį ar ilgalaikį autonominį
tinklo režimą stabilumo ir kokybinių charakteristikų kontrolei

2712, 3513

E1.3

Technologijos skirtos aktyviai stebėti energetinio tinklo įrenginių būklę,
kontroliuoti įrenginio darbingumo sąnaudas, diagnozuoti ir išvengti gedimų

2651, 3512

E1.4

Technologijos skirtos gedimo vietai energetiniame tinkle nustatyti, tinklo
patikimumui įvertinti, optimalios struktūros tinklui parinkti ir modeliuoti,
išmaniajam tinklui efektyviai valdyti

2651, 2712, 3512

E1.5

Statinio (pastato, objekto) būsenos (patalpų mikroklimato parametrų ir energijos
sąnaudų) diagnozavimo ir auditavimo technologijos

7110, 7120

E1.6

Patalpų fizinio mikroklimato formavimo veiksmingos sistemos (šildymo,
vėdinimo, vėsinimo, apšvietimo) ir (arba) jų komponentai

2825, 4322, 2829

E1.7

Integruotos sistemos, kurios informacinių ir ryšio technologijų pagrindu atlieka
energijos, vandens ir oro efektyvaus naudojimo pastatuose (objektuose)
modeliavimo, matavimo (išmanioji apskaita), stebėsenos, duomenų perdavimo,
saugojimo ir valdymo funkcijas
Pastatų modernizavimo priemonių derinių parinkimo ekspertinės sistemos
Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas,
saugojimas ir šalinimas

2651, 2521, 2829

E2.1

Inovatyvios įvairių rūšių biomasės paruošimo, perdirbimo į biokurą procesai,
technologijos ar priemonės

220, 1629, 2521,
2821, 4399

E2.2
E2.3

Termocheminio apdorojimo technologijos
Technologijos, susijusios su atliekų ir kenksmingųjų medžiagų apdorojimu ir
šalinimu
Technologijos, susijusios su radioaktyviųjų atliekų saugojimu ir šalinimu
Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija –
skaitmeninė statyba
Statinio informacinio modeliavimo (BIM) reikalavimų, statybos informacijos
klasifikatoriaus ir duomenų mainų tarp skirtingų statybos procesų efektyvumo
analizės ir optimizavimo algoritmai, metodai ir (arba) technologijos

3821, 3822
3821

Statybos technologijų žinių bazių kūrimo ir valdymo technologijos
Skaitmeninių, beveik energijos nenaudojančių, ekonomiškai naudingų, aplinką
tausojančių statinių naujos statybos, modernizacijos ir rekonstrukcijos modelių
kūrimo technologijos
Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai
technologijos

6201, 711220
6201, 711220

Tradicinės silicio saulės elementų ir modulių gamybos technologijos
Naujos saulės elementams ir moduliams gaminti naudojamos neorganinių ir
organinių medžiagų gamybos technologijos

2611, 2670
2611, 2671

E1.8
E2

E2.4
E3
E3.1

E3.2
E3.3

E4
E4.1
E4.2

7110, 7120

3822

4321, 4322
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2821, 4321, 4322,
7111

T1

Šilumos ir vėsos gamybai skirtų saulės energinių įrenginių ir elektros, šilumos ir
vėsos gamybai skirtų saulės energinių įrenginių (saulės elementų, saulės modulių,
hibridinių saulės modulių, saulės kolektorių, ir neintegruotų, ir integruotų į
pastatus) valdymo sistemos
TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINĖS IR RYŠIŲ
TECHNOLOGIJOS
Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos

T1.1

Daiktų interneto technologijos, išmaniosios sistemos ir priemonės

52.21; 52.24

T1.2

Vietos nustatymo ir duomenų perdavimo technologijos ir jų pagrindu sukurti
įrenginiai, pasižymintys dideliu lokalizacijos tikslumu
Skaitmeninio radijo technologijos, skirtos informuoti eismo dalyvius ir teikti e.
paslaugas radijo kanalais
Intelektinių transporto sistemų įrenginių gamybos, diegimo ir aptarnavimo
technologijos, kurios reikalingos verslo sektoriuje, sukurti gamybos priemones ir
infrastruktūrą ITS plėtrai
Įvairių transporto rūšių elektroninio maršrutų planavimo ir eismo dalyviams
informacijos pateikimo realiuoju laiku technologijos
Transporto srautų prognozavimo, modeliavimo ir vizualizacijos technologijos

52.21; 52.29

E4.3

T

T1.3
T1.4

T1.5
T1.6
T2
T2.1

T2.2

T2.3
T2.4

T2.5
T3

Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos
technologijos/modeliai
Inovaciniai tarptautinių transporto koridorių ir globalios logistikos tinklų valdymo
modeliai ir procesai, padėsiantys pereiti nuo dabartinių nepriklausomų uždaro tipo
logistikos – tiekimo tinklų prie atvirų tinklų, kuriuose ištekliai suderinami,
prieinami ir lengvai susiejami
Fragmentuotų, skirtingų transporto ir logistikos IRT (išilgai transporto koridoriaus
ir logistikos tinklo) integracijos procesų diegimas, formuojant bendrą atviro tipo
informacijos platformą
Vežimų ilgais nuotoliais ir paskutinės mylios vežimų integralūs procesai ir
technologijos
Daugiarūšio transporto terminalų ir platformų koncepcijos ir technologijos,
orientuotos į kelionių, krovinių vežimo daugiarūšiu transportu ir mišrių (keleivių ir
krovinių) terminalų tinklo plėtotę
Transporto ir logistikos procesų saugumo užtikrinimo tyrimai ir susijusios
technologijos
Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika

T3.1

Inovatyvios informacinių ir programų sistemų inžinerijos, e. komercijos, sistemų
suderinamumo ir sąveikos užtikrinimo technologijos, orientuojantis į
specializuotus vartotojų (pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų ir kt.) poreikius

T3.2

Informacinių išteklių ir paslaugų semantizavimo technologijos, skirtos išspręsti
lietuviškų struktūrizuotų (esančių duomenų bazėse) ir nestruktūrizuotų
informacinių išteklių (tekstų, garsynų, svetainių turinio, multimedijos objektų ir t.
t.), paslaugų semantinės prieigos, jų atvėrimo elektroninėje erdvėje problemas

T3.3

Didelės apimties duomenų analizės, matematinio modeliavimo, vizualizavimo
technologijos, skirtos pagreitinti valstybės ir verslo organizacijų darbą, atliekant
gausios ir sudėtingos informacijos analizę ir paiešką, priimant sprendimus

T3.4

Lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos, kultūros integravimo į skaitmeninę erdvę
technologijos, skirtos pertvarkyti viešojo ir privataus sektorių skirtingų formatų
informaciją (įskaitant aktualių valstybės registrų didelės apimties duomenis) į
semantines sistemas, pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms lietuvių
kalbos, šnekos ir semantikos technologijomis grindžiamas paslaugas, stiprinti
lietuvių kalbos ir semantikos technologijomis paremtos elektroninės erdvės
(apimančios oficialią ir asmeninę socialinę erdvę) stebėseną ir saugumą

52.21; 52.29
52.10; 52.24

52.21; 52.22; 52.23
52.21; 52.22; 52.23;
52.24

52.21; 52.24; 52.29

52.21; 52.24; 52.29

52.29
52.21; 52.22; 52.23;
52.24; 52.29
52.21; 52.22; 52.23;
52.24;52.29
61, 62, 63, 261, 262,
263
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T3.5

Elektroninio turinio saugos ir saugios informacinės sąveikos technologijos, skirtos
užtikrinti elektroninės erdvės saugumo grėsmių asmens ir viešajam saugumui
stebėseną, skaitmeninio turinio privatumą ir autorinių teisių apsaugą, išspręsti
informacinės sąveikos e. erdvėje ir socialiniuose tinkluose saugos problemas

T4

Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos
sprendimai ir paslaugos

T4.1

Veiklos procesų ir taisyklių modeliavimo ir integravimo metodai ir technologijos,
užtikrinančios:

T4.2

T4.3

T4.4

· veiksmingą verslo ir viešojo sektoriaus procesų simuliaciją ir valdymą;
· e. verslo ir e. vyriausybės paslaugų kokybės valdymą;
· veiksmingą dokumentų ir procesų valdymą;
· veiksmingą klientų ryšių valdymą
Informacinių sistemų modernizavimo, pokyčių valdymo automatizavimo ir
perkėlimo į elektroninę erdvę technologijos, orientuotos į liktines informacines
sistemas
Verslo ir viešojo sektoriaus valdymo procesų automatizavimo, optimizavimo
technologijos, paremtos inovacinių skaičiavimų pritaikymu verslo ir viešojo
sektoriaus valdymo poreikiams
Duomenų virtualizavimo, debesų kompiuterijos, skaitmeninės medijos
technologijos, orientuotos į veiklos (verslo) procesų ir virtualios infrastruktūros
modeliavimą, optimizavimą ir automatizavimą, e. valdžios ir viešojo sektoriaus
duomenų ir e. paslaugų gerą prieinamumą

T4.5

E. paslaugų ir debesų kompiuterijos saugos technologijos, skirtos valstybės
institucijų, e. valdžios informacinių išteklių ir e. paslaugų, viešojo sektoriaus e.
paslaugų ir asmens saugumui e. erdvėje užtikrinti, kibernetinėms atakoms ir
nusikaltimams užkardyti, elektroniniams pėdsakams fiksuoti ir tirti

G
G1
G1.1

NAUJI GAMYBOS PROCESAI IR MEDŽIAGOS
Fotoninės ir lazerinės technologijos
Trumpų impulsų lazeriai

G1.2

Optiniai ir optomechaniniai komponentai

G1.3

Lazerinės spektroskopinės sistemos

G1.4
G1.5

Lazeriniai technologiniai įrenginiai
Kompaktiški šaltiniai ir spektroskopinės sistemos tolimajame ir viduriniame
infraraudonosios spinduliuotės ruože

2670 (lazerinių
įrenginių gamyba tik dalis 2670,
didinimo, opt.
šaltkalvystės tiksliųjų
prietaisų ir kt.)
2670, 2731 (sudaro
nedidelę dalį 2670);
273 1Skaidulinės
optikos kabelių
gamyba
26, 325 Lazerinės
spektroskopinės
sistemos (neįeina į
2670); Pagal taikymo
sritis: 325 Medicinos ir
odontologijos
prietaisų,
instrumentų ir
reikmenų gamyba;
kitose srityse išskirti
sunkiau
26
26
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G1.6

Specialiosios paskirties šviestukai ir jų sistemos;

G2
G2.1

Funkcinės medžiagos ir dangos
Organiniai puslaidininkiai, jų sintezės ir sluoksnių formavimo technologijos;

G2.2

G2.4
G2.5
G2.6
G2.7

Organinės elektronikos medžiagos, funkciniai sluoksniai ir prietaisų gamybos
technologijos
Metalų oksidų sluoksniais, keraminės ir polimerinės dangos bei jų gavimo
technologijos
Magnetinių sluoksnių ir darinių gamybos technologijos
Fizinio poveikio matavimo ir medžiagų atpažinimo technologijos ir prietaisai
Paviršių modifikavimo medžiagų sluoksnių ir nanodarinių technologijos
Fizikinių ir cheminių plonų sluoksnių ir darinių nusodinimo būdai ir technologijos

G2.8
G2.9
G3

Nauji litografiniai procesai ir technologijos.
Plonasluoksnių darinių ir sistemų analizės metodai
Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos

20, 2611, 2790, 2899
20

G3.1

Išskirtinių savybių (atsparių išoriniams poveikiams, didelio stiprumo, didelio
deformatyvumo, lengvų) kompozitinės ir konstrukcinės medžiagos, jų gamybos
technologijos
Energetiškai efektyvios konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos, jų gamybos
technologijos
Gaminių iš kompozitinių medžiagų antrinio perdirbimo (cheminio, mechaninio)
technologijos ir medžiagos

236, 162, 22, 239

G3.4

Inovatyvūs ir (ar) subalansuoti konstrukciniai sprendimai, jų modeliavimo metodai

41, 42, 43, 251

G4
G4.1

Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos
Virtualaus produkto kūrimo technologijos;

G4.2

Medžiagos ir ištekliai, tausojantys gamybos ir paslaugų teikimo būdus, paremtus
naujomis technologijomis

G4.3

Inovatyvios robotinės technologijos, mažinančios gamybos ir paslaugų teikimo
įkainius
Naujos intelektinės gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemos ir jų
kūrimo technologijos

G2.3

G3.2
G3.3

G4.4
S
S1
S1.1
S1.2
S1.3
S1.4

SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS
Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai
Genominės ir postgenominės technologijos
Rekombinantinių baltymų ir kamieninių ląstelių technologijos
Molekulinės diagnostikos technologijos, biožymenys
Jutikliu, skysčių mikromanipuliavimo, mikro- ir nanotechnnologojos, vaistų
pristatymo sistemos

26, 2740, 2611 (2740
Elektros apšvietimo
įrangos gamyba)
20 - Chemikalų ir
chemijos produktų
gamyba - labai
platus gamybos
sektorius.
20
20
20
20, 26
20, 2611
20

236, 2016, 17, 22,
239
162, 22, 239

28 Viena iš 2620
veiklų yra virtualios
tikrovės šalmų
gamyba; 9200 yra
virtualiųjų lošimų
tinklalapių
eksploatavimas; tai vienintelės dvi
vietos, kur yra žodis
"virtualus"
28
28
28, 3320

20.5 (kitų cheminių
medžiagų gamyba),
21.1, klasės 21.10 ir
21.20, iskyrus
poklasi 21.20.20
(veterinariniai
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vaistai), 72.11.19,
86.90.30
S2
S2.1
S2.2
S2.3

Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai
Klinikinių tyrimų procesai, molekulinės biologijos technologijos, biobankai
Pažangios terapijos technologijos, audinių bankai
Dauginio vaizdinimo, hibridinės, signalų skaitmeninės analizės, minimaliai
invazinės technologijos

S2.4
S2.5
S3
S3.1

Bioinfomatikos ir medicinos informacinės technologijos
Visuomenės sveikatos technologijos
Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui
Susirgimų modeliavimo, medicininės informatikos ir žinių inžinerijos
technologijos
Biomedicininės inžinerijos, elektronikos ir mechatronikos bei biomechanikos
technologijos
Lazerinės ir ultragarso diagnostikos be terapijos technologijos
Medicininių medžiagų, reabilitacinės bei nanomedicinos technologijos
Technologijos ir programinės priemonės registruojamiems medicininiams
vaizdams ir signalams apdoroti

S3.2
S3.3
S3.4
S3.5

86.1; 86.2; 86.9 (visi
pogrupiai ir
poklasiai), 87.1;
87.2; 87.3; 87.9

26.51, 26.60, 86.10;
87.10

S3.6
S3.7

Inovatyvūs nestacionarinės stebėsenos sprendimai
Sonoporacijos, fotosensibilizacijos, tikslinio ir valdomo vaistų įvedimo bei audinių
inžinerijos, nanomedicinos ir biooptikos priemonės, infuzijų technika, neinvazinio
ir mažai invazinio gydymo instrumentai

M1
M1.1

Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas
Saugesnės natūralaus maisto žaliavos, maisto sudėtinės dalys ir produktai, maisto
priedai, inovatyvios maisto pakuotės ir saugojimo technologijos

M1.2

Maistinių ir pašarinių augalų veislės, galvijų linijų ir genotipų pradinė medžiaga su
tiksliniais kokybiniais parametrais

01 (01.64)

M1.3
M1.4

Pažangios kenksmingų organizmų kontrolės ir augalų mitybos sistemos
Inovatyvios, technologinėmis, aplinkosauginėmis ir logistinėmis savybėmis
pasižyminčios veiksmingos trąšos arba jų komponentai, biologiniai preparatai,
užtikrinantys tvarią aplinką;
Tiksliosios (precizinės) augalininkystės ir gyvulininkystės ūkininkavimo
technologijos
Funkcinis maistas
Funkcionaliojo maisto ir jo kokybės, technologinių ir ekonominių rodiklių
vertinimas
Funkcionalieji maisto komponentai ir (arba) tokių komponentų išskyrimas
Funkcionaliųjų maisto komponentų galimybės sumažinti riziką susirgti, arba jų
poveikis asmens sveikatai, savijautai

20.15, 20.20
01, 20.15

M2.4

Žemės ūkio žaliavų ir jų perdirbimo technologijos

01, 10, 11, 28.30,
28.93

M3
M3.1

Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas)
Suprojektuotos sudėties žemės ūkio žaliavų ir pažangių jų gamybos technologijos

M3.2
M3.3

Kompleksinės žemės ūkio žaliavų ekstrakcijos ir frakcionavimo technologijos
Efektyvios žemės ūkio žaliavų fizikocheminio ir biokatalizinio perdirbimo
technologijos
ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ
Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir
produktyvios asmenybės tapsmą

M1.5
M2
M2.1
M2.2
M2.3

V
V1

01, 10, 11, 52.10,
17.21, 22.22

01, 28.30

10, 11
10, 11
72,19

01, 10, 11, 28.30,
28.93
10, 11, 28.93
10, 11, 28.93
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V1.1

Naujos arba iš esmės patobulintos mišriosios (angl. blended arba hybrid)
kompetencijos ugdymo technologijos, kurios apima:
• tradicinių ir naujųjų medijų technologijas, užtikrinančias mokymosi
pasiekiamumą, lankstumą, patrauklumą ir efektyvumą;
• autonomiško mokymosi technologijas, gerinančias išmokimo kokybę;
• mokymo plano, integruojančio įvairius mokymo ir mokymosi metodus ir
procesus, siekiant mokymosi efektyvumo ir optimalaus poveikio išmokimui ir
įgūdžių įgijimui, sudarymo technologijas.

58, 85, 620, 7112,
722

V1.2

Formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo didaktikos technologijos,
užtikrinančios mokymo ir mokymosi priemonių interaktyvumą

58, 85, 620, 7112,
723

V2
V2.1

Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai
Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos (angl. B2B)

900, 910, 7111, 591,
620, 702, 712, 722,
854, 7112
64, 732, 620, 72,
702, 712, 722, 854,
7112

Socialinės technologijos, kurios, pasitelkiant informacines ir komunikacines bei
kitas technologijas, leistų sukurti socialinių ir organizacinių inovacijų, skatinančių
novatoriškų įmonių ir socialinio verslo kūrimąsi ir augimą. Socialinės
technologijos apima:
• mišriojo finansavimo (angl. hybrid financing) technologijos, derinančios akcinio
kapitalo ir skolinimosi privalumus;
• finansinio įtraukimo (angl. financial inclusion) technologijos, užtikrinančios
finansinių paslaugų prieinamumą už priimtiną kainą mažas pajamas turinčiai
visuomenės daliai;
• aukštos pridėtinės vertės kooperacijos (pvz.: asociatyvinės, klasterių, savitarpio
pagalbos, savanorystės ir kt.) technologijos;
• mišrių rinkų kūrimo technologijos;
• gamybos procesų ir logistikos kaštų mažinimo technologijos;
• novatoriškų įmonių ir socialinio verslo organizacinių elementų ir procesų
neatitikties patvirtintoms normoms simptomų nustatymo, vertinimo ir
interpretavimo technologijos;
• novatoriškų įmonių ir socialinio verslo spartaus vystymo technologijos.
Pastaba. Ekspertų nuomone technologijų sąsajos su EVRK nėra tikslios, turint omenyje, jog atskiros technologijos ar
jų grupės susiję su daug EVRK kodų skirtinga sunkiai pamatuojama apimtimi.
V2.2
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3 PRIEDAS. KRYPTIES „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“ 6-OSIOS EKSPERTINĖS
DISKUSIJOS ATASKAITA (KRYPTIES ATASKAITA)
1. Esamų ir potencialių Sumanios specializacijos krypties prioritetų aktualumo vertinimas (jų
vertinimo argumentacija).
Vertinami krypties „Energetika ir tvari aplinka“ (E) prioritetai:
⎯ E1 Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo,
diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos.
⎯ E2 Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir
šalinimas.
⎯ E3 Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba.
⎯ E4 Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai
technologijos.
1.1. Politinių, teisinių socialinių, ekonominių, technologijų ir kt. aplinkos veiksnių pokyčių
(tendencijų) potencialaus poveikio (galimybių ir grėsmių prasme) prioritetų įgyvendinimui
vertinimas.
Aplinkos (PESTAT) pokyčių pasaulinės, Europos Sąjungos ir Lietuvos tendencijos yra palankios
visiems krypties prioritetams. Europos Sąjungos energijos ir klimato kaitos politiką sudaro trys
svarbiausi siekiai: 1) pirmiausia energijos vartojimo efektyvumas; 2) Europa – atsinaujinančiųjų
energijos šaltinių lyderė; 3) vartotojų atžvilgiu teisingi sprendimai. Šių krypčių moksliniai tyrimai
ir inovacijos yra svarbus elementas, skatinantis ES konkurencingumą švariosios energetikos
technologijų srityje, atveriantis didžiulį augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą. Krypties
prioritetai E1, E3, E4 orientuoti į galutinio vartotojo – silpniausios energinės grandinės dalies –
technologinės pažangos ir išmanumo sukūrimą ir stiprinimą, derinant sistemų patikimumo,
energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir paskirstytojo generavimo plėtros uždavinius. Jie kaip
prioritetiniai yra įvardinti ir Europos Sąjungos energijos politikos dokumentuose, ypač Europos
Sąjungos (kartu ir pasauliniai, ir vietiniai) politiniai siekiai švelninti klimato kaitos poveikį ir didinti
galutinio vartojimo energinį efektyvumą, ypač mažinant energijos sąnaudas pastatuose. Naujos
kartos pastatų kūrimas (projektavimas ir statyba) ir naudojimas (priežiūra ir atnaujinimas) taikant
tam tinkamas technologijas įmanomas visoje gyvavimo ciklo grandinėje. Šios grandinės
skaitmeninimas priskiriamas prioritetui E3. Saulės elektros technologijų poreikis (E4) egzistuoja
pasaulinėje, Europos Sąjungos ir vietinėje aplinkoje, pasiekti technologiniai ir ekonominiai plėtros
rodikliai palankūs prioritetui. Prioriteto E2 biomasės panaudojimo energijos gamybai technologijų
poreikis yra vietinėje, Europos Sąjungos, Rytų ir pasaulinėje rinkoje. Grėsmių skaičius minimalus
ir jos gali būti suvaldomos.
1.2. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo įgyvendinti
krypties prioritetus vertinimą.
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Vertinimas buvo atliktas pagal 8-is kriterijus, atspindinčius tris pajėgumo grupes: 1) Lietuvos
mokslo MTEP pajėgumą kurti novatoriškas technologijas ar procesus; 2) Lietuvos verslo MTEPI
pajėgumą kurti ir taikyti novatoriškas technologijas ar procesus; 3) pajėgumą įgyvendinti
bendrus mokslo ir verslo projektus. Vertinant kiekvieno krypties „Energetika ir tvari
aplinka“ prioriteto pajėgumą dalyvavo po 2–3 verslo ir po 2–3 mokslo atstovus. Jie atstovavo 5ioms mokslinių tyrimų institucijoms ir 8-ioms įmonėms. Taigi atstovavimo požiūriu ekspertų
sudėtis buvo subalansuota. Jie buvo vienodos struktūros vertinant visas Sumanios specializacijos
kryptis ir prioritetus. Suvestiniai vertinimo rezultatai pateikiami paveiksle .

E1, E2, E3, E4 prioritetai

1.Tarptautinio
publikavimo ir
patentavimo pajėgumas
8.Įmonių pajėgumas
pritraukti privatų ir (ar)
viešąjį MTEPI
finansavimą

7.Ūkio sektorių (įmonių),
galinčių kurti S3
programoje numatytas
technologijas, būklė

5
2.Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus

4
3
2

E1

1

E2

0

E3
E4

6.Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose pasaulinės
vertės grandinės dalyse

3.Viešosios MTEPI
infrastruktūros ir aukštos
kvalifikacijos žmogiškųjų
išteklių prieinamumas

4.Bendrų technologijų
kūrimo, jų perdavimo
arba MTEP projektų
įgyvendinimo pajėgumas
5.Pajėgumas kurti
startuolius ir atžalines
įmones

Paveikslas. Krypties „Energetikos ir tvarios aplinkos“ prioritetų aktualumas atsižvelgiant į jų
įgyvendinimo pajėgumo kriterijų.
Didžiausias krypties „Energetikos ir tvarios aplinkos“ pajėgumas gautas vertinant pagal kriterijų
„(6) Pajėgumas dalyvauti didžiausią pridėtinę vertę kuriančiose pasaulinės vertės grandinės dalyse“.
Kaip didžiausias jis įvertintas ir prioritetų E2 „Biomasė“ ir E4 „Saulė“. Gerai ir gana panašiai visi
prioritetai įvertinti pagal kriterijus „(1) Tarptautinio publikavimo ir patentavimo pajėgumas“ ir „(7)
Ūkio sektorių (įmonių), galinčių kurti Sumanios specializacijos programoje numatytas
technologijas, būklė“. Geras vidutinis pajėgumo įvertinimas yra pagal kriterijus „(3) Viešosios
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MTEPI infrastruktūros ir aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių prieinamumas“ ir „(8) Įmonių
pajėgumas pritraukti privatų ir (ar) viešąjį MTEPI finansavimą“. Vidutiniškai patenkinamas
krypties įvertinimas pagal kriterijų „(4) Bendrų technologijų kūrimo, jų perdavimo arba MTEP
projektų įgyvendinimo pajėgumas“. Bet čia prioritetų vertinimai pasidalino į dvi skirtingas dalis.
Gerai įvertinti prioritetai E1 ir E2, patenkinamai – prioritetai E3 ir E4. Rezultatų statistiniai
duomenys patvirtina šiuos vertinimus. Blogiausiai kryptis vertinama pagal kriterijų „(5) Pajėgumas
kurti startuolius ir atžalines įmones“. Vienodai vertinami prioritetai E1, E2, vertinimo argumentai
panašūs. Startuoliai, atžalinės įmonės kuriamos dėl nišinių produktų ar technologijų, o tai
prioritetams nebūdinga. Gerai šis pajėgumas įvertintas prioriteto E4, argumentuojama tuo, kad per
pastaruosius 2 programavimo periodus visas saulės energetikos sektorius sukurtas startuolių
pagrindu.
Atkreiptinas dėmesys, kad kriterijų grupių, atskirai skirtų mokslui (1-as, 2-as, 3-ias kriterijus) ar
verslui (6-as, 7-as, 8-as kriterijus) vertinti, įverčiai yra aukštesni nei bendrų verslo ir mokslo
projektų įgyvendinimo (4-as, 5-as kriterijus) įverčiai.
1.3. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į SSGG vertinimo
rezultatus.
Krypties prioritetų vertinimui atliekant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę
buvo siekiama įvertinti, kokias eksporto galimybes atveria ar atvertų prioriteto įgyvendinimas,
atsižvelgiant į pajėgumus ir palankią situaciją išorinėje aplinkoje, dėl kurių išauga ar ilgam išlieka
tokių produktų paklausa. Vertinta, kokios situacijos gali trukdyti pasinaudoti tomis galimybėmis.
Greta loginių SSGG formuluočių kiekybiniai E prioritetų pajėgumo rodikliai vertinti lyginant visų
Sumanios specializacijos prioritetų įmonių duomenis lyginamosios analizės pagrindu. Tai
aptariama kiekvieno E prioriteto atveju. Įmonių E krypties veiklos rodiklių kitimo tendencijos
nagrinėjamu 2014–2016 m. laikotarpiu laikytinos gerėjančiomis (pvz., eksportas ir eksporto % nuo
apyvartos ir kt.), bet patikimesniam vertinimui būtina turėti galutinius 2016 m. duomenis.
E1. Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos,
stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos
Esamai apsirūpinimo energija sistemai sparčiai persitvarkant į įsivyraujančio paskirstytojo
generavimo išmaniųjų ir sąveikiųjų tinklų ir namų sistemas prioriteto E1 technologijų paklausa yra
auganti. Vertinant perspektyvą tokia auganti ar vėliau besistabilizuojanti pasaulinė paklausa
peržengia dešimtmečio ribas. Tai visų pirma patvirtina Europos Sąjungos energetiniai tikslai, šalių
narių nacionalinės strategijos. Labai dažnai Europos Sąjungos tikslai darnios energetikos plėtros
srityje yra pasaulinės politikos pavyzdys ar juo tampa ir būna lydimi rinkų plėtros.
Labai didelis esamas ir perspektyvinis vidaus rinkos poreikis prioriteto įmonių gaminamoms,
pradedamoms gaminti ir kuriamoms technologijoms. Nepasinaudojus disponuojamais prioriteto E1
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pajėgumais net Lietuvoje šių technologijų poreikis turės būti tenkinamas importiniais produktais,
kurie savo technologinės parengties lygiu ar kokybe nėra konkurencingi.
Iš Sumanios specializacijos visų krypčių 21 prioriteto, kuriems priskirtinų įmonių 2014–2016 m.
statistinius duomenys turimi, prioritetas E1 patenka į pirmąjį penketuką pagal apyvartą (816,5 mln.
Eur), materialines investicijas (210,8 mln. Eur) ir eksportą (147,0 mln. Eur). Pagal santykinius
rodiklius (eksporto – 18 % ir investicijų į MTEP – 0,33 % dalį nuo apyvartos) yra 14-as.
Pažymėtinas pajėgumas dalyvaujant programos „Horizont 2020“ projektuose. Iš 18 prioritetų, pagal
kuriuos vykdomi „Horizont 2020“ projektai, prioritetas E1 užima 5–6 vietą pagal projektų skaičių
(20 vnt.) ir 4-ą vietą pagal skirtą finansavimą. Tai yra geriausias krypties prioritetas ir užima 8-ą
vietą iš 20-ies prioritetų pagal teigiamai I-ame etape įvertintas priemonės „Intelektas LT“ paraiškas
(18 vnt.) arba 4–5 vietą iš 20-ies prioritetų pagal vykdomų projektų skaičių (8 vnt.). Finansuojamas
1 tikslinių mokslinių tyrimų (LMT) projektas.
E2. Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas
Tiek Europos Sąjungos, tiek pasauliniu mastu yra tik finansiniais ištekliais ribojamas poreikis
pigesnėms ir efektyvesnėms energijos (elektros ir šilumos) gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos
išteklių technologijoms, iš kurių savo specifika išsiskiria prioritetui E2 priklausančios biomasės
naudojimo technologijos. Dideli disponuojami jos ištekliai, jų prieinamumas, tinkamumas
kogeneracijai ir galimybės subalansuoti nestabilią kitų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių (saulės,
vėjo) energijos gamybą sudaro to išskirtinumo pagrindą. Europos Sąjungoje biomasė išliks
pagrindinis atsinaujinančiosios energijos šaltinis iki 2030 m. ir vėliau.
Technologijas kuriančios ir gaminančios prioriteto E2 įmonės vykdo visas grandinei reikalingas
veiklas: mokslinius tyrimus, projektavimą, konstravimą, automatinę kontrolę, gamybą, projektų
valdymą, paleidimą ir derinimą, eksploatavimą, aptarnavimą. Tai rodo prioriteto E2 pajėgumą
dalyvauti didžiausią pridėtinę vertę kuriančiose pasaulinės vertės grandinės dalyse, jose patikimai
konkuruoti.
Iš 21 prioriteto, kuriems priskirtinų įmonių 2014–2016 m. statistiniai duomenys turimi, prioritetas
E2 patenka į pirmąjį dešimtuką pagal apyvartą (227,8 mln. Eur), materialines investicijas (10,2 mln.
Eur) ir eksportą (41,8 mln. Eur). Pagal santykinius rodiklius (eksportą – 18 % ir investicijas į MTEP
– 0,33 % dalį nuo apyvartos) yra 13-as. Biomasės energetikos srities technologijos yra sudėtingos,
brangios ir aukšti šie santykiniai rodikliai joms nėra būdingi.
Pagal programos „Horizont 2020“ projektų finansavimo apimtį prioritetas E2 yra 6-oje vietoje (iš
20 prioritetų), o pagal į užsienį panaudojant Europos socialinio fondo investicijas tobulinti
profesinių žinių išvykusius tyrėjus yra visų Sumanios specializacijos prioritetų lyderis. Pajėgumai,
jų potencialas (LEI, KTU, ASU, VGTU, VDU) yra didelis ir realizuojamas. „Intelektas LT“ (UAB
„Enerstena“ su LEI ir KTU) yra didžiausias pagal finansavimą šios priemonės projektas,
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finansuojami 3 tikslinių mokslinių tyrimų (LMT-K718) projektai (5-a vieta iš visų Sumanios
specializacijos prioritetų).
E3. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba.
Daug energijos suvartojama gyvenimo ir veiklos sąlygoms pastatuose užtikrinti, o pastatų šildymas
ir vėsinimas yra didžiausias Europos Sąjungos energetikos sektorius – 2012 m. jam teko 50 %
galutinės energijos. Taigi mažai arba beveik energijos nevartojančių pastatų kūrimas ir naudojimas
yra strateginis efektyvaus energijos vartojimo uždavinys. Jam spręsti netinka įprastinės
technologijos. Tam pasitelkiamos naujos, sparčiai besivystančios pastatų kūrimo tendencijos –
statinių informacinis modeliavimas (BIM) ir integruotasis statinių projektavimas (IWBD). Joms
realizuoti reikalingos naujos pagal prioritetą E3 kuriamos technologijos (procesai, procedūros,
algoritmai, priemonės) ir statinių projektavimo, statybos, naudojimo ir priežiūros specialistai (visam
statinio gyvavimo ciklui).
Tai ypač plataus masto uždavinys tiek pasauliniu, tiek vietiniu mastu, nes statybos sektorius
Europos Sąjungoje sukuria beveik 10 % BVP ir apie 20 mln. darbo vietų, daugiausia mažose ir labai
mažose įmonėse. Lietuvoje 2002–2013 m. jis sukūrė 6–10% BVP ir įdarbino 7–12 % visų šalies
dirbančiųjų. Pažangos sparta skaitmeninėje statyboje (E3) sukuria konkurencinius pranašumus
statybos sektoriuje ir svarbų komponentą efektyviam energijos vartojimui. Atlikus prioriteto E3
SSGG analizę tik patenkinamai įvertintinas stiprybių identifikavimas.
Iš 20 prioritetų, kuriems priskirtinų įmonių 2014–2016 m. statistiniai duomenys turimi, prioritetas
E3 yra 6-tas pagal apyvartą (457,1 mln. Eur), 7-tas pagal materialines investicijas (12,4 mln. Eur)
ir 13-tas pagal eksportą (32,0 mln. Eur). Pagal santykinius rodiklius prioritetas E3 yra 15-as pagal
eksportą (7 %) ir 17-as pagal investicijas į MTEP nuo apyvartos (0,12 %). Šie du rodikliai yra
žemiausi iš krypties „Energija ir tvari aplinka“ prioritetų.
Pagal prioritetą E3 vykdomi du programos „Horizont 2020“ projektai, o iš 18 prioritetų, pagal
kuriuos vykdomi „Horizont 2020“ projektai, šis prioritetas yra trečias iš galo, panašiai ir pagal
finansavimo apimtį. Įgyvendinamas 1 „Intelektas LT“ projektas. Finansuojamų tikslinių mokslinių
tyrimų (LMT) projektų ir jų paraiškų nėra.
E4. Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos
Pagal prioritetą E4, kaip ir pagal prioritetą E2, tiek Europos Sąjungoje, tiek pasauliniu mastu yra
poreikis pigesnėms ir efektyvesnėms energijos (elektros ir šilumos) gamybos iš atsinaujinančiųjų
energijos išteklių technologijoms. Europos Sąjunga ekonomiškai efektyviai galėtų ir tikriausiai
sieks padvigubinti atsinaujinančiosios energijos dalį nuo 17 % 2015 m. iki 34 % 2030 m.
Prognozuojama, kad iki 2030 m. naudojamų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių derinys iš esmės
pasikeis. Vėjo ir saulės energija yra technologijos, kurių didžiausio santykinio augimo, palyginti su
2010 m., yra tikimasi. Jei vėjo energijos gamyba (ir sausumoje, ir jūroje) turėtų padidėti daugiau
nei trigubai, tai tikimasi, kad fotovoltinės energijos generavimas padidės daugiau nei aštuonis
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kartus. Tai sudarytų 6 % visos atsinaujinančiosios energijos. Tam reikės tiek naujųjų specifinių (nuo
šilumos kaupiklių iki skaidrių fotoelementų ar bioninių lapų), tiek integralių PV (saulės elektros) ir
(ar) PT (saulės šilumos) technologijų vystymo. Pastarųjų laukia didelės apimties rinkos, į jas
orientuojasi prioritetas E4.
Iš 20 prioritetų, kuriems priskirtinų įmonių 2014–2016 m. statistiniai duomenys turimi, prioritetas
E4 patenka į trečiąjį penketuką pagal materialines investicijas (2,749 mln. Eur) ir eksportą (23,3
mln. Eur), yra šalia jo ribos pagal apyvartą (58,3 mln. Eur). Šie trys rodikliai yra žemiausi iš krypties
„Energija ir tvari aplinka“ prioritetų. Pagal santykinius rodiklius prioritetas E4 yra 8-as pagal
eksportą (40 %) ir 11-as pagal investicijas į MTEP nuo apyvartos (1,36 %). Šie du rodikliai yra
geriausi iš krypties „Energija ir tvari aplinka“ prioritetų. Atkreiptinas dėmesys, kad iš 7 išskirtų
stiprybių keturios yra siejamos su paramos poreikiu.
Iš 18 prioritetų, pagal kuriuos vykdomi programos „Horizont 2020“ projektai, prioritetas E4 yra
tryliktas (5,5). Įgyvendinamų „Intelektas LT“ projektų nėra. Finansuojamų tikslinių mokslinių
tyrimų (LMT) projektų ir jų paraiškų nėra. Išsamios kiekvieno prioriteto SSGG analizės
formuluotės pateiktos E krypties ataskaitoje.
2. Sumanios specializacijos krypties prioritetų įvardintų ir neįvardintų (naujų) technologijų
aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo ir tikėtino poveikio kriterijus (jų įvertinimo
argumentacija).
Visi dalyvaujantys krypties ekspertai kartu vertino 19+N krypties technologijų (N – naujai
pasiūlytos technologijos). Buvo laikomasi bendrųjų reikalavimų (ekspertas skiria tik 3-ims
technologijoms 3, 2 ar 1 balą). Atsižvelgiant į tai, kad ekspertai iki šiol atstovavo tam tikram
prioritetui, nutarta, kad kiekvienam prioritetui bus atstovaujama po lygiai – 4 ekspertai. Jų buvo
daugiau, tad vertintojai bendru sutarimu buvo pasirinkti atsižvelgiant į institucinį ir verslo ir mokslo
atstovavimą. Kiti dalyvavo svarstyme, bet vertinimo anketų nepildė. Buvo užpildyta 16 poveikio ir
16 pajėgumo anketų. Iš viso dalyvavo 20 ekspertų. Buvo sutarta dėl specialios nešališkumo,
objektyvumo sąlygos – ekspertas galėjo skirti tik vieną vertinimą savo atstovaujamo prioriteto
technologijai (1, 2 ar 3 balus). Kitus du vertinimus turėjo skirti bet kurioms kitų trijų prioritetų
technologijoms. Kvalifikacinės galimybės vertinti kitus prioritetus buvo, nes ekspertų sudėtis
susitikimuose gana stabili, daugiau kaip pusė jų dalyvavo rengiant Sumanios specializacijos
programą. Be to, prieš vertinimo procesą kiekvieno prioriteto atstovas trumpai apibūdino savo
technologijas, atsakė į klausimus.
Nurodytos Sumanios specializacijos prioritetų aktualiausios technologijos:
⎯ E1.1 Paskirstytosios energijos generatorių valdymo ir charakteristikų kontroliavimo
technologijos, leidžiančias užtikrinti patikimą ir efektyvų energetinių sistemų veikimą
rinkos sąlygomis.
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⎯ E3.3 Beveik energijos nenaudojančių, ekonomiškai naudingų, aplinką tausojančių statinių
naujos statybos, modernizacijos ir rekonstrukcijos skaitmeninių modelių kūrimo algoritmai
ir jų taikymo įrankiai (visi kuriami sprendiniai turi būti suderinti su bendra BIM
metodologija).
⎯ E2.1 Inovatyviosios įvairių rūšių biomasės paruošimo, perdirbimo į biokurą procesų
technologijos ir įrenginiai (trečiosios ir ketvirtosios kartos biokuro gamyba).
⎯ E4.1 Tradicinių silicio saulės elementų ir modulių gamybos technologijų tobulinimas,
siekiant padidinti jų efektyvumą, mažinti savikainą ir kurti naujas, įskaitant lanksčiąsias šių
produktų gamybos technologijas, modulius pagal individualius vartotojų užsakymus;
⎯ E2.2 Atliekų termocheminio apdorojimo technologijos (dujinimo, termolizės,
heterogeninės katalizės), kurių produktus išvalius galima naudoti tiesiogiai šilumai ir
elektrai gaminti.
Šios 5-ios technologijos surinko 80 % visų balų, jų poveikio ir pajėgumo įvertinimai gerai
subalansuoti. Šioje grupėje yra bent po vieną kiekvienam prioritetui atstovaujančią technologiją.
Sumanios specializacijos prioritetuose apibrėžtos aktualios technologijos:
⎯ E1.6 (21.6) Patalpų fizinio mikroklimato formavimo veiksmingos sistemos (šildymo,
vėdinimo, vėsinimo, apšvietimo) ir (arba) jų komponentai.
⎯ E1.5 (21.5) Statinio (pastato, objekto) būsenos (patalpų mikroklimato parametrų ir
energijos sąnaudų) diagnozavimo ir auditavimo technologija.
⎯ E1.7 (21.7) Integruotos sistemos, informacinių ir ryšio technologijų pagrindu atliekančios
energijos, vandens ir oro efektyvaus naudojimo pastatuose (objektuose) modeliavimo,
matavimo (išmanioji apskaita), stebėsenos, duomenų perdavimo, saugojimo ir valdymo
funkcijas.
Šios 3 technologijos priklauso prioritetui E1 ir yra siejamos su efektyvaus energijos vartojimo
technologijomis esamuose ir kuriamuose pastatuose. Jų aktualumas buvo argumentuojamas
atliekant ankstesnius vertinimus. Detalus problemos išskaidymas lėmė vertinimo išsiskaidymą.
Šių technologijų poveikio ir pajėgumo įvertinimai subalansuoti. Reitingavimo rezultatai
pateikiami pajėgumo ir poveikio matricoje.
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Paveikslas. Krypties „Energetikos ir tvarios aplinkos“ technologijų reitingavimo rezultatų matrica.
3. Potencialus atnaujintas Sumanios specializacijos prioritetas (siūloma atnaujinta prioriteto
aprašymo struktūra ir turinys, stebėsena).
Kiekvienos atnaujinto prioriteto tematikos gaminys (sprendinys, sistema, technologija, valdymo
algoritmas), palyginant su ES rinkoje esančiais analogais, išsiskirs ar turės pranašumą visų pirma
pagal tokius bendruosius ekonominio ir (ar) socialinio poveikio kriterijus (ar dalį jų):
•
•
•
•
•

•
•

gaminių ir paslaugų eksporto tarptautinio konkurencingumo ir matomumo padidėjimą;
gerai mokamų darbo vietų sukūrimą: a) tyrėjų, b) inžinierių (projektavimo, programavimo,
gamybos, priežiūros); c) kvalifikuotų darbininkų.
finansinių išteklių taupymą (naudojimo investicijos, gamybos sąnaudos, naudojimo ir priežiūros
išlaidos).
žiedinės ekonomikos principų rodiklius, rodančius, kiek gyvavimo cikle ilgiau išlaikoma
gaminių, medžiagų ir išteklių vertė ir kiek mažiau susidaro atliekų;
poveikį energetiniam nepriklausomumui (% pasigaminamos nuo suvartojamos energijos):
o nacionaliniu mastu;
o galutinio vartotojo mastu;
pirminės energijos taupymą (pvz.: MWh per metus, kWh/m2);
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos (t CO2 ekvivalento per metus) ir (arba) oro teršalų
(kg per metus) sumažinimą.

Šie rodikliai pateikiami gaminio gyvavimo ciklui. Pateikiant plėtros masto rodiklius jie nurodomi
laikotarpiui iki 2030 m.
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Siūloma atnaujinta E krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

„Vartotojui
–
švari,
patikima ir
išmaniai
naudojama
energija“

Energetika
ir
tvari
aplinka

Tematikos

ET1. Paskirstytojo ir
centralizuoto
generavimo, tinklų ir
efektyvaus energijos
vartojimo
sistemos
sąveikumo
stiprinimas

ET2. Esamų ir naujų
galutinių
vartotojų
poreikių
tenkinimas,
energijos
vartojimo
efektyvumo, išmanumo
stiprinimas.

Buvusi prioriteto
formuluotė

Aprėptis

E1. Išmaniosios
energijos
generatorių,
tinklų ir vartotojų
energijos
vartojimo
efektyvumo,
diagnostikos,
stebėsenos,
apskaitos
ir
valdymo
sistemos.

EA1.1 Paskirstytosios energijos
generatorių, energijos kaupiklių ir tinklų
valdymo ir charakteristikų kontroliavimo
technologijos, leidžiančios užtikrinti
patikimą ir efektyvų energetinių sistemų
veikimą rinkos sąlygomis. Siekiama
efektyvesnių energetinių sistemų
stebėsenos ir valdymo sprendinių, susietų
su generavimo bei kaupimo sistemų ir
energetinių tinklų optimaliu išnaudojimu
bei greitesniu ir patikimesniu
charakteristikų nustatymu.

E1. Išmaniosios
energijos
generatorių,
tinklų ir vartotojų
energetinio
efektyvumo,
diagnostikos,
stebėsenos,
apskaitos
ir
valdymo
sistemos.

EA1.2 Galutinio vartotojo atžvilgiu
paprastos, efektyvios ir patikimos
ekspertinės sistemos, pažangiosiomis
technologijomis (IT sistemomis, jutikliais,
išmaniaisiais skaitikliais, „IoT“ ir kt.)
generuojamų didžiųjų duomenų pagrindu
stebinčios energijos vartojimą ir taupymą,
valdymo lankstumą, leidžiančios
galutiniam vartotoją optimaliai naudoti
išteklius (energiją, vandenį, orą), turėti
patogesnę, prieinamesnę ir sveikesnę
gyvenamą aplinką.

E3. Išmaniųjų
mažaenergių
pastatų kūrimo ir
naudojimo
technologija –
skaitmeninė
statyba.

EA2.1. Užstatytos aplinkos (pastatų,
inžinerinių statinių, teritorijų ir jų turto)
skaitmeninių modelių algoritmų kūrimas,
jų realizavimo priemonių pritaikymas
mažaenergių, ekonomiškai naudingų,
aplinką tausojančių, išmaniųjų statinių
projektavimui, statybai, naudojimui ir

Buvęs
technologijos Nr.
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
E3.1

E1.7
E1.8

E3.3
E1.5

Tematikos specifiniai
poveikio rodikliai
Norminių (komforto,
režimo ir pan.) parametrų
palaikymo stabilumas
(valandomis, procentais
pastato naudojimo
laikotarpiu); aktyvus
galutinių vartotojų ar
pastato valdytojų
informavimas ir
dalyvavimas valdant
energinius išteklius;
efektyvesnis energijos
šaltinių panaudojimas
patikimesniam
(patikimumo rodikliai) ir
efektyvesniam
apsirūpinimui energija,
energijos sąnaudų
valdymui mažinimas,
viršijantis papildomą tam
skirtą IT energijos
suvartojimą.

Sprendinio energinį
efektyvumą, ekonominį ir
gyvavimo ciklo
racionalumą bei
aplinkosaugos ir komforto
priimtinumą susiejančio
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priežiūrai, kai visi kuriami sprendiniai
suderinami su bendra statinio informacinio
modeliavimo (BIM) metodologija.

ET3. Atsinaujinančiųjų
biomasės ir saulės
energijos
išteklių
panaudojimo ir atliekų
perdirbimo
energijai
gauti plėtra

E1. Išmaniosios
energijos
generatorių,
tinklų ir vartotojų
energijos
vartojimo
efektyvumo,
diagnostikos,
stebėsenos,
apskaitos
ir
valdymo
sistemos.

EA2.2 Patalpų fizinio mikroklimato
sudarymo (šildymo, vėdinimo, buitinio
karšto vandens ruošimo, vėsinimo,
apšvietimo) veiksmingų sistemų ir (arba)
jų komponentų kūrimas ir gamyba. Turėtų
būti parengti ir pateikti rentabilūs
technologiniai sprendiniai, apimtys tiek
naujus, tiek esamus pastatus arba
specializuoti vienai iš šių grupių. Tokių
sistemų naudotojai pagal savo
pageidavimus ir poreikius galės gauti
naujų paslaugų, jas kontroliuoti ir taip sau
sukurti sveikas gyvenimo sąlygas,
pagerinti komfortą. Sprendiniai turėtų būti
orientuoti į sąnaudų efektyvumą,
sąveikumą su kitomis sistemomis ir
patogumą vartotojui.

E1.6.

E2. Energijos ir
kuro gamyba iš
biomasės
ar
atliekų, atliekų
apdorojimas,
saugojimas
ir
šalinimas.

EA3.1 Inovatyviųjų įvairių rūšių biomasės
paruošimo, perdirbimo į biokurą procesų,
technologijų ar priemonių tyrimas,
kūrimas, gamyba ir diegimas. Turėtų būti
parengti ir pateikti inovatyvieji įvairių
rūšių biomasės paruošimo ir perdirbimo į
biokurą technologiniai sprendiniai.
Vartotojams būtų pateikiamos antrosios,
trečiosios ir ketvirtosios kartos biokuro
generavimo ir utilizavimo technologijos ir
priemonės, kurios leistų veiksmingiau
panaudoti biomasę ir mažinti taršą.

E2.1

E4.
Saulės
energijos
įrenginiai ir jų
naudojimo
elektros, šilumos
ir vėsos gamybai
technologijos.

EA3.2 Tobulinti tradicines silicio ir kurti
naujas, grindžiamas naujomis
medžiagomis saulės elementų ir modulių
gamybos technologijas, siekiant padidinti
jų efektyvumą ir mažinti savikainą, Kurti
saulės energetikos sistemas, pritaikytas
specifiniams vartotojų poreikiams
(pastatuose, miestų infrastruktūroje,

E4.1

bendrojo įverčio
padidėjimas;
Išmaniųjų technologijų
taikymo („IoT“,
„SmartHouse“ ir kt.) bei
integracijos su kitomis
išmaniosiomis sistemomis
(GIS, įvairiomis duomenų
bazėmis, registrais ir t. t.)
padidėjimas.

Atsinaujinančiųjų išteklių
energija, jų pagrindu
pagamintomis naujomis
kuro rūšimis papildomai
sugeneruotos elektros ir
šiluminės energijos
kiekiai.
Vietinės kilmės biomasės
ir kitų atliekų perdirbimo į
biokurą prieaugis (t per
metus ar m3 per metus);
elektros energijos kiekio iš
generuojančio vieneto
padidėjimas (Wh/m2),
energijos gamybos
savikainos sumažėjimas
sistemos lygmeniu
(Eur/KWh)
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transporte ir kt.) panaudojant ir
lanksčiąsias šių produktų gamybos
technologijas (iniciatyva „Pramonė 4.0“)
jų konkurencingumui užtikrinti;
E2. Energijos ir
kuro gamyba iš
biomasės
ar
atliekų, atliekų
apdorojimas,
saugojimas
ir
šalinimas.

EA3.3 Atliekų apdorojimo technologijų,
kurių produktus išvalius galima naudoti
tiesiogiai šilumai ir elektrai gaminti,
tyrimas, kūrimas, gamyba ir diegimas.
Turėtų būti parengti ir pateikti
technologiniai sprendiniai, sudarantys
sąlygas panaudoti procesus efektyviam
sintetinių dujų išgavimui iš degiųjų atliekų
ir biomasės bei pavojingųjų ir
radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų
mažinimui, apdorojimui, šalinimui,
aplinkos taršos mažinimui.

E2.2.
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4 PRIEDAS. KRYPTIES „TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINĖS IR RYŠIŲ
TECHNOLOGIJOS“ 6-OSIOS EKSPERTINĖS DISKUSIJOS ATASKAITA (KRYPTIES
ATASKAITA, TRANSPORTO DALIS)
1. Esamų ir potencialių Sumanios specializacijos krypties prioritetų aktualumo vertinimas (jų
įvertinimo argumentacija).
Inovatyviųjų (išmaniųjų) transporto sistemų ir informacinių ryšių technologijų plėtotės politika turi
remtis ilgalaike perspektyva ar vizija, grindžiama atsakomybe ne tik dabartinei, bet ir ateinančioms
kartoms. Taigi ją formuojant reikiamas dėmesys turi būti skiriamas tiek naujoms technologijoms,
mobilumo įpročiams ir aukštesnių mobilumo standartų įgyvendinimui, tiek inovaciniams
sprendiniams ir technologijoms, atliepiančioms į tokius globalius iššūkius kaip klimato kaitos
problemos, senstanti visuomenė ir būtinumas didinti energijos naudojimo veiksmingumą.
Tam būtinos investicijos į naujos kartos internetą, skaitmenines ryšio priemones, integruotųjų
transporto sistemų plėtotę ir savivaldžių transporto priemonių kūrimą. Vertinant iššūkius, kuriuos
turi atliepti sumanios specializacijos transporto krypties prioritetas, visų pirma reikia įvardinti
grėsmę prarasti turimas pozicijas tarptautinėse transporto ir logistikos rinkose arba būti pašalintiems
iš konkurencinės kovos dėl Azijos–Europos (ir atvirkščiai) prekybos srautų aptarnavimo. Reikia
aktyviai ieškoti inovacinių sprendinių, kompensuojančių tas pasekmes, kurias lemia blogėjantys
politiniai ir ekonominiai santykiai su Rusija. Geras orientyras yra Kinija – antra pagal apimtis
didžiausia Europos Sąjungos prekybos partnerė. Kasdieninė prekybos šių ekonomikų apyvarta yra
1,4 mlrd. Eur. Dvišalė prekyba eksportas ir importas 2016 m. metais buvo 514,6 mlrd. Eur.
Tai yra ne tik iššūkis, bet ir palankios prielaidos (potencialios galimybės) Lietuvos transporto
sistemai plačiau įsijungti į pasaulines transportavimo – tiekimo (t. y. naujo Šilko kelio) – grandines,
konkuruojant dėl didesnio pasaulinės rinkos segmento.
1.1. Politinių, teisinių socialinių, ekonominių, technologijų ir kt. aplinkos veiksnių pokyčių
(tendencijų) potencialaus poveikio (galimybių ir grėsmių prasme) prioritetų įgyvendinimui
vertinimas.
Išmaniosios technologijos ir sprendiniai turi atliepti į toliau išvardintus laikmečio politinius,
socialinius, ekonominius, technologijų, aplinkos iššūkius.
Tendencija (Iššūkis) (E). Perėjimas nuo uždarųjų prie atvirųjų tiekimo grandinių. Pagal Eurostato
apklausos rezultatus (šaltinis – Programos „Horizont 2020“ 2014–2015 m. darbo planas, P. 44),
vidutiniškai 24 proc. ES krovinius vežančių transporto priemonių dirba (naudojamos) tuščiąja rida,
o likusių vidutinė apkrova yra 57 proc., bendras efektyvumas – 43 proc. Skaičiuojama, kad
padidinus logistikos sektoriaus efektyvumą 10 proc. ES mastu tikėtina100 mlrd. Eur. metinė
ekonomija. Atliepiant į šį iššūkį turi būti diegiamos inovacinių tarptautinių transporto koridorių ir
logistikos grandinių valdymo modeliai, užtikrinantys sklandų perėjimą nuo dabartinių
nepriklausomų (uždarųjų) tarptautinių tiekimo grandinių prie atvirųjų grandinių, kurių ištekliai yra
suderinami, bendrai naudojami ir prieinami net mažoms įmonėms.
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Į šį iššūkį atliepiančios aprėptys: T2.1, T2.2, T2.3, T2.4.
Tendencija (Iššūkis) (P/E). Pasaulinio masto iššūkiai, kuriuos lemia naujų transporto ir
logistikos rinkos dalyvių įsitvirtinimas pasaulinėse rinkose.
Atskirai imant būtina ieškoti efektyvių kelių, kaip parengti Lietuvos transporto sistemą, kad ji
plėstų savo rinkos segmentą ir aptarnautų pasaulinius Azijos–Europos prekybos srautus,
atliepdama į Kinijos Šilko kelio ekonominio diržo strategiją, arba OBOR (angl. One Belt, One
Road) strategijos įgyvendinimą ir jos poveikį ES TEN-T transporto koridoriui ir logistikos
sistemai.
Į šį iššūkį atliepiančios aprėptys: T2.1, T2.2, T2.3.
Tendencija (Iššūkis) (E). Būtinumas suderinti svarbiausių transporto mazgų (išsidėsčiusių
išilgai tarptautinių transporto koridorių) technologines galimybes ir sinchronizuoti operatyvinę
veiklą.
Į šį iššūkį atliepiančios aprėptys: T2.1, T2.2, T2.3, T2.4.
Tendencija (Iššūkis) (P/E). Didelės sienų kirtimo laiko sąnaudos tarptautiniuose transporto
koridoriuose.
Į šį iššūkį atliepiančios aprėptys: T2.1, T2.2.
Tendencija (Iššūkis) (A). Efektyvus išteklių naudojimas.
Lietuva beveik neturi savo iškastinių energijos išteklių. Mūsų šalis privalo ieškoti alternatyvų,
padėsiančių išvengti priklausomybės nuo importuojamų žaliavų ar bent ją sumažinti arba kurti
sistemas, padedančias taupyti energijos išteklius.
Taikant žaliojo transporto technologijas tarptautiniuose koridoriuose yra sukuriamos prielaidos
minimizuoti neigiamą transporto sistemos poveikį klimatui ir gamtai (oro tarša, triukšmas), kartu
mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir energetinių šaltinių importo.
Į šį iššūkį atliepiančios aprėptys: T1.4, T1.5, T2.3, T2.4.
Tendencija (Iššūkis) (P/E). Didelis žuvusiųjų kelyje skaičius, viešojo miesto transporto
problemos (spūstys, saugaus eismo problemos).
Proveržiui pasiekti būtini inovatyvieji informacinių ryšio technologijų, ITS ir savivaldžio
transporto sprendiniai.
Transportavimo paradigmai keisti būtina numatyti naujas technologines galimybes ir sujungti
inžinerinius, informacinių technologijų, ryšio priemonių, duomenų apdorojimo bei kitus
sprendinius. Bendri tarpdisciplininiai projektai turėtų padidinti kuriamų produktų
konkurencingumą rinkoje ir visos transporto sistemos efektyvumą.
Į šį iššūkį atliepiančios aprėptys: T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5.

1.2. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo įgyvendinti
krypties prioritetus vertinimą.
Apibendrinti prioriteto T1 pajėgumų vertinimo rezultatai (gauti 2-oje diskusijoje) leidžia teigti, kad
Lietuvos transporto sektorius turi pakankamus mokslo ir verslo pajėgumus įgyvendinti ambicingą
tikslą, būtent – sukurti tarpusavyje susijusią transporto sistemą, apimančią visas transporto rūšis,
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kurioje žmonės, transporto priemonės ir transporto infrastruktūra nuolat sąveikautų, transporto rūšių
ribos išnyktų, o žmonės ir verslas gautų kokybiškas paslaugas „nuo durų iki durų“.

T1. Išmaniosios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių
technologijos

1. Tarptautinis publikavimas ir
patentavimas
5
4,5
8. Įmonių pajėgumas pritraukti
2.5Pajėgumas įgyvendinti
4 3
privatų ir (ar) viešąjį MTEPI
3,5
tarptautinius projektus.
finansavimą
3
3
2,5
2
1,5
1
7. Ūkio sektorių (įmonių),
3. Viešojo sektoriaus
0,5
galinčių kurti Sumanios
infrastruktūra ir žmogiškieji
0
4
3
specializacijos programoje
ištekliai
numatytas technologijas, būklė
6. Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose pasaulinės vertės
grandinės dalyse

3

4
5. Pajėgumas kurti naujas
įmones (pumpurines, atžalines)

4. Bendrų technologijų kūrimo,
4 technologijų perdavimo arba
tyrimų ir eksperimentinės
plėtros pajėgumas

Apibendrintas prioriteto T1 įgyvendinimo pajėgumų vertinimas.
Prioriteto T2 tematika yra tiesiogiai orientuota į didesnį Lietuvos transporto sektoriaus
integravimąsi į tarptautines transporto (logistikos) grandines, kuriant ir diegiant inovatyvius
tarptautinių transporto koridorių ir pasaulinės logistikos (ir vertės grandinių) tinklų valdymo
modelius ir procesus, padedančius pereiti nuo uždarųjų grandinių prie atvirųjų grandinių, kuriose
ištekliai yra suderinami, prieinami ir lengvai siejami. Prioriteto aprėptis ir inovacijos yra skirtos
Lietuvos transporto sektoriaus proveržiui tarptautinėse rinkose kartu stiprinant visos Europos
Sąjungos susisiekimo sektoriaus konkurencingumą. Lietuvos transportavimo ir sandėliavimo
sektorius sukuria 11,7 proc. Lietuvos BVP (2016 m.). Tai geriausias rezultatas Europos Sąjungoje.
Sektoriuje dirba 110 857 darbuotojai, kurie sukuria 12,5 proc. viso šalies eksporto (arba 56 proc.
viso Lietuvos paslaugų eksporto). Remiantis 2016 m. Pasaulio banko atliktais vertinimais, Lietuva
pagal logistikos lygio indeksą pateko į pasaulio geriausių šalių trisdešimtuką – užima 29 vietą (plg.
kaimynines šalis: Lenkija užima 33 vietą, Estija – 38, Latvija – 43). Tai aukščiausia vieta iš 13 naujų
ES šalių narių. Pagal vieną svarbiausių logistikos indeksų) – galimybę pristatyti krovinį arba prekę
laiku (angl. timeliness) – Lietuva užima 17 vietą pasaulyje. Baltijos jūros regione Lietuva
nusileidžia tik Vokietijai ir Švedijai, lenkia tokią aukštos logistikos kultūros šalį, kaip Danija.
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T2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių
integracijos technologijos (modeliai)

8. Įmonių pajėgumas
pritraukti privatų ir (ar)
viešąjį MTEPI finansavimą

7. Ūkio sektorių (įmonių),
galinčių kurti Sumanios
specializacijos programoje
numatytas technologijas,
būklė

3

6. Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose pasaulinės
5
vertės grandinės dalyse

1. Tarptautinis publikavimas
ir patentavimas
5
4,5
4 3
3,5
3
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

5
2. Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus.

3

3
3

3. Viešojo sektoriaus
infrastruktūra ir žmogiškieji
ištekliai

4. Bendrų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
pajėgumas

5. Pajėgumas kurti naujas
įmones (pumpurines,
atžalines)

Apibendrintas prioriteto T2 įgyvendinimo pajėgumų vertinimas.
Prioriteto T2 aprėpties įgyvendinimas leistų dar didesniu mastu integruotis į pasaulines vertės
grandines. Lietuvos transporto sektorius, vertinant ir mokslinį jo potencialą, turi bazinį pajėgumą
tai įgyvendinti, nes Lietuvos tyrėjai dalyvaudami Europos Sąjungos bendrosiose mokslo
programose (5-oje, 6-oje, 7-oje) ir „Horizont 2020“ projektuose sukaupė nemažą taikomojo mokslo
žinių bagažą ir įdirbį.
1.3. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į SSGG vertinimo
rezultatus.
Atlikus prioriteto T1 SSGG analizę, įvertinus pasaulines tendencijas, reikia pažymėti, kad Lietuvos
mokslo ir verslo sektoriams atsiveria galimybės kurti ir diegti savivaldes transporto priemones ir jų
sistemas, kurios iš esmės gali pakeisti mobilumo (transportavimo) paradigmą. Proveržiui pasiekti
būtini nauji mišrūs informacinių ir ryšio technologijų, ITS ir savivaldžio transporto technologiniai
sprendiniai ir jų diegimas. Transportavimo paradigmai keisti būtina numatyti naujas technologines
galimybes ir sujungti inžinerinius, informacinių technologijų, ryšio priemonių, duomenų
apdorojimo ir kitus sprendinius. Bendri tarpdisciplininiai projektai padidins kuriamų produktų
konkurencingumą rinkoje ir visos transporto sistemos efektyvumą. Įgyvendinus numatytas
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priemones galima sukurti aukštos pridėtinės vertės IRT ir transporto sektorių produktus, atlikti
būtinus infrastruktūros atnaujinimus ir išlaikyti lyderiaujančias pozicijas Europoje (pagal BVP dalį).
1 lentelė. Prioriteto T1 SSGG analizė.
Stiprybės:
• Lietuvos transporto srities mokslininkai ir tyrėjai
turi didelį potencialą kurti mokslo tyrimais
grindžiamas, ekonomiškai ir socialiai efektyvias
technologijas, mokslo ir verslo atstovai sėkmingai
vykdo tarptautinius projektus („Horizont 2020“).
• Didelis verslo inovacijų ir taikomųjų tyrimų
poreikis, kurį skatina auganti konkurencija ir
globalizacija.
• Įvairių organizacijų ir sistemų sąveikumas,
sugebėjimas veikti (dirbti) kartu.
• Lietuvos transporto sektorius sėkmingai
konkuruoja tarptautinėse rinkose ir šalies viduje,
yra stabiliai besiplečiantis ūkio segmentas.

Galimybės:
• Kurti didelę pridėtinę vertę turinčias
technologijas, produktus ir paslaugas (MTEP
pagrindu).
• Komercinti didelę pridėtinę vertę kuriančias
technologijas, produktus ir paslaugas, kurti naujus
rinkos segmentus.
• Sukurtos prielaidos ir finansiniai instrumentai
atsirasti ir plėtotis pumpurinėms įmonėms.
• Vystyti transporto paslaugų vartotojo vertės
grandinę, siekiant aukštos paslaugų bei produktų
kokybės.
• Išaugęs ir pagreitėjęs inovatyviųjų transporto ir
mobilumo technologijų vystymas ir diegimas
pasaulyje (4-oji pramonės revoliucija, savivaldis
transportas).

Silpnybės:
• Mažas publikavimo ir patentavimo
pajėgumas, nėra viso sektoriaus tyrimų
programas konsoliduojančio transporto
tyrimų centro.
• Menki finansiniai transporto MTEP veiklos
ir inovacijų diegimo pajėgumai.
• Nepakankamai išplėtoti viešojo ir privataus
sektorių bendradarbiavimo modeliai.
• Dėl stiprios konkurencijos nepakankama
atskirų transporto rūšių ir technologinių
procesų sąveika (verslas nenoriai dalijasi
informacija ir rinka).
• Transporto
mokslo
ir
verslo
bendradarbiavimas nėra pakankamai glaudus
ir dalykiškas.
Grėsmės:
• Nepakankamai spartus inovatyviųjų
technologijų kūrimas ir diegimas pablogins
investicijų pritraukimą į transporto sektorių,
tai lems atsilikimą nuo kaimyninių šalių
gyvenimo kokybės standartų.
• Energetinių išteklių kainų augimas gali
pristabdyti atskirų technologijų kūrimą,
diegimą, mažinti patrauklumą vartotojui.
• Besikartojančios ekonominės krizės.
• Pagrindinis transporto srities MTEP veiklos
finansavimo šaltinis išlieka programos
„Horizont 2020“ projektai, dėl kurių labai
didelė konkurencija. Nelaimėjus projektų
MTEP veikla gali nutrūkti.

Pasinaudojant tarptautinių programų (5-osios, 6-osios, 7-osios bendrosios mokslo programos,
programos „Horizont 2020“) projektuose sukauptomis taikomojo mokslo žiniomis ir turimu
tarptautiniu transporto verslo tinklu pakanka potencialo kurti atvirąsias tiekimo (ir vertės kūrimo)
grandines, dėl bendro tikslo siekimo (teikiant inovacines paslaugas) susiejant kelias skirtingų
transporto rūšių technologijas ir kartu naudojant bendrus išteklius. Tai atveria galimybes plačiau
įsijungti į pasaulinius transportavimo tinklus ir užimti platesnį rinkos segmentą.
2 lentelė. Prioriteto T2 SSGG analizė.
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Stiprybės:
• Aukštas Lietuvos transporto mokslo ir verslo
potencialas, leidžiantis sėkmingai dalyvauti
tarptautiniuose projektuose, įskaitant Europos
Sąjungos programą „Horizont 2020“.
• Aukštas šalies logistikos įgyvendinimo indeksas
(angl. logistics performance index, LPI)
pasauliniame reitinge, kurį lėmė Lietuvos
transporto verslo pajėgumas sukurti ir taikyti
novatoriškas technologijas ir priimti inovacinius
sprendimus;
• Sukurtas platus transporto mokslo ir transporto
verslo partnerių tinklas tiek Europos Sąjungos
ekonominėje erdvėje, tiek trečiose šalyse, taip
pat sukurtas tarpregioninio bendradarbiavimo
transporto srityje instrumentas (įmonių ir
regionų lygmens) „Rytų–Vakarų transporto
koridorius“ (EWTCA).
• Svarus transporto sektoriaus indėlis kuriant
šalies BVP.
• Spartus transporto paslaugų eksporto apimčių
augimas 2015–2017 m.
Galimybės:
• Pasinaudojant tarptautiniuose projektuose
sukauptomis taikomojo mokslo žiniomis ir
turimu tarptautiniu transporto verslo tinklu,
kurti atvirąsias tiekimo ir vertės kūrimo
grandines, dėl bendro tikslo siekimo susiejant
kelias skirtingų transporto rūšių technologijas
(teikiant inovacines paslaugas) ir kartu
naudojant bendrus išteklius. Tai būtinos
prielaidos siekiant plačiau įsijungti į
pasaulinius transportavimo tinklus ir užimti
platesnį rinkos segmentą.
• Įvertinat ir panaudojant turimą transporto
mokslo ir verslo įdirbį, įsijungti į tarptautinius
mokslo (programa „Horizont 2020“) ir verslo
konsorciumus siekiant plėtoti
bendradarbiavimą su Kinijos mokslo ir verslo
struktūromis (naujojo Šilko kelio (OBOR)
tematika).
• Siekti įsitvirtinti naujose transporto paslaugų
rinkose Irane, Irake ir kitose Artimųjų Rytų
šalyse.
• Kurti ir taikyti novatoriškas technologijas ir
modelius, siekiant efektyviai integruoti
„pirmosios ir paskutinės mylios“ vežimus su
tolimųjų nuotolių vežimais.
• Dalyvauti kuriant savivaldžių transporto
priemonių grandines.
• Mažiausiai dvi prioriteto T2 technologijos turi
galimybę būti pripažintomis prioritetinėmis

Silpnybės:
• Nėra konsoliduojančio transporto tyrimų centro.
• Nepakankamai išplėtota (ir pritaikyta transporto
sektoriui) teisinė bazė (bendradarbiavimo
modeliai), reglamentuojanti viešojo ir privataus
kapitalo partnerystę;
• Nepakankamas verslo indėlis finansuojant
MTEP veiklą.

Grėsmės:
• Besikartojančios ekonominės krizės, kurios
pirmiausiai paveikia transporto sektorių.
• Rusijos oficiali politika, kuria siekiama visus
krovinius Rytų–Vakarų kryptimi (Azija–
Europa) nukreipti per Rusijos uostus, taikant
daug didesnius geležinkelių tarifus vežant
krovinius į Baltijos šalių jūrų uostus ir kitas
diskriminacines priemones.
• Netobulas Sumanios specializacijos prioritetų
realizavimo mechanizmas, nesudarantis
galimybių įgyvendinti prioriteto T2
technologijų, nes Sumanios specializacijos
veiksmų plano priemonės (įvardintos Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio
7 d. įsakyme Nr. V-363/4 -239) neužtikrina
nuoseklaus ir nepertraukiamo proceso: mokslo
tyrimas (atliepiant į konkretų iššūkį) – naujos
technologijos (modelio) parengimas – naujos
technologijos (iššūkio) pritaikymas realioms
sąlygoms (būtino realizuojant daugumą
prioriteto T2 technologijų).
• Verslo įmonėms nepakankama motyvacijos
dalyvauti kuriant MTEP.
• Jeigu nebus įgyvendintos prioriteto T2
technologijos, Lietuvos transportui iškils labai
reali grėsmė netekti savo pozicijų tarptautinėse
rinkose (tiek Europoje, tiek ir kitose rinkose),
nes dabartinis laikotarpis yra ypač dinamiškas
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Baltijos jūros regiono mastu (2018 m. vyksta
Sumanios specializacijos prioritetų transporto
sektoriuje identifikavimas šio makroregiono
mastu).

ir išsiskiria naujų technologijų ir inovatyviųjų
sprendinių dideliais diegimo tempais.

Tarptautiniuose projektuose sukauptos žinios sukuria prielaidas kurti ir taikyti novatoriškas
technologijas ir modelius, siekiant efektyviai integruoti „pirmosios ir paskutinės mylios“ vežimus
su tolimųjų nuotolių vežimais ir dalyvauti kuriant savivaldžių transporto priemonių grandines.
Tačiau netobulas Sumanios specializacijos prioritetų realizavimo mechanizmas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio
7 d. įsakymu Nr. V-363/4 -239, nesudaro galimybių įgyvendinti transporto prioriteto inovacijų, nes
neužtikrina nuoseklaus ir nepertraukiamo proceso: mokslo tyrimas (atliepiant į konkretų iššūkį) –
naujos technologijos (inovatyviojo sprendinio) parengimas – naujos technologijos pritaikymas
realioms sąlygoms, įgyvendinimo.
2. Sumanios specializacijos krypties prioritetų įvardintų ir neįvardintų (naujų) technologijų
aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo ir tikėtino poveikio kriterijus (jų įvertinimo
argumentacija).
3 lentelė. Technologijų aktualumo vertinimas.
Technologijos pavadinimas
T1.1 Kurti daiktų interneto technologijas, išmaniąsias sistemas ir
priemones.
T1.2 Vystyti vietos nustatymo ir duomenų perdavimo technologijas ir jų
pagrindu kurti ir diegti veiksmingus tikslios lokalizacijos įrenginius.
T1.3 Tirti ir kurti skaitmeninio radijo technologijas, skirtas eismo
dalyviams informuoti ir el. paslaugoms radijo kanalais teikti.
T1.4 Kurti ir tirti darnaus transporto sistemų technologijas, apimant
savivaldes transporto priemones, išmaniuosius transporto įrenginius ir
infrastruktūrą, jų sistemas ir jų gamybos, diegimo ir aptarnavimo
technologijas, kurios reikalingos verslo sektoriuje eismo saugumo,
transporto emisijų mažinimo ir energijos naudojimo efektyvumo didinimo
problemoms spręsti.
T1.5 Kurti ir tirti ITS technologijas ir transporto srautų tyrimo metodus,
apimančius eismo srautų prognozavimą, modeliavimą ir maršrutų
planavimą, realiuoju laiku veikiančius optimalaus valdymo algoritmus,
siekiant pagerinti mobilumą ir aplinkosaugą.
T1.6 Tirti ir plėtoti transporto srautų prognozavimo, modeliavimo ir
vizualizacijos galimybes.
T2.1 Kurti ir diegti inovacinius tarptautinių transporto koridorių ir globalios
logistikos tinklų valdymo modelius ir procesus, padėsiančius pereiti nuo
dabartinių nepriklausomų uždarųjų logistikos ir tiekimo tinklų prie atvirųjų
tinklų, kuriuose ištekliai suderinami, prieinami ir lengvai susiejami.

Pajėgumo
įgyvendinti
reitingas
0,83

Tikėtino
poveikio
reitingas
0,83

1,66

1,50

0

0

2,33

2,33

1,16

1,33

0

0

2,75

2,20
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T2.2 Diegti fragmentuotų, skirtingų transporto ir logistikos IRT (išilgai
transporto koridoriaus ir logistikos tinklo) integracijos procesus, formuojant
bendrą atvirąją informacijos platformą.
T2.3 Kurti ir diegti ilgųjų nuotolių vežimų ir „paskutinės mylios“ vežimų
integralius procesus ir technologijas.
T2.4 Kurti ir diegti daugiarūšio transporto terminalų ir platformų
koncepcijas ir technologijas, skirtas kelionių, krovinių vežimo daugiarūšiu
transportu ir mišriųjų (keleivių ir krovinių) terminalų tinklo plėtotei.
T2.5 Plėtoti transporto ir logistikos procesų saugumo užtikrinimo tyrimus ir
kurti susijusias technologijas.

1,50

2,00

1,80

1,80

2,33

2,00

1,00

0,00

Atliekant tematikos „Sumanios transporto sistemos ir IRT“ savivaldžio transporto kūrimo, diegimo,
komercinimo projektą kuriamas toliau nurodytas potencialių partnerių tinklas:
•
•
•
•
•
•

Berlynas (Vokietija);
Meklenburgas-Vakarų Pomeranija (Vokietija);
Pakarpatė (Lenkija);
Lietuva;
Erebru lenas (Švedija);
Vestra Jotalando lenas (Švedija);

Vykdant tematiką „Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos
technologijos (modeliai)“ potencialus partnerių tinklas galėtų būti:
•
•
•
•
•
•
•

Šiaurės Jutlandija (Danija)
Lietuva;
Vakarų Pamarys (Lenkija)
Esterjotlando lenas (Švedija);
Blekingės lenas (Švedija);
Estija;
Vesternorlando lenas (Švedija);

Šios tematikos pretenduoja būti pripažintomis prioritetinėmis viso Baltijos jūros regiono mastu.
Iššūkiai, kuriuos sprendžia prioritetai T1 ir T2:
• Grėsmė prarasti turimas pozicijas tarptautinėse transporto ir logistikos rinkose.
• Dalyvavimas kuriant atvirąsias pasaulines tiekimo grandines.
• Lietuvos transporto sistemos modernizavimas, kad ji galėtų plėsti savo rinkos segmentą ir
aptarnauti pasaulinius Azijos–Europos prekybos srautus.
• Būtinumas suderinti svarbiausių transporto mazgų, išsidėsčiusių išilgai pasaulinių
transporto koridorių, technologinius pajėgumus, sinchronizuoti operatyvinę veiklą
(naudojant suderintas IT sistemas).
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•
•
•

Žmonių mobilumo ir prekių vežimų efektyvumo didinimas (taikant naujausias
technologijas ir formuojant naujus vartojimo įpročius).
Spūsčių, parkavimo ir saugaus eismo problemų sprendimas(šalies viduje).
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, transporto priemonių emisijų mažinimas ir
infrastruktūros plėtojimas.
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Siūloma atnaujinta T (transporto) krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Išmanusis,
netaršus,
integruotas
(susietas)
transportas

Transportas, logistika,
informacinės ir ryšių
technologijos.
Keičiamas
„Sumanus, netaršus,
integruotas (susietas)
transportas“

Tematikos

1.

Išmaniosios
transporto
sistemos ir
IRT

2. Tarptautinių
transporto
koridorių valdymo

Buvusi prioriteto
formuluotė
Sumanios
Transporto
sistemos ir IRT

Tarptautinių
transporto
koridorių valdymo

Aprėptis

Buvęs
technologijos
Nr.

Poveikis

1.
Kurti
daiktų
interneto
technologijas, išmaniąsias sistemas ir
priemones.
2. Vystyti vietos nustatymo ir
duomenų perdavimo technologijas ir
jų pagrindu kurti ir diegti
veiksmingus tikslios lokalizacijos
įrenginius.
3. Tirti ir kurti darnaus transporto
sistemų
technologijas,
apimant
savivaldes transporto priemones,
išmaniuosius transporto įrenginius ir
infrastruktūrą kartu siekiant didinti
energijos vartojimo efektyvumą,
mažinti emisijas.
4. Tirti ir kurti ITS technologijas ir
transporto srautų tyrimo metodus,
apimant eismo srautų prognozavimą,
modeliavimą ir maršrutų planavimą,
optimalius realiuoju laiku veikiančius
valdymo
algoritmus,
siekiant
pagerinti mobilumą ir aplinkosaugą.
5. Plėtoti transporto saugos ir
saugumo užtikrinimo tyrimus ir kurti
su tuo
susijusias technologijas.

T1.1

1. Subalansuota miestų
transporto sistema: iki
2030 m.
30–35 %
sumažintas
lengvųjų
automobilių naudojimas;
10–15 % padidintas viešojo
transporto naudojimas; 2–3
kartus padidintas dviračių
naudojimas.

1. Inovaciniai tarptautinių transporto
koridorių ir pasaulinių logistikos
tinklų valdymo modeliai (procesai).

T2. 1

T1.2

T1.3

T1.4

2. Kryptingas eismo įvykių
skaičiaus Lietuvos keliuose
mažinimas, siekiant nulinio
žuvusiųjų skaičiaus (iki
2050 m.).
3. Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas ir
transporto
sektoriaus
generuojamų
šiltnamio
efektą sukeliančių dujų
mažinimas
20 %
iki
2030 m. ir 60 % bendrai
transporto
generuojamų
emisijų mažinimas iki
2050 m.
1.
Platesnis
Lietuvos
transporto
sistemos
integravimas į pasaulines
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ir transporto rūšių
integracijos
technologijos
(modeliai)

ir transporto rūšių
integracijos
technologijos
(modeliai)

2. Fragmentuotų, skirtingų transporto
ir logistikos IRT (išilgai transporto
koridoriaus ir logistikos tinklo)
integracijos
procesų
diegimas,
formuojant
bendrą
atvirąją
informacijos platformą, įtraukiant
blokų grandinių (angl. blockchain)
technologijas į logistikos tiekimo
grandinių
valdymą,
plėtojant
horizontaliųjų
organizacijų
struktūras.
3. Ilgųjų nuotolių vežimų ir
„paskutinės
mylios“
vežimų
integralūs procesai ir technologijos.
4. Daugiarūšio transporto terminalų ir
platformų
koncepcijos
ir
technologijos,
skirtos
mišriųjų
(keleivių ir krovinių) terminalų tinklo
plėtotei.

T2.2

T2.3
T2.4

transportavimo – tiekimo –
grandines (prognozuojant,
kad iki 2030 m. Lietuvos
dalis pasaulinės rinkos
segmente išaugs dvigubai).
2. Sukurti ir įgyvendinti
inovacinių atvirųjų tiekimo
grandinių modeliai (kai
ištekliais yra dalijamasi),
kurie
leistų
padidinti
transporto
priemonių
krovimo laipsnį, sumažinti
tuščiąją ridą, taip pat
sumažinti
transporto
priemonių keliamą taršą ir
energetinių išteklių poreikį.
3.
Sukurti
inovaciniai
„paskutinės mylios“ ir
ilgųjų nuotolių vežimų
integracijos sprendiniai ir
technologijos.
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5 PRIEDAS. KRYPTIES „TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINĖS IR RYŠIŲ
TECHNOLOGIJOS“ 6-OSIOS EKSPERTINĖS DISKUSIJOS ATASKAITA (KRYPTIES
ATASKAITA, IRT DALIS)
1. Esamų ir potencialių Sumanios specializacijos krypties prioritetų aktualumo vertinimas (jų
įvertinimo argumentacija).
1.1. Politinių, teisinių socialinių, ekonominių, technologijų ir kt. aplinkos veiksnių pokyčių
(tendencijų) potencialaus poveikio (galimybių ir grėsmių prasme) prioritetų įgyvendinimui
vertinimas.
1 tendencija – gyvenimą lengvinančios aplinkos (angl. ambient assisted living, AAL) plėtra (T) –
technologinė tendencija, kuri apima tvarias multimodalines sąsajas (virtualioji realybė (angl.virtual
reality, VR), papildytoji realybė (angl. augmented reality), papildytoji garso realybė (angl.
augmented sound reality) ir t. t.), kognityvines sąsajas (angl. cognitive interfaces), emocinį dirbtinį
intelektą (angl. affective computing), pagalbos sistemas ir kompanjonus (angl. assistance systems /
companions), technologinę pagalbą neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, slaugą ir pan. Ši
tendencija aktuali prioritetams T3 ir T4. Prognozuojamas teigiamas ekonominis (E) poveikis,
papildoma darbo rinka (senyvi žmonės), senstant visuomenei auganti vartojimo rinka (nauji
vartotojai, augantis paslaugų vartojimas). Prognozuojami politiniai (P) iššūkiai: Lietuva nėra
gyvenimą lengvinančios aplinkos programos narė (neigiama tendencija). Gyvenimą lengvinančios
aplinkos technologijomis galima spręsti daug Lietuvos socialinių problemų. Per įvairias programas
ir projektus daromas Europos Sąjungos spaudimas kreipti dėmesį į šią sritį siekiant atverti ateities
galimybes. Nepalanki socialinė ir teisinė (S, T) aplinka susijusi su politiniais iššūkiais. Lietuvoje
socialines problemas bandoma spręsti tradiciniais metodais, trūksta socialinių inovacijų, per mažai
gerų pavyzdžių. Ši sritis yra detaliai reglamentuojama, todėl teisiniuose dokumentuose fiksuojamas
esamas status quo. Norint atverti kelią šios technologijoms pirmiausia reikia jas geriau suvokti, tada
sukurti reikiamą aplinką ir paramos schemas senstančiai visuomenei, atskirties mažinimui ir keisti
teisės aktus.
2 tendencija – dirbtinio intelekto ir daiktų interneto skverbtis į daugelį sričių (sveikatos priežiūrą,
transportą, valstybės valdymą, finansų sektorių, gamybą) ir augantis didžiųjų duomenų analizės
poreikis. Ši tendencija aktuali prioritetams T3, T4 ir T1. Dirbtinis intelektas (T) – technologinė
tendencija, kuri apima semantiką, ontologiją, matematinį ir kompiuterinį modeliavimą, dirbtinio
intelekto taikomąjį aspektą gamyboje (iniciatyva „Pramonė 4.0“), transporte, sveikatos sistemoje,
kariuomenėje ir kitose srityse. Prognozuojamas teigiamas ekonominis (E) poveikis. 95 proc. visų
verslo objektų bus paveikti automatizavimo. Didelis darbo rinkos persiskirstymas, nauji blokų
grandinių (angl. blockchain) technologijos panaudojimo būdai atveria kelius naujiems verslo
modeliams ir naujoms įmonėms. Prognozuojami teisiniai (T) ir socialiniai (S) iššūkiai. Vakarų
šalys, Kinija, Izraelis investuoja daug daugiau į tokių specialistų rengimą negu Lietuva. Didesnė
šios srities lietuvių specialistų dalis yra užsienyje (grėsmė), tačiau tai taip pat sukuria galimybę
pritraukti lietuvių kilmės lyderių, turinčių naujausios praktinės patirties (angl. know-how). Reikia
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investicijų į tokius specialistus, nes labai auga jų poreikis. Vaizdo ir garso uždavinių algoritmai
pranoksta žmogaus tikslumą (giliojo mokymosi (angl. deep learning) technologija). Tai gali sukelti
naujų iššūkių darbo rinkai. Teisinis reglamentavimas atsilieka nuo technologijų plėtros. Daiktų
internetas gali būti tiek infrastruktūros paslauga, skirta konkrečiam klientui, tiek sisteminių
paslaugų integravimo platforma. Didieji duomenys (T) – technologinė tendencija, kuri apima
didžiųjų duomenų apdorojimo technologijas, duomenų vizualizaciją, atviruosius duomenis (angl.
open data) (tiek valstybės, tiek įmonių), atvirąsias paslaugas (angl. open services). Prognozuojamas
teigiamas ekonominis (E) poveikis. Klausimai, kaip apdoroti duomenis, kaip juos optimizuoti jau
dabar kyla Lietuvos įmonėms ir atsakant į poreikį kuriamos naujos įmonės, kurios dirba su
didžiaisiais duomenimis, klesti duomenų centrai ir susijusi infrastruktūra. Vis dėlto investicijos į
infrastruktūrą turės būti dar didesnės. Prognozuojami teisiniai (T) iššūkiai. Norint dirbti su
atviraisiais duomenimis, atvirosiomis paslaugomis turės būti keičiama teisinė bazė. Taip pat kyla
daug duomenų apsaugos problemų: kaip vertinti duomenų vagystes, klastojimą, kaip atverti
duomenis, kaip išsaugoti asmens privatumą ir pan. Prognozuojamas politinis (P) Europos Sąjungos
spaudimas, kuris turės teigiamą poveikį technologijų plėtrai. Europos Sąjungos direktyvomis
siekiama viešinti valstybinio sektoriaus informaciją ir ją padaryti prieinamą visiems. Galimos
geopolitinės grėsmės, susijusios su per dideliu duomenų atvėrimu. Reikės nuspręsti dėl duomenų
prieinamumo visuomenei. Prognozuojama didesnė sinergija su kitomis technologinėmis (T)
tendencijomis, tokiomis kaip blokų grandinių (angl. blockchain) technologijų sparti plėtra, dirbtinio
intelekto technologijų naudojimas didiesiems duomenims apdoroti, tai pat kibernetinės saugos ir
privatumo užtikrinimo technologijų poreikis. Pradeda trūkti aukštos kvalifikacijos šios srities
specialistų (S).
3 tendencija – augantis kibernetinės saugos (angl. cyber security) poreikis. Ši tendencija aktuali
prioritetams T1, T3 ir T4. Kibernetinė sauga (T) – technologinė tendencija, kuri apima asmens
duomenų apsaugą (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), blokų grandinių (angl. blockchain)
technologijas, kibernetinio terorizmo, šnipinėjimo, nuomonių manipuliavimo užkardymo ir
prevencijos technologijas. Su ja susiję daugybė politinių ir teisinių iššūkių (P, T) – privatumo
užtikrinimas, el. terorizmas, propaganda, šnipinėjimas, nuomonių manipuliavimas. Teigiama
tendencija – vis didesnis dėmesys bendrai Europos Sąjungos politikai šiuo klausimu (pvz.,
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Socialiniai iššūkiai (S) – saugi ekonominė ir socialinė
erdvė (asmenų pažeidžiamumas, asmens tapatybė ir duomenų apsauga, elektroninių erdvių sauga).
Taip pat pažymėta, kad pagal prognozuojamą poreikį trūksta aukštos kvalifikacijos kibernetinės
saugos specialistų. Ekonominės tendencijos (E) gali būti tiek teigiamos (daugėja kibernetinės
saugos sprendinius kuriančių įmonių, didelė rinka), tiek neigiamos (nepakankamas dėmesys
kibernetinei saugai gali turėti dideles ekonomines pasekmes ir šalis (įmonės) gali tapti
nekonkurencingos). Sinergija: siejasi su kitomis technologijomis (T), daugiausia su didžiųjų
duomenų apdorojimo technologijomis, dirbtiniu intelektu, blokų grandinių (angl. blockchain)
technologijomis.
1.2. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo įgyvendinti
krypties prioritetus vertinimą.
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Vertinimas buvo atliktas pagal 8-is kriterijus, atspindinčius tris pajėgumo grupes: 1) Lietuvos
mokslo MTEP pajėgumą kurti novatoriškas technologijas ar procesus; 2) Lietuvos verslo MTEPI
pajėgumą kurti ir taikyti novatoriškas technologijas ar procesus; 3) pajėgumą įgyvendinti bendrus
mokslo ir verslo projektus.
Krypties prioriteto T3 „Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė
sąveika“ vertinimas:

Pagal tarptautinių publikacijų skaičių prioritetas T3 iš visos krypties yra geriausias (22 iš 33
straipsnių). Prioriteto grupės ekspertai kritikavo dabartinį tarptautinio publikavimo vertinimą. Q2
kategorijos publikacijos, susijusios su IT technologijoms, turėtų eiti kaip I kategorijos mokslo
darbas, Q2 kategorijos situacija gerėja, stebimas augimas. Siūloma atsižvelgti į publikacijas imant
„Scopus“ arba „DBLP“ bibliotekas, kuriose pagal temas galima vertinti Lietuvos publikacijas. IT
mokslininkų tikslas yra skelbti pranešimus gerose konferencijose. Verslo tyrėjams labiau rūpi
prisidėti prie tarptautinių kompetencijos centrų leidžiamų leidinių (pvz., „ISACA“ leidiniai
(„Cobit“, „CSX“), „CIS“, „IDC“ gidai, žinynai). Yra gerų verslo įsitraukimo pavyzdžių: įmonės
„NRD Cyber Security“ tyrėjų įsitraukimas į tarptautinių žinynų ir metodikų rengimą. Bendrų
technologijų kūrimo, technologijų perdavimo arba tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų
įgyvendinimo pajėgumą rodo 43 gautos ir pirmąjį vertinimo etapą perėjusios priemonės „Intelektas.
Bendri mokslo–verslo projektai“ paraiškos (daugiausia iš visos krypties), 7 jau įgyvendinami
projektai (6,2 mln. Eur vertės). Didelis pajėgumas kurti naujas įmones. Ekspertų nuomone, šiuo
metu Lietuvoje yra apie 400 startuolių, iš kurių apie 90 % veikia naudodami prioritetų T3 ir T4
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technologijas, todėl šios srities pajėgumas jau dabar yra didžiausias Lietuvoje. Taip pat labai aukštas
žinių įtraukimo procentas į kitus sektorius (pvz. sveikatos priežiūrą, švietimą, kūrybines industrijas,
pramonės skaitmeninimą ir pan.). Kuriami tų sričių startuoliai aktyviai naudoja IT technologijas. Į
IT technologijų kūrimą daug investuoja telekomunikacijų įmonės, bankai, valstybės įmonės (pvz.,
Registrų centras), tarptautinės korporacijos (pvz., „IBM“), kuriasi nauji rizikos kapitalo fondai
(pvz., „Open Circle Capital“).
Prioriteto T4 „Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendiniai
ir paslaugos“ vertinimas:

Didžiausias pajėgumas būdingas gebėjimui kurti naujas įmones ir gebėjimui dalyvauti didžiausią
pridėtinę vertę kuriančiose pasaulinėse vertės grandinėse. Ekspertų nuomone, šiuo metu Lietuvoje
yra apie 400 startuolių, iš kurių apie 90 % veikia naudodami prioritetų T3 ir T4 technologijas, todėl
šios srities pajėgumas jau dabar yra didžiausias Lietuvoje. Taip pat labai aukštas žinių įtraukimo
procentas į kitus sektorius (pvz. sveikatos priežiūrą, švietimą, kūrybines industrijas, pramonės
skaitmeninimą ir pan.). Startuoliai kuriami tose srityse aktyviai naudoja IT technologijas. Verslas
sparčiai jungiasi į klasterius viduje – Lietuvos klasterių žemėlapyje yra 18 klasterių, prisiskiriančių
IRT sričiai. Dauguma šių klasterių yra maži ir nekonkurencingi pasaulinėse vertės grandinėse,
tačiau prasidėjusi konsolidacija vis stiprėja ir atsiranda tarptautinio integravimosi poreikis.
Ekspertai kritikavo nelanksčią valstybės sukurtų paramos priemonių sistemą ir per retus kvietimus,
kurie neleidžia tinkamai panaudoti turimo šio prioriteto verslo potencialo. IRT, palyginti su kitais
sektoriais, yra ypač dinamiškas, todėl dažniau negu kiti susiduria su problema, kad kai yra gera
idėja, tinkama vystymui, nėra pinigų ir kvietimų, o kai yra kvietimų, pinigų nebereikia, nes įmonė
pasirinko kitą kryptį. Dėl šios priežasties rinkoje susiformavo dvi grupės įmonių: tos, kurios
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naudojasi Europos Sąjungos paramos priemonėmis ir savo verslo modelius grindžia šiais ištekliais,
ir tos, kurios neturi didelio srauto vidinių MTEP projektų, todėl labai atidžiai renkasi, kur investuoti,
nesinaudoja Europos Sąjungos parama ir nėra matomos priemonių statistikoje. Potencialą rodo 30
gautų ir pirmąjį vertinimo etapą perėjusių priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo
projektai“ paraiškų, 3 jau įgyvendinami projektai (1,4 mln. Eur vertės).
1.3. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į SSGG vertinimo
rezultatus.
Atliekant prioriteto T3 „Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė
sąveika“ ir prioriteto T4 „Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos
sprendiniai ir paslaugos“ SSGG analizę buvo pastebėta, kad daug stiprybių, silpnybių, galimybių ir
grėsmių yra bendros abiem prioritetams. Taip pat buvo pažymėta, kad infrastruktūros projektai
dažnai turi nemažą el. turinio ir informacinės sąveikos dalį, todėl jų dabartinis atskyrimas yra
dirbtinis. Taigi atsižvelgiant į aktualumo ir pajėgumo vertinimo bei SSGG vertinimo rezultatus
tikslinga sujungti prioritetus T3 ir T4 ir išskirti naują IRT prioritetą.
IRT (T3+T4) išsiskiria sukauptu itin aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių MTEP kapitalu IRT
technologinių ir fizinių mokslų srityse, aukštu tarptautiniu MTEP rezultatų pripažinimu,
sėkmingiausiais duomenų analitikos, giliojo mokymosi (angl. deep learning), kibernetinio saugumo
ir kitų sričių sprendiniais, besikuriančiais startuoliais, klasteriais, viena geriausių Europos tinkle
infrastruktūrų ir gana gera IRT infrastruktūra slėniuose. Programavimo inžinerija, kompiuterių
inžinerija, multimedijos inžinerija yra tarp populiariausių studijų programų, stojančiųjų vidurkiai
yra vieni aukščiausių. Vis daugiau kitų specialybių (disciplinų) yra grindžiamos IRT turiniu. Į
Lietuvą dirbti ir stažuotis atvažiuoja po 50 ir daugiau specialistų iš 50 geriausių pasaulio universitetų
(Londono karališkojo koledžo, Kembridžo universiteto). Pasaulinio lygio įdirbis kibernetinio
saugumo srityse: „Cybersecurity Situational Awareness“ sprendiniai, pateikiantys nacionalinės
kibernetinės erdvės žemėlapius ir jų atsparumo atributus; kibernetinio saugumo ir kritinės
informacinės infrastruktūros jutikliai, metodikos; tyrimų laboratorijos reagavimo į kompiuterių
saugumo incidentus tarnyboms (CSIRT); išorinio ir vidinio sukčiavimo nustatymo ir tyrimo
analitinės sistemos, sujungtos su atvirųjų šaltinių analizės ir žvalgybos sistemomis. Kuriami
klasteriai: pvz.: „Innoiteam“, „e-Lithuania“, „Waynord“, IT klasteris, išmaniųjų namų klasteris,
„Digital Rocket LT“, „DITech“ ir kt. Apie 90 % startuolių yra susiję su IRT.
Slėniuose specializuota įranga suderinama su retos specializuotos programinės įrangos licencijomis
(pvz., „BioRadio BioCapture“, „IBM SPSS Modeler“, „IBM Cognos Analytics“, „Fujitsu
PRIMEFLEX for Hadoop“ („Claudera distribution“), „Talend Real Time Big Data Platform“),
įrangos kognityviniam turiniui, įrangos intelektinėms transporto sistemos, įranga virtualiosios
(papildytosios) realybės turiniui, įrangos duomenų analitikai, skaičiavimo proceso optimizacijai ir
t. t. (~10 mln. Eur). Sparčiausias belaidis ryšys pasaulyje (šaltinis ooma.com), leidžiantis
konkuruoti paslaugomis (prieiga) prie jų šaltinių iš daugelio taškų; pagal spartą 8oje vietoje esantis
mobilusis internetas (angl. open signal), leidžiantis teikti turinio paslaugas, grindžiamas mobiliais
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šaltiniais. Didžiausias tinklo pralaidumas (VRE) – puikios galimybės el. turinio internete paslaugų
plėtojimui. Atsiranda naujos skaitmeninės rinkos, vis daugiau įmonių persiorientuoja į IRT sektorių.
Didėja žiedinės ekonomikos principus atitinkančių IRT procesų ir sistemų poreikis.
Prognozuojama, kad dėl aukšto dirbtinio intelekto sprendinių diegimo ir susijusio automatizavimo
ateityje visos įmonės bus tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai susijusios su IRT rinka – jau dabar ši rinkos
dalis sparčiai auga. IRT sektoriaus dalis Lietuvos ekonomikoje sudaro 3,7 %. Vis sparčiau auga
užsienio investicijos į IRT sektorių. „Infobalt“ duomenimis, per metus 5,4 % padidėjo ir darbuotojų
skaičius IRT sektoriuje, o jų atlyginimai augo vidutiniškai 10,9 %. Be to, vis labiau auga potencialas
pritraukti darbuotojus iš kitų šalių.
2. Sumanios specializacijos krypties prioritetų įvardintų ir neįvardintų (naujų) technologijų
aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo ir tikėtino poveikio kriterijus (jų įvertinimo
argumentacija).
Per visą vertinimo procesą (vertindami aktualumą ir pajėgumą, SSGG) ekspertai akcentavo, kad
šiuo metu esantis prioritetų T3 ir T4 numatytų technologijų sąrašas yra per daug fragmentuotas ir
smulkmeniškas. Jis neatliepia per pirmą susitikimą identifikuotų svarbiausių tendencijų ir iššūkių,
sukelia problemų vertinant projektus, neatliepia labai dinamiškos IRT sektoriaus aplinkos (pvz.,
blokų grandinių (angl. blockchain) technologijos). Sumanios specializacijos prioritetų pirmame
formavimo etape buvo galima kalbėti tik teoriniu lygmeniu, o šiuo metu jų pagrindu sparčiai
kuriami nauji verslai. Atsižvelgiant į tai, kad atlikus SSGG vertinimą buvo priimtas sprendimas
sujungti prioritetus T3 ir T4 į vieną, technologijų jungimą buvo nuspręsta daryti ne sumuojant, o
grupuojant ir integruojant.
Ekspertai pasiūlė išskirti tokias aktualiausias technologijas:
1. Dirbtinio intelekto technologijas.
2. Daiktų interneto technologijas.
3. Didžiųjų ir paskirstytųjų duomenų technologijas.
4. Multimodalinės analizės ir apdorojimo technologijas
5. Technologijų integravimo metodus ir orkestravimą.
6. Kibernetinio saugumo technologijas.
3. Potencialus atnaujintas Sumanios specializacijos prioritetas (siūloma atnaujinta prioriteto
aprašymo struktūra ir turinys, stebėsena).
5-ame susitikime buvo suformuotos 4 plačios IRT prioriteto (T3+T4) tematikos:
IRT1 Dirbtinio intelekto, didžiųjų ir paskirstytųjų duomenų technologijos.
IRT2 Daiktų interneto technologijos.
IRT3 Multimodalinės analizės, apdorojimo ir integravimo technologijos.
IRT4 Kibernetinio saugumo technologijos.
Taip pat patikslinta technologijų aprėptis ir pagrindinis poveikis.
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Siūloma atnaujinta T (IRT) krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tematikos

Buvusi prioriteto
formuluotė

Aprėptis

Bendros skaitmeninės
rinkos ir el. valdysenos
plėtra, kuri sukurtų
geresnę vartotojų ir
verslo prieigą prie naujų
technologijų, užtikrintų
sąlygas veikti
skaitmeniniams tinklams,
naujų paslaugų ir
produktų kūrimui,
ekonomikos augimui

Transportas,
logistika,
informacinės ir
ryšių
technologijos.
IRT atskiriamas
nuo transporto ir
keičiamas į
„Informacinės ir
ryšių
technologijos“

1.
Dirbtinio
intelekto, didžiųjų
ir
paskirstytųjų
duomenų
technologijos.

T3 Pažangus
elektroninis
turinys,
technologijos jam
kurti
ir informacinė
sąveika”

12. Giliojo
mokymosi
technologijos.
13. Savaiminio
mokymosi
algoritmai.
14. Mašininis
mokymasis.
15. Ekspertinės sistemos.
16. Savivaldės sistemos.
17. Duomenų rinkimo ir
kaupimo
technologijos
18. Didelės apimties
duomenų analizė ir
vizualizavimas.
19. Matematinis
modeliavimas.
20. Srautų analitika.
21. Blokų grandinių
(angl. blockchain)
technologijos.
22. Reikiamos
infrastruktūros
sukūrimo
technologijos
(metodai).

ir
T4 Informacinių ir
ryšių technologijų
infrastruktūros,
debesų
kompiuterijos
sprendimai ir
paslaugos

2. Daiktų
interneto
technologijos.

T4 ir dalis T1 bei
T3)

4.

Vartotojams skirtos
technologijos (angl.

Buvęs
technologijos
Nr.
Buvusios
technologijos
perrašytos pagal
skirtingą logiką,
tačiau iš esmės
aprėptis
nesikeitė.

Poveikis

Išaugęs
Lietuvoje
sukurtų IRT sprendinių,
grindžiamų
dirbtinio
intelekto ir didžiųjų
duomenų
apdorojimo
technologijomis,
diegimas
valdžios
institucijose.
Išaugęs
Lietuvoje
sukurtų IRT sprendinių,
grindžiamų
dirbtinio
intelekto ir didžiųjų
duomenų
apdorojimo
technologijomis,
diegimas verslo įmonėse.
Dirbtinio intelekto ir
didelių
duomenų
technologijomis
grindžiamų
startuolių
augimas.
Įstaigų atvirųjų duomenų
padaugėjimas.

Buvusios
technologijos
perrašytos pagal

Išaugusios
viešo
sektoriaus investicijos į
IRT (išmanieji miestai,
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end-node / device /
sensor / thing)
Daiktų interneto
ryšio technologijos ir
infrastruktūra (angl.
gateway / edge /
concentrator /
aggregator)
Daiktų interneto
tinklo (debesijos)
technologijos

skirtingą logiką,
tačiau iš esmės
aprėptis
nesikeitė.

11. Informacinių išteklių
ir paslaugų
semantizavimo
technologijos.
12. Inovatyviosios
informacinių ir
programų sistemų
inžinerijos, sistemų
suderinamumo ir
sąveikos užtikrinimo
technologijos.
13. Veiklos procesų ir
taisyklių
modeliavimo ir
integravimo metodai
ir technologijos.
14. Informacinių sistemų
modernizavimo,
pokyčių valdymo
automatizavimo ir
perkėlimo į

Buvusios
technologijos
perrašytos pagal
skirtingą logiką,
tačiau iš esmės
aprėptis
nesikeitė.

5.

6.

3. Multimodalinės
analizės,
apdorojimo ir
integravimo
technologijos.

T3 ir dalis T4

išmanusis
transportas,
el. slauga ir pan.).
Išaugusios
verslo
sektoriaus investicijos į
IRT.
Daiktų
interneto
technologijomis
grindžiamų
startuolių
augimas.
Augantis
verslo
sektoriaus
produktyvumas.
Didesnis multimodalinės
analizės, apdorojimo ir
integravimo
technologijomis
grindžiamų skaitmeninių
viešųjų ir privačiųjų
paslaugų prieinamumas,
gerėjanti jų kokybė ir
patogumas
(angl.
usibility).
Valstybės ir savivaldybės
institucijų ir įstaigų,
kurios
naudojasi
valstybės informacinių
išteklių
sąveikumo
platformos paslaugomis,
dalies didėjimas.
Augantis
sektoriaus
produktyvumas.

verslo
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15.

16.
17.

18.
19.

20.

4. Kibernetinio
saugumo
technologijos.

T3 ir T4

7.
8.
9.
10.

elektroninę erdvę
technologijos.
Verslo ir viešojo
sektoriaus valdymo
procesų
automatizavimo,
optimizavimo
technologijos
Ekosistemos.
Kalbos integravimo į
skaitmeninę erdvę
technologijos
(natūraliųjų kalbų
apdorojimas).
Vaizdo integravimo
technologijos.
Virtualiosios ir
papildytosios
realybės
technologijos.
Išmaniųjų,
prisitaikančiųjų ir
modalinių vartotojo
(valdymo) sąsajų
technologijos.
Prevencinės
technologijos.
Aptikimo
technologijos.
Perspėjimo
technologijos.
Reagavimo
technologijos.

Buvusios
technologijos
perrašytos pagal
skirtingą logiką,
tačiau iš esmės
aprėptis
nesikeitė.

Gyventojų, kurie pasitiki
elektroninio bendravimo
su
valstybės
institucijomis,
dalies
didėjimas
Saugesnės
sistemos
viešajame ir privačiame
sektoriuje.
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11. Atkūrimo
technologijos.
12. Šifravimo
technologijos.

Didėjanti
apsauga.

privatumo

Didėjanti
kibernetinio
saugumo reikalavimus
atitinkančios ypatingos
svarbos
informacinės
infrastruktūros
ir
valstybės informacinių
išteklių dalis.
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6 PRIEDAS. KRYPTIES „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR
TECHNOLOGIJOS“ 6-OSIOS EKSPERTINĖS DISKUSIJOS ATASKAITA (KRYPTIES
ATASKAITA)
1. Esamų ir potencialių Sumanios specializacijos krypties prioritetų aktualumo vertinimas (jų
įvertinimo argumentacija).
1.1. Politinių, teisinių socialinių, ekonominių, technologijų ir kt. aplinkos veiksnių pokyčių
(tendencijų) potencialaus poveikio (galimybių ir grėsmių prasme) prioritetų įgyvendinimui
vertinimas.
Ekspertai manė, kad vertinti aplinkos pokyčius ir tendencijas, stiprybes ir silpnybes, galimybes ir
grėsmes racionalu dviem aspektais: tarptautiniu, pagrindinį dėmesį skiriant procesams ir
tendencijoms, vyraujančioms Europoje, ir nacionaliniu, siekiant išryškinti šalyje vyraujančias
tendencijas ir procesus, politinius, teisinius aspektus, taip pat proveržį galinčias sukelti
technologines ir ekonomines tendencijas. Vyraujantys pasauliniai veiksniai: 4-oji pramonės
revoliucija ir mokslinių-inovacinių veiklų suderinamumas su ES politika. Prognozuojama, kad vis
svarbesnį vaidmenį vaidins ir žiedinė ekonomika bei racionalus išteklių naudojimas. Nacionalinio
lygmens dominuojantys veiksniai: šalies energetinė ir ekonominė nepriklausomybė bei aukštos
pridėtinės vertės gaminių ir produktų kūrimo problemos.
1.2. Sumanios specializacijos prioritetų ir technologijų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į
pajėgumo įgyvendinti krypties prioritetus, SSGG, tikėtino poveikio vertinimą.

Prioritetas „Fotoninės ir lazerinės technologijos“ išsiskiria aukšto lygio mokslu bei MTEP veikla.
Mokslas yra sutelktas dviejose mokslo įstaigose: VU ir FTMC, aktyvių mokslinių grupių yra KTU
ir VGTU; Saulėtekio slėnyje ir Savanorių pr. (Vilniuje) esantys moksliniai padaliniai aprūpinti
modernia moksline ir technologine įranga; mokslą ir verslą sieja glaudus ryšys. Mokslas sprendžia
daug aktualių verslui uždavinių, verslas investuoja į MTEP veiklas (lazerių klasterio įmonės tam
skiria 10 proc. visų pardavimų lėšų). Tiek mokslas, tiek verslas sėkmingai registruoja patentus
tarptautiniu mastu; didelė dalis lazerinių, fotovoltinių technologijų ir apšvietimo sistemų įmonių
turi savo MTEP padalinius; nuolat atsiranda naujų lietuviško kapitalo įmonių; kuriamos bendros su
užsienio kapitalu įmonės; kuriamos naujos studijų programos; daugiau kaip pusė VU Fizikos
fakulteto magistrų studijuoja lazerių ir šviesos technologijų krypties studijų programas.
Atkreiptas dėmesys į tai, kad prioriteto srityje nėra didelio masto lazerių ar jų komponentų gamybos,
nesukurta nuosekli žinių perdavimo grandinė; MTEP rezultatų baigtumo lygis nėra pakankamai
aukštas; Lietuva yra toli nuo didžiųjų pramonės rinkų; nėra sukurtų valstybiniu mastu tvarių
instrumentų intelektinei nuosavybei kurti, apsaugoti ir perduoti; nors sektorius yra stiprus ir
konkurencingas pasaulinėje rinkoje, tačiau valstybiniu mastu tvarios paramos šiam sektoriui plėstis
nėra, plėtra remiasi privataus sektoriaus pastangomis; sėkminga sektoriaus veikla valstybiniu mastu
neišnaudojama užsienio investicijoms pritraukti.
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G1. Fotoninės ir lazerinės technologijos
1. Tarptautinis
publikavimas
ir
5
patentavimas/viešasis…
5
4,9
2.5Pajėgumas įgyvendinti
4,8
tarptautinius projektus.
4,7
4,6
4,5
4,4
3. Viešojo sektoriaus
4,3
infrastruktūra
ir žmogiškieji
4,2
5
ištekliai

8. Įmonių pajėgumas 5
pritraukti privatų ir/ar viešąjį
MTEPI finansavimą

7. Ūkio sektorių/įmonių
galinčių kurti Sumanios
5
specializacijos…

4,5
6. Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę
5
kuriančiose globaliose…

4. Bendrų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba tyrimų ir…

5. Pajėgumas kurti naujas
5
įmones (atžalines)

Lentelė. Prioriteto G1 SSGG analizė.
Stiprybės
1. Prioritetas išsiskiria aukšto lygio mokslu
ir MTEP veikla. Mokslas yra sutelktas
dviejose mokslo įstaigose: VU ir FTMC;
aktyvių mokslinių grupių yra KTU ir
VGTU.
2. Saulėtekio slėnyje ir Savanorių pr.
(Vilniuje) esantys moksliniai padaliniai
aprūpinti modernia moksline ir
technologine įranga.
3. Mokslą ir verslą yra sieja glaudus ryšys.
Mokslas sprendžia daug aktualių verslui
uždavinių, verslas investuoja į MTEP
veiklas (lazerių klasterio įmonės tam
skiria 10 proc. visų pardavimų lėšų).
Tiek mokslas, tiek verslas sėkmingai
registruoja patentus tarptautiniu mastu.
4. Didelė dalis lazerinių, fotovoltinių
technologijų ir apšvietimo sistemų
įmonių turi savo MTEP padalinius.
5. Nuolat atsiranda naujų lietuviško
kapitalo įmonių.
6. Atsiranda bendrų su užsienio kapitalu
įmonių.

Silpnybės
1. Nėra didelio masto lazerių ar jų
komponentų gamybos.
2. Nesukurta nuosekli žinių perdavimo
grandinė.
3. MTEP rezultatų baigtumo lygis nėra
pakankamai aukštas.
4. Lietuva yra toli nuo didžiųjų pramonės
rinkų.
5. Nėra sukurtų valstybiniu mastu tvarių
instrumentų intelektinei nuosavybei kurti,
apsaugoti ir perduoti.
6. Nors sektorius yra stiprus ir
konkurencingas pasaulinėje rinkoje,
tačiau valstybiniu mastu tvarios paramos
šiam sektoriui plėstis nėra, plėtra remiasi
privataus sektoriaus pastangomis.
7. Sėkminga sektoriaus veikla valstybiniu
mastu neišnaudojama užsienio
investicijoms pritraukti.
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7. Kuriamos naujos studijų programos;
daugiau kaip pusė VU Fizikos fakulteto
magistrų studijuoja lazerių ir šviesos
technologijų krypties studijų programas.
Galimybės
1. Nemažėjant mokslinei rinkai, didėja
prioriteto įmonių produkcijos dalis,
tenkanti pramonės sektoriui, kuri jau yra
didesnė kaip 50 proc.
2. Lazerinės ir fotonikos technologijos
išsiskiria lankstumu ir turi didelį
potencialą vartotojo pageidavimu
kuriamų (angl. custom design) produktų
gamybai.
3. Didėja potencialas sukurti labiau
integruotus sprendinius.
4. Atsiranda galimybių lazerinių
technologijų pagrindu kurti naujos kartos
pramonę.
5. Auga pajėgumas vertės grandinėje pereiti
į aukštesnius technologinės parengties
lygmenis, konstruoti bandomąsias
gamybos linijas.
6. Pasauliniu mastu vyksta spartus
fotoninių rinkų augimas.
7. Atsiranda tarpdisciplininio tyrimo
segmentų, ypač sparčiai lazerių
technologijos plečiasi į medicinos sritį.

Grėsmės
1. Stiprėja pasaulinė konkurencija.
2. Užsienyje vyksta fotonikos pramonės
konsolidacija.
3. Nemažėja emigracija.
4. Neigiamą poveikį plėtrai daro politinis
nestabilumas MTEP srityje.
5. Nerimą kelia didelės Kinijos investicijos
į MTEP fotonikos sektoriuje.

Apibendrinimas. Prioritetas turi tarptautiniu mastu pripažintą mokslą ir aukštą pridėtinę vertę
kuriantį verslą. Mokslo ir verslo sinergija yra intensyvi ir skatinanti plėtrą. Didelis potencialas kurti
naujas įmonės, dalyvauti pasaulinėse pridėtinės vertės grandinėse ir pritraukti investicijų.
Prioriteto „Funkcinės medžiagos ir dangos“ Lietuvoje yra didelis mokslo potencialas sukurti
novatoriškas technologijas; stiprūs taikomieji mokslai (fotovoltinės technologijos, organinė
optoelektronika, metalų oksidų ir specialiosios keramikos dangos); išplėtoti stiprūs tarptautiniai
moksliniai ryšiai; universitetuose ir FTMC sukurta pasauliniu mastu moderni technologinė
infrastruktūra. Vykdant šį prioritetą išryškėjo, kad mokslo ir verslo ryšys čia silpnesnis nei jo
potencialas; įkurta nedaug atžalinių įmonių; įmonių tyrimo ir plėtros padaliniai yra mažos apimties
ir silpni; šalies rinka maža ir mažai reikli mokslui.
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G2. Funkcinės medžiagos ir dangos

8. Įmonių pajėgumas
pritraukti privatų ir/ar viešąjį
MTEPI finansavimą
3,5

7. Ūkio sektorių/įmonių
galinčių kurti Sumanios
specializacijos programoje 3,5
numatytas technologijas
būklė

1. Tarptautinis
publikavimas ir
5
patentavimas/viešasis
sektorius
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

6. Pajėgumas dalyvauti
3,5
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose globaliose
vertės grandinės dalyse

5
2. Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus.

3. Viešojo sektoriaus
infrastruktūra
ir žmogiškieji
5
ištekliai

3,5
3,5

4. Bendrų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
pajėgumas

5. Pajėgumas kurti naujas
įmones (atžalines)

Lentelė. Prioriteto G2 SSGG analizė.
Stiprybės
1. Lietuvoje yra didelis mokslo potencialas
kurti novatoriškas technologijas.
2. Stiprūs taikomieji mokslai (fotovoltinės
technologijos, organinė optoelektronika,
metalų oksidų ir specialiosios keramikos
dangos).
3. Išplėtoti stiprūs tarptautiniai moksliniai
ryšiai.
4. Universitetuose ir FTMC sukurta
pasauliniu mastu moderni technologinė
infrastruktūra.
Galimybės
1. Spartus prioriteto veiklų vystymasis
pasauliniu mastu.
2. Bendradarbiaujant su užsienio verslu
kuriami pasauliniu mastu inovatyvūs
produktai.

Silpnybės
1. Silpnesnis nei jo potencialas mokslo ir
verslo ryšys.
2. Nedidelis atžalinių įmonių skaičius.
3. Mažos apimties ir silpni įmonių tyrimo bei
plėtros padaliniai.
4. Maža ir mokslui mažai reikli šalies rinka.
5. Gebėjimų dirbti daugiakultūrėje rinkoje
trūkumas (tai itin svarbu didiesiems Azijos
koncernams skverbiantis į Europos
rinkas).

Grėsmės
1. Pernelyg maža mokslo ir verslo kritinė
masė, kad būtų įmanoma užimti
pakankamą įsitvirtinti rinkos dalį netgi
siaurame segmente.
2. Gerai parengtų specialistų emigracija.
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3. Vyksta technologijų perdavimas
lyderiaujančioms tarptautinėms įmonėms.
4. Pasaulinėje rinkoje yra didelė funkcinių
dangų paklausa.
5. Didžiųjų Azijos koncernų skverbimasis į
Europos rinkas

3. Būtinybė konkuruoti su pasaulinį vardą ir
pardavimo tinklus turinčiomis įmonėmis.

Apibendrinimas. Yra tarptautinio lygio prioriteto mokslinių pasiekimų, moksliniai tyrimai yra
taikomojo pobūdžio, tačiau mokslo ir verslo ryšys silpnas, atžalinių įmonių ir startuolių kūrimas
lėtesnis nei jo potencialas. Yra prioriteto tematikų, pagal kurias mokslas ir verslas pasaulyje
plėtojasi itin sparčiai, keleto iš tų krypčių yra geras žemesnių technologinės parengties lygmenų
mokslinis įdirbis.
Prioritetas „Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos“ išsiskiria tuo, kad universitetuose ir mokslo
slėniuose sukaupta kompozitinių ir konstrukcinių medžiagų tyrimų įranga yra viena geriausių Rytų
ir Vidurio Europoje; konstrukcinių ir kompozitinių medžiagų tyrimų srityje dirba aukščiausios
kvalifikacijos tyrėjai; universitetuose kasmet parengiamas pakankamas skaičius visų trijų pakopų
specialistų, kurių kvalifikacija apima visą srities tyrimų spektrą nuo naujų medžiagų ir konstrukcijų
kūrimo iki jų modeliavimo, gamybos ir taikymo; tarptautinio lygio mokslo publikacijų skaičius nėra
didelis, bet sparčiai didėja, vykdomi bendri projektai su geriausiais pasaulio tyrimų centrais;
atliekama daug taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų; pramonės sektorius tiek Lietuvoje, tiek
pasaulyje užima nemažą ekonomikos dalį, nuolat auga nacionalinio eksporto apimtys.
Dėl fragmentiškų mokslo ir verslo ryšių turima tyrimų įranga bazė ne visada išnaudojama
maksimaliai efektyviai; nesubalansuotas žmogiškųjų išteklių (aukštos kvalifikacijos tyrėjų)
pasiskirstymas tiek tarp mokslo ir verslo, tiek tarp atskirų sektoriaus sričių; sektorius dėl savo
dydžio visame pasaulyje yra inertiškas, jo aukštos pridėtinės vertės kūrimo grandys ekonomiškai
glaudžiai susijusios su žemesnės pridėtinės vertės sektoriaus dalimi; inovacijų įtraukimą į pasaulinę
rinką vėlina daugumoje valstybių privalomas nacionalinis sertifikavimas ir aprobavimas,
patentavimui dažniausiai nėra ekonominio pagrindo, MTEP išlaidų ekonominė grąža sunkiai
prognozuojama; pasaulinės rinkos sąlygomis verslas nelinkęs kurti lokalių mokslinių tyrimų centrų
(ypač sąlygiškai mažose valstybėse), technologinei pažangai reikalingi tyrimai (ir ištekliai) dažnai
sutelkti didžiųjų pasaulinių įmonių ir mokslo įstaigų tyrimų centruose.
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G3. Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos

8. Įmonių pajėgumas
pritraukti privatų ir/ar
viešąjį MTEPI…

7. Ūkio sektorių/įmonių
galinčių kurti Sumanios 3,5
specializacijos…

1. Tarptautinis
publikavimas ir
patentavimas/viešasis…
5
4,5 3,5
2. Pajėgumas įgyvendinti
4
3,5
3,5 tarptautinius projektus.
3
2,5 2,5
2
1,5
1
3. Viešojo sektoriaus
0,5
0
4 infrastruktūra ir
žmogiškieji ištekliai

6. Pajėgumas dalyvauti 3,5
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose globaliose…

3,5 4. Bendrų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba tyrimų…

5. Pajėgumas kurti
5 (atžalines)
naujas įmones

Lentelė. Prioriteto G3 SSGG analizė.
Stiprybės
1. Universitetuose ir mokslo slėniuose sukaupta
kompozitinių ir konstrukcinių medžiagų tyrimų
įranga yra viena geriausių Rytų ir Vidurio
Europoje.
2. Konstrukcinių ir kompozitinių medžiagų
tyrimų srityje dirba daug aukščiausios
kvalifikacijos tyrėjų.
3. Universitetuose kasmet parengiamas
pakankamas skaičius visų trijų pakopų
specialistų, kurių kvalifikacija apima visą
srities tyrimų spektrą nuo naujų medžiagų ir
konstrukcijų kūrimo iki jų modeliavimo,
gamybos ir taikymo.
4. Tarptautinio lygio mokslo publikacijų skaičius
nuolat didėja, vykdomi bendri projektai su
geriausiais pasaulio tyrimų centrais.
5. Dauguma atliekamų mokslinių tyrimų yra
taikomojo pobūdžio, kuriamos kompozitinės
medžiagos ir konstrukcijos (pvz., polimerai)
yra labai plačiai pritaikomi.
6. Sektorius tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje užima
reikšmingą ekonomikos dalį (Lietuvoje apie

Silpnybės
1. Dėl fragmentiškų ryšių mokslo ir verslo ryšių
turima tyrimų įranga bazė ne visada
išnaudojama maksimaliai efektyviai.
2. Nesubalansuotas žmogiškųjų išteklių (aukštos
kvalifikacijos tyrėjų) pasiskirstymas tiek tarp
mokslo ir verslo, tiek tarp atskirų sektoriaus
sričių.
3. Sektorius dėl savo dydžio visame pasaulyje
yra inertiškas, jo aukštos pridėtinės vertės
kūrimo grandys ekonomiškai glaudžiai
susijusios su žemesnės pridėtinės vertės
sektoriaus dalimi.
4. Inovacijų įtraukimą į pasaulinę rinką vėlina
daugumoje valstybių privalomas nacionalinis
sertifikavimas ir aprobavimas (medžiagų,
technologijų, projektavimo metodų ir pan.),
patentavimui dažniausiai nėra ekonominio
pagrindo, MTEP išlaidų ekonominė grąža
sunkiai prognozuojama.
Pasaulinės rinkos sąlygomis verslas nelinkęs
kurti lokalių mokslinių tyrimų centrų (ypač
sąlygiškai mažose valstybėse), technologinei
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10 % BVP), nuolat auga nacionalinio eksporto
apimtis.
7. Vykdomi bendri su verslu projektai, mokslo
įstaigos atlieka gana daug užsakomųjų MTEP
darbų.

pažangai reikalingi tyrimai (ir ištekliai) dažnai
sutelkti didžiųjų pasaulinių įmonių ir mokslo
įstaigų tyrimų centruose.

Galimybės

Grėsmės

1. Sukaupta MTEP įranga, pakankami
žmogiškieji ištekliai ir ilgametė patirtis leidžia
sukurti tarptautiniu mastu konkurencingus
kompozitinių ir konstrukcinių medžiagų tyrimų
kompetencijų centrus.
2. Visame pasaulyje nuolat augantys reikalavimai
(medžiagų ir konstrukcijų energetinio
efektyvumo, saugumo, ilgaamžiškumo ir pan.)
didina realų poreikį MTEP veikloms ir sudaro
galimybę verslo įmones plačiau įtraukti į
projektinę ir inovacinę veiklą.
3. Išnaudojant sektoriaus dydį ir pasaulinius
verslo tinklus galima greita ir ypač didelį
ekonominį efektą turinti sukurtų inovacijų
tarptautinė sklaida.
4. Sektoriaus dydis taip pat sudaro galimybę
tarptautinį konkurencingumą žymiai padidinti
ne tik pasiekus tam tikras kuriamų
kompozitinių medžiagų ir konstrukcijų fizines
ar mechanines savybes, bet ir sumažinus jų
(gamybos) kaštus.
5. Aštrėjant tarptautinei konkurencijai,
panaudojus sukauptas žinias atsiranda
galimybė visą nacionalinį sektorių arba jo dalį
perkelti aukštesnės pridėtinės vertės verslo
link.

1. Neefektyviai naudojama ir neatnaujinama
turima mokslinių tyrimų bazė pasens ir
tarptautiniu mastu bus nekonkurencinga.
2. Neskatinant verslo ir mokslo
bendradarbiavimo, sektoriaus plėtra bus
nesubalansuota, technologijų perdavimas
fragmentiškas ir galimas poslinkis žemesnės
pridėtinės vertės verslo link.
3. Lietuvoje nesukūrus tarptautiniu mastu
konkurencingų kompetencijos centrų, žinios ir
technologijos bus importuojamos, o
nacionalinis sektoriaus verslas dalyvaus tik
žemos pridėtinės vertės kūrimo grandyje.
4. Dėl demografinių, ekonominių ir įvaizdžio
problemų ateityje gali neužtekti sektoriaus
plėtrai būtinų žmogiškųjų išteklių.
5. Yra grėsmė, kad sektoriaus aukščiausio lygio
moksliniai tyrimai ir inovacinė veikla bus dar
labiau sutelkta pasauliniuose centruose, o
pastarieji dėl reikšmingos valstybinės paramos
ir žmogiškųjų išteklių bus kuriami sparčiai
augančiose Azijos valstybėse.

Apibendrinimas. Dirba prioriteto mokslininkų grupės, pasiekusios tarptautinį pripažinimą, tačiau
viso prioriteto mastu mokslas yra gana fragmentiškas. Prioritetą atitinka didelis gamybos sektorius,
tačiau tik dalis šio sektoriaus įmonių didelį dėmesį skiria MTEP. Intensyviai vyksta siaurų tematikų
mokslo ir verslo bendradarbiavimas, sukaupta infrastruktūra, prioriteto mokslininkų kvalifikacija ir
geros naujų specialistų rengimo tradicijos sudaro pagrindą geresniam nei šiuo metu pasiektas
mokslo ir verslo bendradarbiavimui.
Prioritetui „Lanksčiosios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ yra būdingas
horizontalumas. Daugelio Lietuvos įmonių branda jau pasiekė naują lygį, įsigali supratimas, kad
konkuruoti reikia per pridėtinės vertės augimą. Lietuvos įmonės sukaupė didelę lanksčiųjų gamybos
technologijų patirtį, nors ir mažu ekonominiu mastu. Žmogiškųjų išteklių atžvilgiu Lietuvos
inžinierių kvalifikacija yra pasaulinio lygio, aukštesnė nei šio prioriteto mokslininkų lygis. Verslo
įmonės sparčiai orientuojasi į naujų technologijų diegimą, informacinių technologijų panaudojimą
ir laiku reaguoja į sparčiai augančias automatizavimo, skaitmeninio naujų produktų kūrimo
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technologijų galimybes kurti ir našiai gaminti naujus gaminius. Didelės prioriteto įmonių gamybos
apimtys ir pajamos, galima įmonių kooperacija leidžia vykdyti didesnės apimties kompleksinius
pelningesnius užsakymus. Didžioji dalis inžinerinių įmonių eksportuoja savo pagamintą produkciją
ir paslaugas (eksportas >70 %), yra įsitraukusios į vertės kūrimo grandines.
Didelė dalis šio prioriteto įmonių, net ir tos, kurios kuria pasauliniu mastu inovatyvius produktus,
Lietuvoje vis dar nemato naudos iš bendrų mokslo ir verslo projektų. Mokslo ir verslo
bendradarbiavimas silpnesnis nei jo potencialas. Sumažėjo prioriteto mokslininkų, gebančių atlikti
prioriteto tematikos tyrimus pasauliniu lygmeniu, didelė dalis aktyviausių jaunų mokslininkų
emigruoja. Rizikos kapitalo sektorius vis dar per konservatyvus, kad galėtų padaryti reikšmingą
poveikį mokslinių idėjų išplėtojimui iki plataus pramoninio masto produktų. Prioriteto plėtrai
aktualūs atvirosios prieigos centrai yra nepakankamai orientuoti į Lietuvos ir užsienio įmonių
poreikius. Didelė dalis prioriteto įmonių yra mažos, orientuotos į detalių ir komponentų gamybą
pagal užsakovų techninę dokumentaciją ir nekuria savų produktų, todėl neturi poreikio moksliniams
tyrimams. Didelė dalis įmonių neturi tyrimo padalinių ir specialistų, turinčių mokslo pojūtį,
suvokiančių mokslinių tyrimų reikšmę, galinčių vykdyti tyrimus, formuluoti užduotis
mokslininkams, su jais bendrauti abiem pusėms suprantama kalba. Universitetų tyrimų bazė
neorientuota spręsti aktualių prioriteto verslo problemų.

G4 Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

8. Įmonių pajėgumas
pritraukti privatų ir/ar viešąjį 4
MTEPI finansavimą

7. Ūkio sektorių/įmonių
galinčių kurti Sumanios
specializacijos programoje 4
numatytas technologijas
būklė

1. Tarptautinis publikavimas
ir patentavimas/viešasis
sektorius
5
4,5
4
3,5 2,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2. Pajėgumas įgyvendinti
4 tarptautinius projektus.

3. Viešojo sektoriaus
3,5 infrastruktūra ir žmogiškieji
ištekliai

3

6. Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę 4
kuriančiose globaliose
vertės grandinės dalyse

4. Bendrų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
pajėgumas

5. Pajėgumas kurti naujas
įmones (atžalines)
5
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Lentelė. Prioriteto G4 SSGG analizė.
Stiprybės
1. Lietuvos įmonių branda jau pasiekė naują
lygį, įsigali supratimas, kad konkuruoti
reikia per pridėtinės vertės augimą.
2. Lietuvos įmonės sukaupė didelę lanksčiųjų
gamybos technologijų patirtį, nors ir mažu
ekonominiu mastu.
3. Žmogiškųjų išteklių atžvilgiu Lietuvos
inžinierių kvalifikacija yra pasaulinio
lygio, aukštesnė nei šio prioriteto
mokslininkų lygis. Lietuvoje yra du
techniniai universitetai (VGTU ir KTU),
galintys ruošti aukštos kvalifikacijos
specialistus šio prioriteto verslui.
4. Verslo įmonės sparčiai orientuojasi į naujų
technologijų diegimą, informacinių
technologijų panaudojimą ir laiku reaguoja
į sparčiai augančias automatizavimo,
skaitmeninio naujų produktų kūrimo
technologijų galimybes kurti ir našiai
gaminti naujus gaminius.
5. Didelė prioriteto įmonių gamybos apimtis
ir pajamos. Galima įmonių kooperacija
leidžia vykdyti didesnės apimties
kompleksinius pelningesnius užsakymus.
6. Universitetai ir FTMC turi aukšto lygio
specialistų ir infrastruktūrą šio prioriteto
MTEP veiklai.
7. Didžioji dalis inžinerinių įmonių
eksportuoja savo pagamintą produkciją ir
paslaugas (eksportas >70 %), yra
įsitraukusios į vertės kūrimo grandines.

Silpnybės
1. Skiriant finansavimą moksliniams
tyrimams, nepakankamai ir neoptimaliai
vertinama MTEP veikla, skirta verslo
įmonių mokslo poreikiams tenkinti.
2. Didelė dalis šio prioriteto įmonių, net ir
tos, kurios kuria pasauliniu mastu
inovatyvius produktus, vis dar nemato
naudos iš bendrų mokslo ir verslo projektų
Lietuvoje.
3. Mokslo įstaigos nepakankamai aktyviai
bendradarbiauja su verslu, mokslo ir
verslo ryšys silpnesnis nei jo potencialas.
4. Sumažėjo prioriteto krypties mokslininkų,
gebančių atlikti prioriteto tematikos
tyrimus pasauliniu lygmeniu, didelė dalis
aktyviausių jaunų mokslininkų emigruoja.
5. Rizikos kapitalo sektorius vis dar per
konservatyvus, kad galėtų padaryti
reikšmingą poveikį mokslinių idėjų
išplėtojimui iki plataus pramoninio masto
produktų kūrimo.
6. Atvirosios prieigos centrai atspindi
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
mokslinių tyrimų ir technologijų
galimybes, bet yra nepakankamai
orientuoti į Lietuvos ir užsienio įmonių
poreikius.
7. Didelė dalis prioriteto įmonių yra mažos,
orientuotos į detalių ir komponentų
gamybą pagal užsakovų techninę
dokumentaciją ir nekuria savų produktų,
todėl neturi poreikio moksliniams
tyrimams.
8. Didelė dalis įmonių neturi tyrimo
padalinių ir specialistų, turinčių mokslo
pojūtį, suvokiančių mokslinių tyrimų
reikšmę, galinčių vykdyti tyrimus,
formuluoti užduotis mokslininkams, su
jais bendrauti abiem pusėms suprantama
kalba.
9. Universitetų tyrimų bazė neorientuota
spręsti aktualių verslo problemų.

Galimybės
1. Verslas juda link neapmokestinamų
pajamų didinimo ir MTEP, nes vyksta
technologijų kaita.
2. Planuojamas labai didelis robotikos,
įskaitant susijusias technologijas, rinkos

Grėsmės
1. Darbo sąnaudos didėja ir iki šiol taikyti
paslaugų verslo modeliai skatina
nekonkurencingumą (pvz., pagaminti
baldą dėl darbo našumo skirtumų
Vokietijoje yra pigiau nei Lietuvoje).
117

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

augimas iki 2025 (remiantis
„euRobotics“ duomenimis).
Kylantis darbo užmokestis leidžia
pritraukti kvalifikuotus darbuotojus ir juos
išlaikyti Lietuvoje.
Robotizacija ir lanksčioji gamyba gali tapti
kertiniu veiksniu didinant verslo
efektyvumą, konkurencingumą ir pridėtinę
vertę, nepaisant demografinės krizės.
Didelis tarpdiscipliniškumo potencialas
(ypač prioriteto „Fotoninės ir lazerinės
technologijos“).
Tradicinės pramonės įmonių indėlis į BVP
yra didelis, lanksčiųjų produktų ir
gamybos technologinių sistemų kūrimas
tradicinės pramonės įmonėse turi didelį
potencialą išlaikyti ir padidinti šią dalį.
Augančios darbo sąnaudos verčia
automatizuoti gamybą ir didinti produktų
bei paslaugų kokybę – dėl to didėja
investicijų į lanksčiųjų produktų kūrimo ir
gamybos technologines sistemas
patrauklumas.
Tradicinės pramonės įmonių BVP indėlis
yra vienas iš didžiausių, taigi lanksčiųjų
produktų ir gamybos technologinių
sistemų kūrimas tradicinės pramonės
įmonėse turi didžiausią potencialą išlaikyti
ir padidinti indėlį į BVP.
Didėja galimybė užimti dalį gamybos,
grąžinamos į Europą.
Augant ir plečiantis įmonėms, vis daugiau
bus investuojama į MTEPI ir naujų
produktų kūrimą.

2. Neinvestuojant į plėtrą, tradicinės įmonės
gali nespėti augti su rinka ir prarasti rinkos
dalį.
3. Spartus revoliucingųjų (angl. disruptive)
technologijų įsigalėjimas keičia situaciją
kai kuriose rinkose (pavyzdys gali būti
Panevėžio „Ekrano“ atvejis).
4. Neskiriant prioritetinio valstybinio
dėmesio, šis sektorius gali atsilikti nuo
pasaulinės rinkos ir nebesugebėti išlaikyti
dabartinio lygio.
5. Neinvestuojant, neskiriant dėmesio šiam
prioritetui, dalis įmonių, ypač regionuose,
dėl darbo sąnaudų augimo taps
nekonkurencingos, tai dar labiau didins
socialinę įtampą ir emigraciją.

Apibendrinimas. Prioritetas apima daugelio sektorių gamybą, didelė prioriteto įmonių gamybos
apimtis ir pajamos, galima įmonių kooperacija. Yra įmonių, aktyviai diegiančių lanksčiąsias
gamybos technologijas, grindžiamas naujausiais mokslo pasiekimais. Lietuvos inžinierių
kvalifikacija yra pasaulinio lygio, aukštesnė nei šio prioriteto mokslininkų.
Siūlymai atlikti struktūrinius pertvarkymus
Siekiant sutelkti išteklius ir turimą mokslo ir verslo potencialą, siūloma prioritetus sujungti. Vietoj
krypčių formuluoti naujus, stambesnius ir didžiausią proveržio tikimybę turinčius prioritetus. Iš
buvusios krypties siūloma atsisakyta dviejų prioritetų: „Funkcinės medžiagos ir dangos“ ir
„Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos“, kurių ne visas buvusias tematikas tikslinga tęsti. Iš
atnaujintų tematikų suformuota nauja tematika „Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos“.
Buvusios krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ tematiniame lauke
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siūloma Sumaniosios specializacijos veiklas vykdyti pagal toliau pateiktą struktūrą ir lentelėje
pavaizduotą schemą.

Trys tematikos, kurias siūloma plėtoti, atitinka tris bazines didelio poveikio technologijas (angl. key
enabling technolgies), įvardintas kaip Europos Sąjungos pramoninės politikos prioritetus, t. y.
fotonika, pažangiosios medžiagos, pažangiosios gamybos technologijos (angl. photonics, advanced
materials ir advanced manufacturing technologies).
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Siūloma atnaujinta G krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tematikos

Efektyvi ir
tvari plėtra,
didinanti
pridėtinę
vertę

Nauji gamybos
procesai,
medžiagos ir
technologijos

1. Lazerinės
technologijos ir
fotonika.

2. Pažangiosios
medžiagos ir
konstrukcijos.

Buvusi
prioriteto
formuluotė
Fotoninės ir
lazerinės
technologijos.

Funkcinės
medžiagos
dangos.

ir

Konstrukcinės
ir
kompozitinės
medžiagos.

3. Lanksčiosios
produktų kūrimo

Aprėptis

Lazeriai, jų komponentai ir
lazerinės medžiagų apdirbimo
technologijos; puslaidininkiniai
šviesos šaltiniai ir apšvietimo
sistemos; tolimųjų ir vidutinių
infraraudonųjų
spindulių
emiteriai
ir
detektoriai;
organinių
medžiagų
optoelektronika;
fotoninės
matavimo ir kontrolės sistemos.

Funkcinės
medžiagos;
išmaniosios,
atsikuriamosios
(angl. self-healing), išskirtinių
savybių
kompozitinės
medžiagos ir konstrukcijos;
energetiškai
efektyvios
medžiagos ir konstrukcijos;
polimerinės,
keraminės
ir
metalų oksidų dangos; paviršių
modifikavimo technologijos;
kompozitinių medžiagų antrinio
perdirbimo
technologijos;
fizinio poveikio matavimo ir
medžiagų
atpažinimo
bei
konstrukcijų būklės stebėsenos
technologijos.
Gamybos
automatizavimas,
robotizavimas
ir
skaitmeninimas;
dirbtinio

Buvęs
technologijos
Nr.
G1:
1-4
G2:
1-2

G2:
3-4
G3:
1-4

G4:
1-4

Poveikis

Aukštos pridėtinės vertės verslo plėtra ir jos
indėlio į BVP didinimas; lazerinių ir
fotonikos technologijų diegimas į naujus,
didesnės apimties ekonomikos sektorius.

Efektyvus sukauptų mokslinių ir
technologinių infrastruktūrų panaudojimas;
poslinkis link aukštesnės technologinės
parengties MTEP darbų; atžalinių įmonių
kūrimas; šios tematikos pramonės mastų
išnaudojimas siekiant gauti didelį suminį
ekonominį efektą; priklausomumo nuo
įvežtinių žaliavų sumažinimas naudojant
medžiagas iš atsinaujinančiųjų šaltinių,
sumažinta aplinkos tarša ir poveikis klimato
atšilimui; tvarus išteklių naudojimas (žiedinė
ekonomika).

Horizontali į iniciatyvą „Pramonė
4.0“ orientuotų technologijų sklaida plačia
ekonomikos sektorių aprėptimi, technologijų
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ir
gamybos
technologijos.

intelekto
panaudojimas,
medžiagas
ir
išteklius
tausojančios,
našumą
didinančios technologijos ir
sprendiniai;
intelektinės
procesų valdymo sistemos;
virtualiosios produktų kūrimo
technologijos.

sanklotos efektas, įmonių veiklos
efektyvumo ir apyvartos augimas,
konkurencingumo pasauliniu mastu
didėjimas, aukštos pridėtinės vertės gamybos
sukūrimas, nacionalinio lygio mokslo
persiorientavimas į tarptautinius standartus.
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7
PRIEDAS.
KRYPTIES
BIOTECHNOLOGIJOS“ 6-OSIOS
(KRYPTIES ATASKAITA)

„SVEIKATOS
EKSPERTINĖS

TECHNOLOGIJOS
IR
DISKUSIJOS ATASKAITA

Pasaulinės ir šalies tendencijos S krypties prioritetų įgyvendinimo kontekste
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos krypties prioriteto „Molekulinės technologijos
medicinai ir biofarmacijai“ įgyvendinimo požiūriu išorės sąlygos ir veiksniai ir jų dinamika per
pastaruosius 5 metus yra palankūs. Ypač išaugęs genomo technologijų aktualumas, susijęs su
naujausios genų redagavimo CRISPR metodologijos sukūrimu. Vienas pagrindinių CRISPR
technologijos plėtros žingsnių ir fundamentinių žinių bagažas yra sukurtas Lietuvoje. Taigi tikslinga
šią technologiją įtraukti į prioriteto „Molekulinės technologijos medicinai ir
biofarmacijai“ plėtojamų ir vystomų technologijų sąrašą. Pabrėžtina, kad prioritetas „Molekulinės
technologijos medicinai ir biofarmacijai“ sietinas su labai didele pasaulinių rinkų apimtimi (> 500
mlrd. USD, prognozė po 2025 m.). Darant prielaidą, kad Lietuvoje stiprinant ir skatinant pramonės
ir paslaugų specializaciją, kuriant, plėtojant ir naudojant prioriteto technologijas, Lietuvos
pramonės ir paslaugų dalis, tikėtina, iki 2027 m. gali pasiekti 0,2 % pasaulinės šių produktų ir
paslaugų rinkos. Tokiu atveju šio pramonės ir paslaugų segmento, susijusio su prioritetu
„Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“, apimtis gali būti iki 1.0 mlrd. Eur. Jeigu
Lietuvos vidutinis metinis ūkio augimas 2017–2027 m. sudarys 2,5 %, šio prioriteto įgyvendinimas
po 2027 m. sukurtų daugiau kaip 2 % šalies BVP kasmet. Remiantis naujai išorės veiksniais
tikslinga konkretizuoti nurodytas prioriteto technologijas, įtraukti CRISPR technologiją į vystomų
genominių technologijų sąrašą. Šis patikslinimas bus įtrauktas į vėlesnį ekspertinį vertinimą.
Prioriteto „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai“ įgyvendinimo
kontekste identifikuoti negatyvūs veiksniai, kurie arba stiprėja, arba išlieka nepakitę. Šie veiksniai
daugeliu atvejų susiję su teisiniu biomedicininių tyrimų ir technologijų plėtros reguliavimu. Jie yra
prioriteto „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai“ uždavinių
įgyvendinimo iššūkis. Prioritetas išlieka aktualus, augančio naujųjų technologijų plėtros ir poreikio
kontekste tampa svarbiu Lietuvos MTEP, taip pat aukštųjų technologijų skverbties į medicininę
praktiką stimulu. Ekspertai sutaria, kad vystomų prioriteto technologijų aprašuose pateikiamuose
veiksmų planuose būtina aktualizuoti IT technologijų, susijusių su didžiųjų duomenų analize ir
dirbtinio intelekto algoritmų pritaikymu diagnostikai ir terapijos sprendiniams. IT medicininio
sektoriaus plėtra pasaulyje vyksta >20 % metinės apimties augimo greičiu, sudaro gerą ekonominio
veiklos skatinimo foną ir sukuria galimybių.
Įgyvendinant prioritetą „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės
sveikatai“ išorės veiksniai iš esmės yra palankūs. Ekspertai neidentifikavo veiksnių, neigiamai
veikiančių prioriteto įgyvendinimo galimybes ar aktualumą. Prioritetas išlieka aktualus, augančio
naujųjų technologijų, ypač medicinos lazerių ir nanomedicinos technologijų, plėtros ir poreikio
kontekste gali tapti svarbiu Lietuvos MTEP, taip pat aukštųjų technologijų skverbties į medicininę
praktiką stimulu. Ekspertai pabrėžia išaugusių IT sprendinių svarbą, pažymi galimybę integruoti
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medicininę techniką kuriančią ir vystančią pramonę su IT įmonėmis, galinčiomis ne tik valdyti
instrumentus, bet ir integruoti juos į telemetrines stebėsenos sistemas. Palyginti su prioritetais
„Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“ ir „Pažangios taikomosios technologijos
asmens ir visuomenės sveikatai“, šio prioriteto veiksmų plane yra itin daug technologinių punktų.
Vertinant tikslinga apsvarstyti technologijų grupių konsolidavimą, tačiau tai turės būti daroma
atlikus šalies MTEP ir inovatyviųjų įmonių potencialo vertinimą.
Prioriteto įgyvendinimo pajėgumai
Ekspertinėse diskusijose konstatuota, kad prioritetas „Molekulinės technologijos medicinai ir
biofarmacijai“ išsiskiria stipriais pajėgumais viešajame sektoriuje vykdyti tyrimus, susijusius su
molekulinių technologijų ir biotechnologijų plėtra. Viešajame sektoriuje yra didelį tarptautinį
pripažinimą turinčių mokslininkų, kurie į Lietuvą yra pritraukę tiek programos „Horizont
2020“ projektų, tiek tarptautinių privačių įmonių investicijų. Taip pat šalyje veikia labai stiprus,
daugiausia iš visų prioritetų į MTEP veiklą investuojantis verslas. Verslo sukuriama pridėtinė vertė
vienam žmogui yra didžiausia, palyginti su kitais prioritetais, ir siekia 200 tūkst. Eur. Šioje įmonių
grupėje nustatytas ir pats didžiausias tyrėjų skaičius – daugiau kaip 250. Agreguotos investicijos į
MTEP veiklą yra pačios didžiausios šalyje ir siekia 29 mln. Eur. Pažymėtina, kad verslo segmente
Lietuvoje veikia labai didelės tarptautinės technologijų įmonės, tokios kaip „Thermifisher
Scientific“ ir „SicorBiotech“, o investicijas į MTEP, įskaitant rizikos kapitalą, vykdo labai stambių
tarptautinių kompanijų, tokių, kaip „DuPont“, investiciniai padaliniai.
Ekspertams nekelia abejonių šio prioriteto gyvybingumas. Stiprus viešasis sektorius, stiprūs
pramonės ir mokslo ryšiai ir labai daug į MTEP tyrimus investuojantis pramonės segmentas,
įgyvendinant prioriteto uždavinius, lemia didelę sėkmes tikimybę.
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S1. Molekulinės technologijos ir biotechnologijos

8. Įmonių pajėgumas5
pritraukti privatų ir/ar viešąjį
MTEPI finansavimą

7. Ūkio sektorių/įmonių
galinčių kurti Sumanios
specializacijos programoje
5
numatytas technologijas
būklė

1. Tarptautinis publikavimas
5
ir patentavimas/viešasis
sektorius
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

6. Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose globaliose
5
vertės grandinės dalyse
4
5. Pajėgumas kurti naujas
įmones (pumpurines,
atžalines)

5
2. Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus.

3. Viešojo sektoriaus
infrastruktūra
ir žmogiškieji
5
ištekliai

4. Bendrų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba tyrimų ir
eksperimentinės
plėtros
5
pajėgumas

1 paveikslas. Apibendrintas prioriteto S1 įgyvendinimo pajėgumų vertinimas.
Ekspertinėse diskusijose sutarta, kad prioritetas „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir
visuomenės sveikatai“ išsiskiria viešajame sektoriuje sutelktomis stiprybėmis. Pabrėžtina, kad šio
prioriteto pagrindinis potencialas yra sutelktas Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus
universiteto ligoninėje Santaros klinikose ir Vilniaus universiteto medicinos fakultete, t. y.
viešajame sektoriuje. Be to, priešingai nei kiti du prioritetinės krypties „Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos“ prioritetai, šio prioriteto žinios perkeliamos į praktiką sveikatos priežiūros
įstaigose, kurios dėl Lietuvos valstybinės struktūros ypatybių yra dominuojančios valstybinės
įstaigos. Dėl šios priežasties formalieji vertinimo kriterijai, susiję su galimu privataus sektoriaus
pajėgumu komercinti mokslo žinias ir viešajame sektoriuje sukurtas technologijas, yra palyginti
silpni (žr. toliau). Apibendrintai galima konstatuoti, kad, nors ir gerokai atsilikdamas pagal
formaliuosius kriterijus nuo prioriteto „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“, šis
prioritetas yra svarbus Lietuvos socialinei ir ekonominei raidai ir turi pakankamą kritinę masę tyrėjų
ir pajėgumų įgyvendinti nacionaliniu mastu svarbius prioritetinius uždavinius.
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2 paveikslas. Apibendrintas prioriteto S2 įgyvendinimo pajėgumų vertinimas.
Ekspertai sutaria, kad prioritetas „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir
gydymui“ išsiskiria viešajame ir privačiame sektoriuose sutelktomis stiprybėmis, taip pat ypač
stipriais technologijų perdavimo pajėgumais, dideliu įkurtų ir veikiančių pumpurinių įmonių ir
startuolių skaičiumi. Šiam prioritetui būdingas aktyvus patentų registravimas tarptautiniu mastu.
Įkurti Lietuvos įmonių filialai JAV. Lietuvoje veikia stiprios tarptautinės įmonės, užsiimančios
daugiausia medicininių priemonių gamyba. Tai leidžia atrinktoje įmonių grupėje gauti daugiau kaip
100 mln. Eur metinių pajamų (2016 m.). Šių įmonių grupės labai aukštas eksporto rodiklis (net
86 %), kurį lemia, matyt, tarptautinių įmonių, užsiimančių serijine gamyba, dominavimas šioje
grupėje. Tai paaiškina palyginti žemą šios grupės kuriamą pridėtinę vertę.
Nors buvo nustatytos šios silpnybės, ekspertų nuomone, prioritetas „Pažangi medicinos inžinerija
ankstyvai diagnostikai ir gydymui“ yra pajėgus vykdyti Sumanios specializacijos keliamus
uždavinius ir turi pakankamai potencialo, ypač viešajame sektoriuje, ateityje padidinti kuriamą
pridėtinę vertę.
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S3. Pažangioji medicinos inžinerija ankstyvajai diagnostikai ir
gydymui

8. Įmonių pajėgumas
pritraukti privatų ir/ar
viešąjį MTEPI finansavimą

7. Ūkio sektorių/įmonių
galinčių kurti Sumanios
specializacijos programoje
numatytas technologijas
būklė

1. Tarptautinis
publikavimas ir
patentavimas/viešasis
sektorius
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2. Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus.

3. Viešojo sektoriaus
infrastruktūra ir žmogiškieji
ištekliai

4. Bendrų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
pajėgumas

6. Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose globaliose
vertės grandinės dalyse
5. Pajėgumas kurti naujas
įmones (pumpurines,
atžalines)

3 paveikslas. Apibendrintas prioriteto S3 įgyvendinimo pajėgumų vertinimas.
Prioritetų aktualumo, remiantis SSGG analize, vertinimas
SSGG matricoje išanalizavus prioriteto „Molekulinės technologijos medicinai ir
biofarmacijai“ įgyvendinimo paskatas ir trukdžius, konstatuota, kad šalyje veikia grupė iškirtinai
aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, kurios glaudžiai bendradarbiauja su viešojo sektoriaus
mokslininkais, įdarbina Lietuvos aukštosiose mokyklose parengtus specialistus, pačios dalyvauja
studijų programų komitetų veikloje ir formuojant strateginius uždavinius, įeina į pagrindinių
universitetų kolektyvinius strateginio valdymo organus, tarybas. 2016 m. 9 įmonių grupė sukūrė
1,14 % šalies BVP. Molekulinių technologijų sektoriuje dirbančių įmonių pridėtinė vertė, tenkanti
vienam darbuotojui per metus, 2016 m. sudarė 198 tūkst. Eur, o pajamų metinis augimas (2014,
2015, 2016 m.) buvo didesnis kaip 30 %. Didesnė dalis šios grupės produktų eksportuojami, tačiau
ir Lietuvoje šių įmonių produktų bei paslaugų vartojimas yra reikšmingas, todėl grupės eksporto
lygis 2016 m. buvo 56 %.
Viena didžiausių šios grupės įmonių yra UAB „Sicor Biotech“, kurianti ir gaminanti
rekombinantinius biofarmacinius preparatus pagal pažangiausias mokslo ir gamybos technologijas.
2008 m. įmonė pirmoji Baltijos šalių farmacijos istorijoje Europos Sąjungoje įregistravo
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biofarmacinį preparatą, skirtą onkologinėms ligoms gydyti. 2012 m. biofarmacinis preparatas buvo
įregistruotas JAV. 2011 ir 2014 m. įmonė išplėtė savo gamybos pajėgumus ir įrengė dvi naujas
gamybos linijas švariose patalpose, o 2015–2016 m. atnaujino savo gamybos linijas papildoma
įranga, kuri padidino gamyklos pajėgumus, ir išplėtė gaminamų produktų liniją. Nuo 2010 m. įmonė
į plėtrą investavo daugiau nei 40 mln. Eur. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ kuria, gamina
ir pasaulio rinkose platina produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai. Produktai yra
plačiai naudojami visame pasaulyje tiriant genų sandarą, raišką ir įvairovę, kuriant naujus įgimtų,
paveldimų ir užkrečiamųjų ligų diagnostikos metodus. UAB „Thermo Fisher Scientific
Baltics“ dirba daugiau kaip 720 aukštos kvalifikacijos specialistų. Įmonės Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros centre dirba 100 mokslininkų ir tyrėjų. Tai vienas iš didžiausias privačių
mokslinių tyrimų centrų Baltijos regione. 2015 m. įmonė atidarė aukščiausios klasės sterilios
gamybos laboratorijas ir pradėjo gamybinį magnetinių dalelių konjugavimo su antikūnais projektą.
Šis projektas yra itin reikšmingas vystant naują vėžio gydymo metodą – limfocitų ląstelių terapiją.
2017 m. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ įteiktas su Nobelio premija „Lean“ srityje
lyginamas tarptautinis Shingo apdovanojimas, skiriamas už aukščiausio lygio pasiekimus
tobulinant verslo procesus. Aukščiausias Shingo apdovanojimas nuo 2010 m. iš viso yra suteiktas
vos 15 įmonių visame pasaulyje. Toks apdovanojimas pirmą kartą skirtas ne tik Lietuvos, bet ir viso
rytinio Europos Sąjungos regiono įmonei. UAB „Thermofisher Scientific Baltic“ eksportuoja
daugiau kaip 95 % pagamintos produkcijos. Spartų pramonės ir paslaugų apimties augimą
pirmiausia lemia molekulinių produktų paklausa pasauliniu mastu. Aktyviai kuriamos prioriteto S1
technologijas vystančių pramonės sričių naujos įmonės, taip pat ir panaudojant užsienio kapitalą
(pvz., genomo redagavimo startuolis UAB „Caszyme“), įkurta Lietuvos mokslininkų ir tarptautinių
investavimo įmonių (pvz.: „NEB“, „DuPont“), mikroskysčių ir pavienių ląstelių genomikos
startuolis UAB „Droplet Genomics“, įkurtas Lietuvos mokslininkų. Daugiau kaip 95 % produkcijos
parduodama į užsienio rinkas (ES, JAV).
Didelė konkurencija pasaulinėje rinkoje, ypač itin sparčiai besivystančiose pažangiųjų technologijų
srityse (genų redagavimo, mikroskysčių technologijų, epigenetikos tyrimų, biojutiklių), ir gausus
šių sričių finansavimas kai kuriose valstybėse sukuria aukštą pasaulinę konkurenciją. Spartus
inovatyviųjų produktų kūrimo ir mokslo rezultatų komercinimo procesas, lengvatos ir didelis
valstybės finansinis palaikymas kai kurios pasaulio šalyse gali sukurti sudėtingas konkurencines
sąlygas Lietuvos įmonėms ir startuoliams dalyvauti pasaulinėje rinkoje. Molekulines technologijas
kuriantys ir jų pagrindu paslaugas teikiantys sektoriai labai priklauso nuo galimybės įdarbinti
aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Pasaulinė konkurencija dėl talentų ir nepalankūs
emigracijos procesai Lietuvoje gali reikšmingai paveikti šios srities įmonių konkurencingumą.
Viešojo sektoriaus galimybės generuoti naujas idėjas, jas išvystyti iki įmonės komercintinos
technologinės parengties lygių labai priklausomas nuo infrastruktūros. Infrastruktūros senėjimas,
negalėjimas jos laiku modernizuoti sukuria realias grėsmes mokslo ir verslo bendradarbiavimui.
Pažangiosios molekulinės biotechnologijos taip pat gali susidurti su reikšmingu politiniu ir
visuomenės pasipriešinimu naujovėms.
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Atlikus prioriteto „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai“ SSGG
analizę konstatuota, kad šio prioriteto specifika yra ta, kad pagrindiniai ūkio subjektai,
įgyvendinantys prioriteto uždavinius, yra valstybinės ir privačios sveikatos priežiūros įstaigos.
Duomenys apie šių įmonių pajamas iš privataus sektoriaus klientų nėra sistemingai renkami.
Žinoma, kad LSMU Kauno klinikų pajamos iš klinikinių tyrimų užsakymų 2015 m. buvo 392,64
tūkst. Eur, o 2016 m. – 498,83 tūkst. Eur. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 12 įmonių
grupė 2016 m. gavo 84 mln. Eur pajamų – mažiausiai iš visų trijų krypties „Sveikatos technologijos
ir biotechnologijos“ prioritetų. Tiesa, metiniai šios grupės įmonių augimo tempai (2014. 2015, 2016
m. ) sudarė daugiau kaip 20 %. Šios imties eksporto dalis buvo tik 7 % – tai rodo, kad šios įmonių
grupės klientai yra Lietuvos rezidentai arba kad paslaugos teikiamos Lietuvos ūkio subjektams.
Lietuvos statistikos departamento duomenys neleidžia išskirstyti imties pagal technologijas, tačiau
turimi atskirų įmonių duomenys rodo, kad šio prioriteto viena perspektyviausių verslo krypčių yra
susijusi su IT technologinių sprendinių diegimu ir taikymu sveikatos priežiūros įstaigose.
Pavyzdžiui, UAB „Softneta“ investicijos į MTEP sudaro beveik 60 % metinės įmonės apyvartos, o
sukuriama pridėtinė vertė yra daugiau kaip 35 tūkst. Eur vienam darbuotojui per metus. Šios įmonės
eksporto dalis 2016 m. sudarė 68 % metinės apyvartos.
Kaip viena didžiausių grėsmių įgyvendinant prioriteto „Pažangios taikomosios technologijos
asmens ir visuomenės sveikatai“ uždavinius įvardijama auganti sveikatos priežiūros specialistų
emigracija ir didelė pasaulinė konkurencija tiek klinikinių tyrimų srityje, tiek IT produktų kūrimo
rinkose. Neadekvatus medicinos srities specialistų rengimo finansavimas yra vienas iš rimčiausių
trukdžių įgyvendinti prioriteto „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės
sveikatai“ uždavinius. Nestabilus ir neprognozuojamas (po 2020 m.) viešojo MTEP sektoriaus
finansavimas, neapibrėžti valstybės prioritetai skatins nestabilumą bei susitelkimo į proveržio
kryptis stoką. Įgyvendinant prioritetą neigiamą poveikį darys neaiškus teisinis reguliavimas
medicinos duomenų klausimais, taip pat galima tikėtis dalies visuomenės nepasitikėjimo
naujausiais technologiniais molekulinės medicinos pasiekimais dėl etinių ir religinių įsitikinimų.
Didelės technologijų sertifikavimo sąnaudos greičiausiai trukdys MTEP produktams patekti į rinką.
Apibendrintai įvertinus prioriteto „Pažangioji medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir
gydymui“ skatinamuosius veiksnius ir trikdžius konstatuota, kad reaguodamos į išaugusį MTEP ir
inovacijų potencialą medicinos inžinerijos srityje pastaruoju metu į Lietuvą atėjo stambios
medicininės įrangos gamintojos: „Hollister Incorporated“ (50 mln. Eur investicijos),
„Intersurgical“ (apie 100 mln. Eur, 2287 darbuotojai), „Itermedix“ (20 mln. Eur, 688 darbuotojai) ir
kt. Savo veiklą taip pat spartina Lietuvos aukštųjų technologijų biomedicininių prietaisų įmonės:
UAB „Telemed“ (medicinininių skenerių eksportas į 75 šalis), UAB „Baltic
Orthoservice“ (apyvarta 3–5 mln. Eur, 133 darbuotojai), UAB „Viltechmeda“ („Moog Medical
Devices“ padalinys, 5–10 mln. Eur), UAB „Vittamed“ (Lietuvos ir JAV įmonė), taip pat
elektroninių medicininių prietaisų gamybos ir informacinių technologijų pajėgumai (pvz., UAB
„Kitron“ (30–40 mln. Eur, 440 darbuotojų), UAB „Elinvision“, UAB „Algoritmų sistemos“, UAB
„Neurotechnology“, UAB „Medical technologies“). Pagrindinė šių medicinos technologijos įmonių
produkcijos konkurencingumo prielaida, palaikanti jų plėtrą Lietuvoje ir produkcijos paklausą, yra
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inovatyvieji sprendiniai, orientuoti į naujas medicininės įrangos tendencijas: multimodališkumą,
išmaniųjų jutiklių, įterptinių elektronikos sistemų, dirbtinio intelekto, žinių inžinerijos elementų,
mikroelektromechaninių ir mechatroninių elementų panaudojimą produktuose, kurie darosi
išmanūs, adaptyvūs, gebantys reaguoti į situaciją ir registruoti vertingus duomenis. Todėl Lietuvos
MTEP institucijų įdirbis kuriant aukštos pridėtinės vertės ultragarsinius diagnostikos ir stebėsenos
prietaisus (įskaitant patentuotus užsienyje), adityviųjų technologijų pagrindu kuriamus
individualizuotus išmaniuosius implantus, dėvimuosius belaidžius sveikatos stebėsenos jutiklius,
medicininių signalų ir vaizdų apdorojimo metodus ir algoritmus, duomenų analizės sistemas ir
algoritmus iš esmės sustiprins Lietuvos verslo subjektų galimybes užimti daugelį rinkos nišų ir
neatsilikti sparčiai augančios konkurencijos sąlygomis. Tai leis, diegiant naujus diagnostikos ir
terapijos technologinius sprendinius, išplėsti produkcijos panaudojimo sritis, paklausą,
kartu rinkos ir eksporto segmentus. Papildomas šios srities stimulas, ypač tenkinant inžinerinius
sprendinius pagyvenusių žmonių daugybinių sutrikimų monitoringui ir analizei, yra susijęs su
sparčiu senėjimu. Prognozuojama, kad 2020 m. 17,7 % pasaulio populiacijos (daugiau kaip 248
mln. žmonių) priklausys pagyvenusių (angl. elderly) žmonių grupei. Šios grupės sveikatos
priežiūros priemonių poreikis augs ne mažiau nei šios grupės augimo greitis, šiuo metu sudarantis
daugiau kaip 3 %.
Prie nepalankių išorinės aplinkos sąlygų galima priskirti sparčią emigraciją, kurią lemia didelė
biomedicinos inžinerijos specialistų paklausa užsienyje, taip pat pernelyg dideli duomenų saugos
reikalavimai, užkertantys kelią panaudoti, t. y. diegti į klinikinę praktiką, žinių inžinerijos
pasiekimus, nepakankama parama produkcijos sertifikavimo, atestavimo ir įtraukimo į pasaulinę
rinką veikloms, kurios gali susidurti su dideliais barjerais tarptautinės konkurencijos sąlygomis. Prie
nepalankių nacionalinių aplinkybių priskirtinas netolygus MTEP finansavimas, nekonkurencingi
viešojo sektoriaus mokslo darbuotojų atlyginimai, neadekvatus tarpdisciplininių biomedicininės
inžinerijos tyrimų (kurie kuria vertingą sinergiją) vertinimas ir kartu finansavimas, kai rezultatai
skaidomi po atskiras sritis ir kryptis ir tenka konkuruoti su monodisciplininėmis tyrimų
grupėmis. Be to, galimas ir verslo poreikio moksliniams tyrimams ir inovacijoms sumažėjimas, kai
dėl laikinos konjunktūros pasitenkinama žemesnės pridėtinės vertės produkcijos gamyba.
Apibendrintas esamų technologijų vertinimas – reitingavimas ir naujųjų technologijų sąrašo
sudarymas
Ekspertų buvo paprašyta, taikant nominalios grupės techniką, įvertinti esamų technologijų plėtros
pajėgumus ir perspektyvinį poveikį prisidedant prie prioritetų uždavinių įgyvendinimo. Toliau
pateikiamas apibendrintas grafikas.
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Ekspertai taip pat atliko naujų perspektyvių, su prioritetine kryptimi susijusių technologijų
identifikavimą ir reitingavimą. Atrinktų naujųjų technologijų reitinguotas sąrašas pateikiamas
lentelėje.
Lentelė. Atrinktų naujųjų technologijų reitinguotas sąrašas
Technologijos
Reitingas
Technologijos Nr.
1.
Dirbtinis
intelektas,
įskaitant 21
S 2.3 ir S 3.2
didžiuosius duomenis (angl. big data)
2.
CRISP-Cas genų redagavimas
19
S 1.1
3.
Mikrobiomo
modifikacijų 11
S 2.1
technologijos
4.
Pavienių ląstelių technologijos
9
S 1.3
5.
Išmaniosios tekstilės technologijos
6
S 3.5
6.
Sintetinės biologijos technologijos
5
S 1.2
7.
Tiriamieji
pažangiosios
terapijos 0
S 1.1.
vaistiniai preparatai
Sudarius sąrašą konstatuota, kad tiek anksčiau atlikto technologijų reitingavimo grafikas, tiek
naujųjų technologijų sąrašas gali būti stipriai veikiamas reitinguojant dalyvavusių ekspertų,
atstovaujančių atitinkamoms MTEP sritims, afiliacijos. Be to, konstatuota, kad naujai siūlomos
technologijos gali būti jungiamos į stambesnius tematinius blokus, tokius kaip genomo
technologijos, IT technologijos sveikatai ir medicininei inžinerijai ir pan.
Siūlomos atnaujintos krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijų“ prioritetų
struktūros schema
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Apibendrinus ekspertinių diskusijų rezultatus bei atsižvelgus į pagrindinių ekspertų diskusijų
rezultatus ir nutarimus, siūloma tokia atnaujinta krypties „Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos“ prioritetų schema.
Bendrasis prioriteto poveikis:
•
•
•

•

Pridėtinės vertės augimas gamybos ir paslaugas teikiančiose įmonėse.
Naujos žinios ir intelektinė nuosavybė molekulinių technologijų plėtrai, technologijų ir
gaminių patentai, prototipai ir gaminiai medicinai ir biofarmacijai.
MTEP investicijų augimas molekulinių technologijų subsektoriuje ne mažesnis nei 10 % per
metus, iki 2025 m. pasiekiant BERD rodiklį – ne mažiau nei 10 % prioritetą įgyvendinančių
įmonių metinių pajamų.
Naujos pajėgios konkuruoti Europos mokslo erdvėje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros komandos, gebančios pritraukti tarptautinį finansavimą į Lietuvą (iki 2025 m.
pasiekti, kad gaunamos iš Europos Komisijos programos lėšos sudarytų ne mažiau nei
100 % sumokamų į Europos Komisijos biudžetą lėšų METP veikloms finansuoti Bendrijos
priemonėmis.
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Siūloma atnaujinta S krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tematikos

Senėjanti
visuomenė:
augančios
gydymo ir
slaugos
sąnaudos

Sveikatos
technologijos ir
biotechnologijos

1.
Molekulinės
technologijos
medicinai ir
biofarmacijai.

Buvusi
prioriteto
formuluotė
1.
Molekulinės
technologijos
medicinai ir
biofarmacijai.

Aprėptis

a) Molekulinės technologijos terapijai ir
diagnostikai (genomo ir postgenominės, įskaitant
genų redagavimo CRIPR-Cas9 ir vienos ląstelės
genomo, technologijos, rekombinantinių baltymų
terapiniai ir diagnostiniai preparatai, kamieninių
ląstelių ir biožymenų technologijos, sintetine
biologija grindžiamos technologijos).
b) Mikro- ir nanotechnnologijos terapijai ir
diagnostikai (integruotosios mikroskysčių sistemos,
vaistų ir žymenų pristatymo į ląsteles ir audinius
sistemos, molekuliniai biojutikliai diagnostikai ir
terapinių procesų monitoringui).

Buvęs
technologijos
Nr.
S1.1 - S1.4

Poveikis

1. Naujos įmonės, įskaitant
startuolius ir pumpurines
įmones,
komercinančios
molekulines technologijas ir
jų produktus; naujų įmonių
skaičiaus augimas po 5 įmones
per metus, kad iki 2025 m.
būtų sukurta 40 naujų įmonių.
2. Auganti pridėtinė vertė
verslo sektoriuose,
vykdančiuose molekulinių
technologijų kūrimą ir
komercinimą; vidutinis
augimo rodiklis ne mažesnis
nei 5 % per metus, kad iki
2025 m. per metus būtų
250 000 Eur darbuotojui.
3. Naujos privataus sektoriaus
investicijos
į
viešojo
sektoriaus MTEP institucijas:
licencijų, išskirtinių teisių
mokesčiai, tiesioginiai verslo
užsakymai, bendri mokslo ir
verslo MTEP projektai.
4. Naujos pajėgios konkuruoti
Europos mokslo erdvėje
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
plėtros
komandos,
gebančios
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2.
Pažangiosios
asmens
sveikatos
technologijos.

2. Pažangios
asmens ir
sveikatos
technologijos.

Ikiklinikiniai ir klinikinių tyrimų paslaugos.
Biobankų paslaugos. Vaistų, medicinos prietaisų ir
kitų medicinos technologijų tyrimai ląstelių ar
audinių biomodeliuose, tyrimai su eksperimentinius
gyvūnais. Pagrindiniai užsakovai: farmacijos
sektorius, medicinos prietaisų gamintojai. Paslaugų
teikėjai: mokslo ir studijų institucijos, viešojo ir
privataus sektoriaus įmonės, laboratorijos).
Biobankai – audinių, ląstelių, kitos biologinės
medžiagos pavyzdžiai, paruošti ir naudojami
biofarmacijoje ir kitose biomedicinos tyrimų
kryptyse.
El. technologijos sveikatos priežūrai: pacientų
įgalinimo technologijos, grindžiamos dirbtinio
intelekto pagrindu kuriama klinikinių žinių
inžinerija, nuotolinio įvairių rizikos grupių pacientų
stebėjimo technologijos, grindžiamos biosignalais
nuskaitomais jutikliais, belaidžio informacijos
perdavimo technologijomis ir dirbtinio intelekto

S2.1 - S2.5

pritraukti į Lietuvą tarptautinį
finansavimą (iki 2025 m.
pasiekti, kad gaunamos iš EK
programos lėšos sudarytų ne
mažiau nei 100 % sumokamų į
EK biudžetą lėšų METP
veikloms finansuoti Bendrijos
priemonėmis.
5.
Nauji
produktyvūs
tarptautinio bendradarbiavimo
ryšiai, įdarbinti molekulinių
technologijų
specialistai,
podoktorantūros stažuotojai ir
doktorantai iš Lietuvos ir
užsienio.
1.
Lietuvos
gyventojų
vidutinė būsimo gyvenimo
trukmės didėjimas. Pasiekti,
kad iki 2025 m. vidutinė
gyvenimo trukmė būtų 77.5
metai.
2. Naujos investicijos į
Lietuvos gyvybės mokslų
pramonę (visos veiklos),
pasiekti ne mažesnį kaip 5
proc.
augimą
per
kalendorinius metus.
3. Augančios investicijos,
pritrauktos
į
Lietuvą
klinikiniams tyrimams plėtoti.
4. Naujos privataus sektoriaus
investicijos
į
viešojo
sektoriaus MTEP institucijas:
licencijų, išskirtinių teisių
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pagrindu veikiančiomis biosignalų apdorojimo
sistemomis, dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios
klinikinių sprendinių palaikymo sistemos ir kitos
elektroninės ir mobiliosios technologijos, kurios
gali būti sertifikuojamos kaip ne žemesnės kaip 2a
klasės medicinos prietaisai (technologijos) ir yra
grindžiamos bent viena iš bazinių technologijų:
jutikliais ir jais fiksuojamų biosignalų belaidžiu
nuskaitymu, dirbtinio intelekto technologijomis
grindžiamu biosignalų atpažinimu ir apdorojimu,
dirbtinio intelekto pagrindu veikiančiomis
savaiminio mokymosi (angl. self-learning)
klinikinių duomenų bazių analizės technologijomis
ar
kitomis
bazinėmis
didelio
poveikio
technologijomis (angl. key enabling technologies).

mokesčiai, tiesioginiai verslo
užsakymai, bendri mokslo ir
verslo MTEP projektai.
5. Naujos pajėgios konkuruoti
Europos mokslo erdvėje
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
plėtros
komandos,
gebančios
pritraukti į Lietuvą tarptautinį
finansavimą; (pasiekti, kad iki
2025 m. gaunamos iš EK
programos lėšos sudarytų ne
mažiau nei 100 % sumokamų į
EK biudžetą lėšų METP
veikloms finansuoti Bendrijos
priemonėmis).
6. Skaitmeninės sveikatos
paslaugų naudojimo sklaida
sveikatos priežiūros įstaigų
darbo vietose, susijusiose su
tiesioginiu
sveikatos
priežiūros paslaugų teikimu
(iki 2025 m. pasiekti ne
mažesnį nei 60 % lygį).
7. Skaitmeninės sveikatos
paslaugų naudojimo sklaida
sveikatos priežiūros įstaigų
darbo vietose, susijusiose su
administracinėmis ir kokybės
užtikrinimo veiklomis (iki
2025 m. pasiekti 100 % lygį).
8.
Augantys
biobankų
ištekliai,
generuojantys
pajamas iš biomedžiagos
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3. Pažangioji
medicinos
inžinerija
ankstyvajai
diagnostikai
ir gydymui.

3.
Pažangi
medicinos
inžinerija
ankstyvai
diagnostikai
ir gydymui.

1. Medicinos diagnostikos, terapijos, chirurgijos
ir reabilitacijos ir ligų prevencijos inžinerinės
technologijos, kurios sertifikuojamos kaip ne
žemesnės kaip 2a klasės medicinos prietaisai arba
yra sudėtinė sertifikuojamų medicinos prietaisų
dalis) ir kurios yra grindžiamos bent viena iš bazinių
technologijų: radiologine ir (ar) ultragarsine
diagnostika, radiologinių ir ultragarsinių vaizdu
atpažinimu
naudojant
dirbtinio
intelekto
technologijas, 3D medicininių vaizdų inžinerija
virtualiojoje aplinkoje, robotika, biosignalų
nuskaitymo
ir
apdorojimo
sistemomis,
veikiančiomis dirbtinio intelekto pagrindu,
medicinos prietaisų individualizavimu naudojantis
adityviosios gamybos technologijomis, šių
technologijų kompleksiniu panaudojimu su kitomis
nanotechnologijomis,
elektronika,
biotechnologijomis
kuriant
į
organizmą
integruojamas dirbtines žmogaus kūno dalis,
įskaitant tas, kurioms būdingas diagnostinis ir
terapinis
funkcionalumas,
antiinfekcinis
rezistiškumas ir imuninis suderinamumas, naujų
funkcinių ir biosuderinamų medžiagų panaudojimu

S3.1 – S3.7

perdavimo
(pardavimo)
privačiam
ir
viešajam
sektoriams.
9.
Nauji
produktyvūs
tarptautinio bendradarbiavimo
ryšiai, privačiame ir viešajame
sektoriuje įdarbinti biobankų
ir el. sveikatinimo specialistai,
įskaitant
podoktorantūros
stažuotojus ir doktorantus iš
Lietuvos ir užsienio.
1. Naujos įmonės, įskaitant
startuolius ir pumpurines
įmones,
komercinančios
medicinos
inžinerijos
produktus (naujų įmonių
skaičiaus augimas po 5 įmones
per metus, kad iki 2025 m.
būtų sukurta 40 naujų įmonių).
2. Auganti pridėtinė vertė
verslo sektoriuose,
kuriančiuose molekulines
technologijas ir jas
komercinančios; vidutinis
augimo rodiklis ne mažesnis
nei 5 % per metus. Iki 2025
m. pasiekti 40 000 Eur
darbuotojui per metus.
3.
Nauji
produktyvūs
tarptautinio bendradarbiavimo
ryšiai, įdarbinti medicinos
inžinerijos
technologijų
specialistai, podoktorantūros
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medicinos prietaisų konstrukcijoje ar kitomis
bazinėmis didelio poveikio technologijomis (angl.
key enabling technologies).
a) Funkcinės ir biologiškai suderinamos
biomedžiagos ir individualizuoti implantai.

stažuotojai ir doktorantai iš
Lietuvos ir užsienio.
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8 PRIEDAS. KRYPTIES „AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS“ 6OSIOS EKSPERTINĖS DISKUSIJOS ATASKAITA (KRYPTIES ATASKAITA)
1. Esamų ir potencialių Sumanios specializacijos krypties prioritetų aktualumo vertinimas (jų
įvertinimo argumentacija).
1.1. Politinių, teisinių socialinių, ekonominių, technologijų ir kt. aplinkos veiksnių pokyčių
(tendencijų) potencialaus poveikio (galimybių ir grėsmių prasme) prioritetų įgyvendinimui
vertinimas.
Kaip didžiausias grėsmes įgyvendinant visų krypties prioritetus ekspertai identifikavo
geopolitinius, demografinius pokyčius ir žemės ūkio bei maisto sektoriaus struktūros ypatumus.
Analizuodami prioriteto M1 įgyvendinimo grėsmes, ekspertai nurodė, kad tik apie 10 proc. įmonių
eksportuoja savo produkciją ir jų skaičius nedidėja. Maisto sektorius turi silpną „vidurinę klasę“ –
vidutines įmones, kurios yra pagrindinis eksporto potencialas. Šių įmonių apyvarta 3–10 mln. Eur,
jose dirba nuo 50 iki 250 darbuotojų. Tokių įmonių yra per mažai ir jų nedaugėja. Pasaulyje nuolat
didėjanti maisto produktų paklausa skatins Lietuvoje žemės ūkio ir maisto gamybos sektoriaus
plėtrą. Didėjanti eksporto geografija yra iššūkis įmonių gaminamam asortimentui. Produktai turi
būti sveiki ir saugūs, jų galiojimo laikas kuo ilgesnis. Tam reikia vystyti saugesnių maisto žaliavų,
jo sudedamųjų dalių ir produktų, maisto priedų, inovatyviųjų maisto pakuočių ir laikymo
technologijas. Vystant prioritetą mažiau grėsmių ir daugiau galimybių įžvelgiama dėl didėjančios
klimato kaitos ir ligų protrūkių, susijusių su nesaugaus maisto daugėjimu. Per pastaruosius metus
įvykusius technologinius pokyčius, siekiant agrobiologinių išteklių gamybos tvarumo ir saugesnio
maisto gamybos, ekspertai įvertino kaip nuosekliai didėjančias galimybes toliau vystyti numatytas
prioriteto technologijas.
Analizuodami prioriteto M2 įgyvendinimo grėsmes ekspertai įvardijo didėjantį gyventojų
sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, diabetu, nutukimu, kuris lems didesnį vartotojų dėmesį
mitybai. Tai didins pasaulyje funkcionaliojo maisto paklausą, todėl atsiras dar didesnės galimybės
funkcionaliųjų komponentų ir funkcionaliojo maisto technologijų plėtrai Lietuvoje. Per
pastaruosius metus įvykusius technologinius pokyčius, siekiant funkcionaliojo maisto gamybos,
ekspertai įvertino kaip nuosekliai didėjančias kai kurių maisto ir gėrimų gamintojų galimybes
tolesniam pradėtų kurti ir diegti technologijų vystymui. Lietuvos maisto gamintojai sėkmingai
persiorientuoja į ekologiškų, beglitimių gaminių, sertifikuotų košerinių, chalalinių gaminių,
patvirtintų EFSA sveikatos žymenimis, gamybą. Tai naujos ir sparčiai augančios nišos, į kurias gali
ateiti maži ir lankstūs Lietuvos gamintojai, nes jų pranašumas – didesnis ir platesnis gaminių
asortimentas nei masinės gamybos įmonių: gali gaminti mažais kiekiais ir mažomis partijomis.
Analizuodami prioriteto M3 įgyvendinimo grėsmes ekspertai nurodė, kad biorafinavimo
technologijos leidžia optimizuoti įvairių biožaliavų perdirbimą į įvairius maisto produktus ir taip
sumažinti nepanaudojamų maisto žaliavų ir maisto atliekų kiekį, todėl skatina taikyti naujausius
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bio- ir nanotechnologijų bei cheminės inžinerijos pasiekimus, perdirbant agrožaliavas į maisto ir
kitokius produktus. Vystant prioritetą mažiau grėsmių ir daugiau galimybių įžvelgiama dėl Lietuvos
bioekonomikos plėtros galimybių studijoje pateiktose rekomendacijose nurodyto siūlymo
biožaliavų perdirbimui taikyti pakopinį principą. Tokio principo taikymas, kai pirmenybė teikiama
aprūpinimui maistu, o šalutiniai produktai ir atliekos panaudojami didesnės pridėtinės vertės
produktų gamybai, skatins toliau vystyti Lietuvos verslo įmonių pradėtas kurti, tobulinti ir taikyti
biorafinavimo technologijas. Pieno baltymų ir iš jų pagamintų biologiškai aktyvių junginių
gamybos technologijų sukūrimas ir diegimas šiems produktams atvers naujas eksporto rinkas.
Grėsmė – mažas žaliavos kiekis. Nėra įmonių, sėkmingai gaminančių baltymus iš augalinių žaliavų.
1.2. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo įgyvendinti
krypties prioritetus vertinimą.
Remdamiesi pateiktais ir ekspertų surinktais kiekybiniais duomenimis ir ekspertinėmis įžvalgomis,
ekspertai įvertino visų trijų krypties prioritetų ir jų technologijų aktualumą. Vertinimas atliktas
pagal tris kriterijų grupes: 1) Lietuvos mokslo MTEP pajėgumą kurti novatoriškas technologijas ar
procesus; 2) Lietuvos verslo MTEPI pajėgumą kurti ir taikyti novatoriškas technologijas ar
procesus; 3) pajėgumą įgyvendinti bendrus mokslo ir verslo projektus. Vertinimo rezultatai
pateikiami 1 paveiksle.

M1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas

Tarptautinio publikavimo ir
patentavimo pajėgumas

5
Įmonių pajėgumas pritraukti
privatų ir (ar) viešąjį MTEPI
finansavimą

4
3

Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus

2
Ūkio sektorių (įmonių), galinčių
kurti Sumanios specializacijos
programoje numatytas
technologijas, būklė

1
0

Pajėgumas dalyvauti didžiausią
pridėtinę vertę kuriančiose
pasaulinės vertės grandinės
dalyse

Viešosios MTEPI infrastruktūros
ir aukštos kvalifikacijos
žmogiškųjų išteklių
prieinamumas

Bendrų technologijų kūrimo,
technologijų perdavimo arba
tyrimų ir eksperimentinės plėtros
pajėgumas
Pajėgumas kurti naujas įmones
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M3. Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas

Tarptautinio publikavimo ir
patentavimo pajėgumas

5
Įmonių pajėgumas pritraukti
privatų ir (ar) viešąjį MTEPI
finansavimą

4
3

Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus

2
Ūkio sektorių (įmonių),
galinčių kurti Sumanios
specializacijos programoje
numatytas technologijas, būklė

1
0

Pajėgumas dalyvauti didžiausią
pridėtinę vertę kuriančiose
pasaulinės vertės grandinės
dalyse

Viešosios MTEPI
infrastruktūros ir aukštos
kvalifikacijos žmogiškųjų
išteklių prieinamumas
Bendrų technologijų kūrimo,
technologijų perdavimo arba
tyrimų ir eksperimentinės
plėtros pajėgumas

Pajėgumas kurti naujas įmones

1 paveikslas. Krypties prioritetų ir technologijų aktualumo vertinimas pagal įvardintus
kriterijus.
Prioritetas „Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas“ išsiskiria aukšto lygio mokslu ir
MTEP, kurie sutelkti keliose šiuolaikine infrastruktūra aprūpintose mokslo ir studijų institucijose:
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMCC), Kauno technologijos universitete (KTU),
Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), Aleksandro Stulginskio universitete (ASU).
Veikia dideliu ekonominiu ir instituciniu pajėgumu išsiskiriančios prioriteto įmonės, kurių apyvarta
didelė, eksportas sudaro 47 proc. apyvartos. Verslas aktyviai dalyvauja bendruose mokslo ir verslo
projektuose, didėja MTEP darbų užsakymų apimtis. Nors šiuo metu veikiančių prioriteto įmonių
vienam darbuotojui tenkanti pridėtinė vertė sąlygiškai nedidelė, didelė eksporto apimtis netolimoje
ateityje leis gauti lėšų investicijoms į naujų technologijų kūrimą ir diegimą. Tai lemia strateginis
apsirūpinimo maistu užtikrinimo principas, kuris turi būti derinamas su tvariu atsinaujinančiųjų
išteklių naudojimu ir aplinkos apsaugos užtikrinimu. Prioritetas „Funkcionalusis maistas“ išsiskiria
pakankamu mokslo potencialu kurti naujas funkcionaliųjų komponentų ir maisto produktų
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technologijas. Veikiančios dideliu ekonominiu ir instituciniu pajėgumu išsiskiriančios prioriteto
įmonės yra pajėgios pritraukti tiek privatų, tiek viešąjį MTEPI finansavimą. Deja, dažnai dėl didelio
biurokratiškumo ir gana mažo finansavimo procento didelėms įmonėms ne visada tikslinga skirti
laiką ir išteklius viešajam finansavimui pritraukti. Didėjančios funkcionaliojo maisto pasaulinės
rinkos skatina įmones vystyti nustatytas prioriteto veiklas. Šias tendencijas liudija ir tai, kad pagal
prioritetą vykdoma sąlygiškai daug priemonės „Intelektas“ projektų, jis yra tarp daugiausiai
„Inočekių“ programos projektų vykdančių prioritetų. Prioritetas „Inovatyvusis biožaliavų kūrimas,
tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas)“ išsiskiria palyginti nauja tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje
tematika, susijusia su apsirūpinimo maistu principais, kurie turi būti derinami su beatliekėmis
technologijomis, maisto švaistymo mažinimu, racionaliu žaliavų panaudojimu. Dirba patyrusių
prioriteto mokslininkų kolektyvai, jų sėkmingas dalyvavimas aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų
projektų konkurse artimoje ateityje leidžia tikėtis tarptautinių publikacijų ir patentų proveržio.
Prioriteto srities veikloje dalyvauja ekonomiškai stiprios Lietuvos įmonės, kurių MTEP išlaidos
mažos, tačiau vienam darbuotojui tenkanti sukuriama pridėtinė vertė sąlygiškai gera (apie 60 tūkst.
Eur).
1.3. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į SSGG vertinimo
rezultatus.
Atlikus prioriteto „Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas“ SSGG analizę, nustatyta,
kad prioriteto įgyvendinimas atveria galimybes Lietuvos žemės ūkio ir maisto gamintojams didinti
maisto, kurio pridėtinė vertė kuriama dėl ilgesnio galiojimo laiko, atitikties etiniams, etniniams,
religiniams ir saugos ir kokybės reikalavimams, eksporto apimtis į netradicines rinkas. Tam poveikį
daro tokie ekspertų identifikuoti pokyčiai išorinėje aplinkoje ir inovatyviųjų produktų ir
technologijų kūrimo srityje turimi pajėgumai:
•

•

Prognozuojamas gyventojų skaičiaus pasaulyje didėjimas. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės
ūkio organizacijos (MŽŪO) duomenimis, 2025 m., palyginti su 2015 m., gyventojų skaičius
padidės beveik trečdaliu, o 2050 m. pasieks 9,7 mlrd. Strateginis gyventojų apsirūpinimo
maistu užtikrinimo principas turi būti derinamas su tvariu atsinaujinančiųjų išteklių
naudojimu, todėl aktualus numatytų prioriteto maistinių ir pašarinių augalų veislių kūrimo,
tikslinių savybių galvijų linijų ir genotipų pradinės medžiagos gamybos technologijų
vystymas.
Prognozuojamas daugumos produktų suvartojimo vienam gyventojui didėjimas pasaulyje.
MŽŪO duomenimis, jautienos ir veršienos suvartojimas padidės apie 4 proc., paukštienos –
5 proc., žuvies – 7 proc., avienos, aliejaus – 10 proc., šviežių pieno produktų – 13 proc.
Kviečių ir kiaulienos suvartojimas 2025 m. liks tokio pat lygio, kaip ir 2015 m. Dėl situacijos
žemės ūkio rinkoje Lietuvos ūkiai neturi galimybių gerinti savo efektyvumą, didindami
gamybos mastą. Norėdami išlikti versle, jie turi didinti veiklos produktyvumą, pasirinkdami
verslo modelį, orientuotą į didesnės pridėtinės vertės produktų kūrimą, ir diegdami
technologines inovacijas. Lietuvos mokslininkai naudodamiesi prioriteto tyrimų
infrastruktūra ir kompetencija sėkmingai kuria ir diegia naujas, produktyvesnes augalų
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•

veisles (2015– 2017 m. užregistruota 31 augalų veislė), technologinėmis, aplinkosauginėmis
ir logistinėmis savybėmis pasižyminčias veiksmingas trąšas ir biologinius preparatus, taip
pat tiksliąsias augalininkystės ir gyvulininkystės technologijas.
Didėjanti apsinuodijimo maistu apimtis. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis,
kasmet pasaulyje apie 600 mln. žmonių suserga suvalgę užteršto maisto, o 420 tūkst. miršta
apsinuodiję maistu. Problemai spręsti reikia technologinių sprendinių, skirtų saugesnių
natūralių maisto žaliavų, sudedamųjų dalių ir produktų gamybai, maisto saugos įvertinimo,
atsekamumo technologijoms, inovatyviosioms maisto pakavimo ir laikymo technologijoms
vystyti. Lietuvoje sparčiai vystosi elektroninių prietaisų, kuriais vartotojai gali greitai
identifikuoti gendančio (ar sugedusio) maisto produkto požymius, kūrimas.
Lietuvos žemės ūkis intensyviai diegia energiją taupančias technologijas ir plečia energijos
iš atsinaujinančiųjų šaltinių gamybą. Diegiant naujas technologijas, didėja žemės ūkyje
naudojamų energijos išteklių efektyvumas ir nuosaikiai mažėja atmosferos šiluminė tarša.
Eurostato duomenimis, 2004–2015 m. galutinis energijos suvartojimas 1 ha žemės ūkio
naudmenų kito netolygiai, tačiau įžvelgiama bendra mažėjimo tendencija nuo 40,4 iki 32,6
kgne/ha. 2015 m. Lietuvoje galutinis energijos suvartojimas 1 ha žemės ūkio naudmenų
buvo apie 4 kartus mažesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. 2015 m. Lietuvoje,
panaudojus vieną toną energijos, sukurta 9,8 tūkst. Eur/tne žemės ūkio bendrosios pridėtinės
vertės, tai yra 60 proc. daugiau nei Europos Sąjungoje.

Atlikus prioriteto „Funkcionalusis maistas“ SSGG analizę, nustatyta, kad jo įgyvendinimas atveria
galimybes Lietuvos žemės ūkio ir maisto gamintojams didinti maisto, kurio pridėtinė vertė kuriama
dėl teigiamo poveikio vartotojų savijautai ir sveikatai bei lėtinių ligų rizikos mažinimo, eksporto
apimtis į netradicines rinkas. Tam poveikį daro šie ekspertų identifikuoti pokyčiai išorinėje
aplinkoje ir turimi inovatyviųjų produktų ir technologijų kūrimo pajėgumai:
•
•

•

•

Prognozuojamas funkcionaliojo maisto rinkos augimas. 2017 m. ji sudarė 147 mlrd. Eur, o
2021 m. bus 163 mlrd. Eur (kasmet vidutiniškai augdama po 3,2 %).
Funkcionaliojo maisto produktų rinkoje sparčiausiai auga probiotinių gėrimų segmentas,
kurio pasaulinė rinka 2014 m. buvo 31,44 mlrd. JAV dolerių, o numatomas metinis augimas
2018–2023 m. – 7,9 %. Didelę segmento dalį sudaro pieno gėrimai, kurių gamyba ir
technologijos Lietuvoje turi ilgametes tradicijas – 2016 m. pagaminta 54,6 tūkst. t tokių
produktų, eksportuota už 11,9 mln. Eur. Prognozuojama, kad sėkmingai kuriant ir diegiant
numatytas prioriteto funkcionaliojo maisto technologijas, per 2–3 m. šių produktų eksportas
turi pasiekti 2012 m. lygį, t. y. 22,5 mln. Eur.
Prognozuojamas funkcionaliojo maisto sudedamųjų dalių rinkos augimas. 2018 m.
funkcionaliųjų sudedamųjų dalių rinka buvo vertinama 33,6 mlrd. dolerių, o 2015–2020 m.
prognozuojamas vidutinis 7,2 % metinis augimas.
Svarbaus funkcionaliojo maisto sudedamųjų dalių segmento – prebiotikų – rinka auga.
2017 m. prebiotikų rinkos vertė buvo 605 mln. JAV dolerių, 2021 m. turėtų pasiekti 765
mln. JAV dolerių (kasmet augdama po 6 %). Didžiausi prebiotikų gamintojai šiuo metu yra
Azijoje, tačiau tikimasi, kad ilgainiui Europa užims iki 50 % prebiotikų rinkos. Lietuvos
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pieno perdirbėjams sėkmingai sukūrus ir įdiegus prioritete numatytas biologiškai aktyvių
komponentų išskyrimo bei gryninimo technologijas, skirtas oligosacharidams iš laktozės
gaminti, galima tikėtis reikšmingo funkcionaliųjų ingredientų eksporto proveržio.
Prognozuojamas biologiškai aktyvių peptidų rinkos augimas. 2017 m. peptidų rinkos vertė
buvo 23,5 mlrd. JAV dolerių, 2016–2022 m. prognozuojamas vidutinis 9,4 % metinis
augimas (peptidų vidutinė rinkos kaina yra 85 000 eurų už toną). Biologiškai aktyvių
peptidų, skirtų maistui, rinka yra nauja – Lietuvos pieno perdirbėjai mažiau kaip 10 m.
sėkmingai įgyvendinę numatytas prioriteto technologijas, skirtas biologiškai aktyviems
peptidams iš kazeino gaminti, gali padaryti proveržį šioje srityje.

Atlikus prioriteto „Inovatyvusis biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas
(biorafinavimas)“ SSGG analizę, nustatyta, kad jo įgyvendinimas atveria galimybes Lietuvos žemės
ūkio ir maisto gamintojams perdirbant biožaliavas taikyti pakopinį principą, kai pirmenybė teikiama
aprūpinimu maistu, o šalutiniai produktai ir atliekos panaudojamos aukštesnės pridėtinės vertės
produktų gamybai. Tam poveikį daro tokie ekspertų identifikuoti inovatyviųjų produktų ir
technologijų kūrimo pokyčiai išorinėje aplinkoje ir turimi pajėgumai:
•

•

•

Prognozuojamas baltymų rinkos augimas. 2013 m. duomenimis, ši rinka siekė 7,8 mln. t ir
generavo daugiau kaip 43 mlrd. Eur pajamų, o metinis rinkos augimas sudarė 5–6 proc.
Prognozuojama, kad 2020 m. baltymų rinka sieks 11,8 mln. t. Didžiausią maistinių baltymų
rinkos dalį užima gyvūniniai baltymai, tačiau dėl jų gamyboje reikalingų žaliavų trūkumo ir
palyginti didelės jų kainos augalinių baltymų vartojimas turi itin didelį potencialą augti.
Didžiausias baltymų ingredientų suvartojimas yra JAV ir Europoje, kur rinka yra pasiekusi
brandos lygį (2013 m. Europoje – 2,547 mln. t, JAV – 2,633 mln. t). Dėl kūdikių maisto
apimties didėjimo sparčiausiai auga baltymų suvartojimas Azijos regione (2013 m. – 1,698
mln. t). Lietuvos kviečių perdirbėjams sėkmingai įgyvendinus prioriteto biorafinavimo
technologijas ir iš krakmolo gaminamų sacharidų pradėjus gaminti kviečių albuminus, 2022
m. jų pasiūla gali siekti 7 750 t, orientuojantis į Azijos rinką, kuriame augaliniai baltymai
priimtini didesniam vartotojų segmentui. Pradėjusi veikti ŽŪB „Pienas Lt“ 2016 m. pardavė
kazeino už 0,7 mln. Eur. Tai sparčiausiai augantis baltymų rinkos segmentas šalyje.
Sėkmingai įgyvendinus UAB „Endobiotech“ plėtrą pagal projektą „Smartinvest“ bus
įdiegtos pluoštinių kanapių biorafinavimo į vertingas maistines (aliejų, baltymus, maistines
skaidulas) ir biologiškai aktyvias (fitokanabinoidus, polifenolinius junginius)
medžiagas technologijos. Nupirkta moderni bandomoji superkritinės ekstrakcijos sistema,
KTU VšĮ „Technopolio“ patalpos restauruotos molekulinei distiliacijai, planuojama įsigyti
bandomąją chromatografijos įrangą medžiagoms gryninti.

2. Sumanios specializacijos įvardintų ir neįvardintų (naujų) krypties prioritetų technologijų
aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo ir tikėtino poveikio kriterijus (jų įvertinimo
argumentacija).
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Ekspertai identifikavo įvardintas ir naujas 23 krypties prioritetų technologijas, kurias suklasifikavo
pagal pajėgumą jas įgyvendinti ir pagal technologijų tikėtiną poveikį. Apibendrinti visų ekspertų
vertinimo rezultatai pateikiami 2 paveiksle.
Technologijos, skirtos maisto po derliaus nuėmimo
nuostoliams sumažinti

1

1

Perteklinio maisto rūšiavimo technologijos

1

1

Kompleksinės baltyminių žaliavų ekstrakcijos ir
frakcionavimo technologijos
Grūdų perdirbimo šalutinių produktų biorafinavimo
technologijos

2

Vaisių ir uogų atliekų biorafinavimo technologijos
Beatliekio kanapių perdirbimo į vertingus komponentus
technologijos
Beatliekio biožaliavų perdirbimo į vertingus maisto
komponentus technologijos
Funkcionaliųjų komponentų ir funkcionaliojo maisto
technologijos.
Šalutinių gamybos produktų perdirbimo technologijos,
skatinant beatliekinę gamybą.
Biokonservavimu grindžiamų technologijų taikymas maisto
gamybos grandinėje.
Išmanusis ir sterilus pakavimas; naujos pakavimo
medžiagos
Maisto saugos įvertinimo ir matavimo technologijos, skirtos
saugai valdyti ir užtikrinti, klastojimui išaiškinti;
Masinei gamybai pritaikytų, patogių ir nebrangių jutiklių,
greitai identifikuojančių gendančio (ar sugedusio)…
Naujų, alternatyvių, dažniausiai augalinių produktų
kūrimas, pakeičiant mėsos gaminius

2

2

1

2

1

1

1
6

7

6

6

3

5

3

3
5

2

1

2

1

3

10

Etninio ir lokaliai orientuoto maisto technologijos

2

Inovatyvios priemonės maisto grandinėje užtikrinant
augalų/gyvūnų sveikatingumą, produkcijos saugą ir kokybę.
Saugesnių maisto žaliavų ir produktų kūrimo
biotechnologijos.
Nuotolinis fenotipavimas, tiksliojo ūkininkavimo
technologijos.
Inovatyviųjų trąšų ir jų komponentų, biologinių preparatų
tvaraus naudojimo technologijos.
Pažangiosios kenksmingųjų organizmų kontrolės ir augalų
mitybos sistemos.
Selekcijos technologijos,tikslinių savybių maistinių ir
pašarinių augalų veislės, gyvūnų linijos ir genotipai.
Tvarių, saugesnių maisto žaliavų, maisto produktų, maisto
priedų gamybos, pakavimo bei saugojimo technologijos.
Tvarios saugesnės biožaliavos, maisto sudėtinės dalys ir
produktai, maisto priedai, inovatyvios biožaliavų…

3
4

2

3

1
4

6
6

5

5

6

5

6
6

2
0

Pajėgumo įgyvendinti reitingas

7

2
2

4

6

8

10

12

14

Tikėtino poveikio reitingas

2 paveikslas. Pirminių ir naujai pasiūlytų prioritetų ir technologijų aktualumo vertinimas,
atsižvelgiant į reitingavimo rezultatus.
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Remdamiesi analizės rezultatais ir siekdami sutelkti mokslo ir verslo potencialą ir turimą
infrastruktūrą, ekspertai pasiūlė vietoj krypčių formuoti stambesnių, didesnį potencialą ir vystymo
galimybes turinčių tematikų prioritetus. Taip pat ekspertai pasiūlė sujungti 2 prioritetus
„Funkcionalusis maistas“ ir „Inovatyvusis biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas
(biorafinavimas)“ į naują tematiką „Biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus“.
Ekspertų nuomone, aktualios prioriteto „Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis
maistas“ technologijos: tvarios, saugesnės biožaliavos, maisto sudedamosios dalys ir produktai,
maisto priedai; inovatyviosios maisto pakuotės ir laikymo technologijos; naujos selekcijos
technologijos, tikslinių savybių augalų ir gyvūnų veislės, linijos ir genotipai; pažangioji
kenksmingųjų organizmų kontrolė, biologiniai preparatai, trąšos, stimuliatoriai tvariai aplinkai
užtikrinti; nuotolinis fenotipavimas ir tiksliojo ūkininkavimo technologijos; gyvūnų mitybos
sistemos tvariai gyvulininkystės plėtrai. Prioritetui „Biožaliavų perdirbimas į vertingus
komponentus“ ekspertai siūlo tokias technologijas: funkcionaliųjų maisto komponentų išskyrimas
ir (arba) savybių tyrimai, panaudojimo būdų funkcionaliajam maistui sukūrimas, funkcionaliojo
maisto kokybės ir technologinių rodiklių vertinimas; kompleksinės žemės ūkio, maisto žaliavų ir
šalutinių maisto gamybos produktų perdirbimo į vertingus komponentus technologijos, skatinančios
beatliekę gamybą.
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Siūloma atnaujinta M krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tvari ir saugi
maisto
grandinė,
aprūpinanti
vartotojus
sveikesniu
maistu.

Agroinovacijo
s ir maisto
technologijos.

Tematikos

Buvusi
prioriteto
formuluotė

1.Tvarūs
agrobiologin
iai ištekliai ir
saugus
maistas.

M1 Tvarūs
agrobiologinia
i ištekliai ir
saugus
maistas.

2. Beatliekis
biožaliavų
perdirbimas į
vertingus
komponentu
s.

Aprėptis

Tvarios, saugesnės biožaliavos,
maisto sudėtinės dalys ir
produktai,
maisto
priedai;
inovatyviosios maisto pakuotės
ir laikymo technologijos; naujos
selekcijos
technologijos,
tikslinių savybių augalų ir
gyvūnų veislės, linijos ir
genotipai;
pažangioji
kenksmingųjų
organizmų
kontrolė, biologiniai preparatai,
trąšos, stimuliatoriai tvariai
aplinkai užtikrinti; nuotolinis
fenotipavimas
ir
tiksliojo
ūkininkavimo
technologijos;
gyvūnų mitybos sistemos tvariai
gyvulininkystės plėtrai.
M2 Funkcinis Funkcinių maisto komponentų
maistas
išskyrimas ir (arba)
funkcionaliųjų jo savybių
M3 Inovatyvus tyrimai, panaudojimo
biožaliavų
funkcionaliajam maistui būdų
kūrimas,
sukūrimas, funkcionaliojo maisto
tobulinimas ir kokybės ir technologinių rodiklių
perdirbimas
vertinimas.
(biorafinavima Kompleksinės žemės ūkio,
s).
maisto žaliavų ir šalutinių
maisto gamybos produktų
perdirbimo į vertingus
komponentus technologijos,
skatinančios beatliekę gamybą.

Buvęs
technolo
gijos Nr.

Poveikis

M1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M1.5

1. Padidėjęs žemės ūkio tvarumas ir agrobiologinių
išteklių išsaugojimas, užtikrinant ekosistemų
funkcionalumą, švelninant klimato kaitos padarinius.
2. Mažėjantis pranešimų apie lietuviškos kilmės
nesaugias biožaliavas ir maistą skaičius.
3. Didesnės pridėtinės vertės biožaliavos ir maisto
produktai.
4. Esamų rinkų išlaikymas ir eksporto į naujas rinkas
plėtra padidins maisto sektoriaus eksportą (Eur).
5. Stabilus arba didėjantis žemės ūkio ir maisto
sektoriaus indėlis į šalies BVP.
6. Dėl inovacijų kūrimo ir diegimo padidėjęs prekių
ženklų skaičius (vnt.).
7. Padidėjęs registruotų tikslinių savybių turinčių
veislių skaičius (vnt.).

M2.1
M2.2
M2.3
M2.4
M3.1
M3.2
M3.3
M3.4

1.Sveikatai palankaus maisto technologijų sklaida
įvairių maisto ūkio sektorių aprėptyje.
2. Mažėjantis ligų dėl netinkamos mitybos skaičius.
3. Didėjantis įvairių sričių tyrėjų ir specialistų
bendradarbiavimas.
4. Didėjanti maisto sektoriaus darbuotojo sukuriama
pridėtinė vertė (% nuo ES maisto sektoriaus vidurkio).
5. Sumažėjusios išlaidos dėl šalutinių maisto gamybos
produktų ir maisto atliekų utilizavimo (Eur).
6. Padidėjęs Lietuvoje sukurtų ir sukomercintų
beatliekių technologijų skaičius (vnt).
7. Dėl inovacijų kūrimo ir diegimo padidėjęs prekių
ženklų skaičius (vnt.).
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9 PRIEDAS. KRYPTIES „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“ 6-OSIOS
EKSPERTINĖS DISKUSIJOS ATASKAITA (KRYPTIES ATASKAITA)
1. Esamų ir potencialių Sumanios specializacijos krypties prioritetų aktualumo vertinimas (jų
įvertinimo argumentacija).
1.1. Politinių, teisinių socialinių, ekonominių, technologijų ir kt. aplinkos veiksnių pokyčių
(tendencijų) potencialaus poveikio (galimybių ir grėsmių prasme) prioritetų įgyvendinimui
vertinimas.
Įvertinę krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetų aktualumą, ekspertai darbo grupės
posėdyje apžvelgė kiekvieną prioritetą ir technologiją atskirai. Prioritetas V1 tiek Europos Sąjungos
„Atviresnio švietimo“ politikos, tiek privačių investicijų į švietimo technologijų kūrimą (pvz.: „Intel
Teach“, „Telia“, „Google“, leidykla „Šviesa“ ir kt.) atžvilgiu išlieka labai aktualus. Pagrindinės
pasaulinės švietimo technologijų vystymosi tendencijos yra šios: mokymosi turinio ir formų
priartinimas prie kiekvieno besimokančiojo asmeninių savybių (mokymosi individualizavimas),
bendradarbiaujamasis mokymasis ir mišriųjų mokymosi formų ir technologijų taikymas.
„Technavio“
(https://www.technavio.com/report/global-education-technology-global-highereducation-active-learning-platform-market-2016-2020) tyrimai rodo, kad pasaulinė interaktyviojo
mokymosi technologijų rinka iki 2020 m. augs net 29 proc.
Visos didžiosios IRT įmonės investuoja ir kuria švietimo technologijas. Lietuvoje, be pasaulinių
įmonių, inovatyviąsias švietimo technologijas kuria startuoliai, dalis jų įkurti Lietuvos universitetų
inkubatoriuose (pvz.: KTU „Start-up Space“). Iš tokių startuolių galima paminėti UAB
„SneakyBox, UAB „Solidus mokslas“, taip pat UAB „Mokymosi instrumentai“, UAB „Geras
Solutions“ ir kt. Atsižvelgiant į pasaulines tendencijas ekspertai siūlo sutelkti prioriteto V1
technologijas į vieną technologiją – švietimo technologijas, kurios apimtų individualizuotas,
bendradarbiavimo ir mišriąsias mokymosi technologijas. Vis dar neišspręstas švietimo technologijų
ekonominės veiklos sektoriaus apibrėžimo ir efektyvus jo veiklos rodiklių stebėjimo klausimas.
Vertinant mokslinių tyrimų potencialą, pabrėžta, kad Lietuvoje, vykstant aukštojo mokslo
institucijų tinklo optimizavimui, edukologų potencialas yra sutelktas Kaune ir Vilniuje.
Prioritetas V2 Europos Sąjungoje išskiriamas kaip perspektyvus ir veiksmingas, galintis
reikšmingai prisidėti prie tvarios Europos Sąjungos gerovės augimo: ,,kultūros ir kūrybos sektorių
įmonės (KKI) yra itin novatoriškos ir pasižymi dideliu ekonominiu potencialu, o patys sektoriai yra
vieni dinamiškiausių Europoje“ (Žalioji knyga. Kultūros ir kūrybos sektorių potencialo
išlaisvinimas, 2010). 2017 m. ,,KEA European Affairs“ paskelbtoje studijoje nurodoma, kad 2014
m. KKI 27 Europos Sąjungos šalyse sukūrė 558 mlrd. Eur BVP pridėtinės vertės – tai sudaro 4,4
proc. viso Europos Sąjungos BVP. Kultūrinėse industrijose Europoje sukurta 8,3 mln. darbo vietų
(prilyginamų visos darbo dienos užimtumui) arba 3,8 proc. visos darbo jėgos. Platesnės KKI
aprėpties statistika (įskaitant madą ir prabangos produktus) rodo, kad KKI sektorius sukuria 5,3
proc. Europos BVP pridėtinės vertės, jame dirba 7,5 proc. visų Europos dirbančiųjų („Mapping the
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Creative Value Chains. A study on the economy of culture in the digital age“, KEA European
Affairs, 2017). Lietuvoje kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektorius auga, kaip ir sektoriaus
kuriamas BVP. Tikimasi, kad iki 2020 m. KKI BVP dalis sudarys 7 %. Moksliniuose straipsniuose
teigiama, kad kultūrinėse ir kūrybinėse industrijose vyrauja netechnologinio pobūdžio inovacijos,
kurios skiriasi nuo tradicinių pramonės sektorių inovacijų. Jos dažnai yra grindžiamos ne mokslo
žiniomis (MT), o patirtimi ir kūrybiškumu (EP). Vis daugiau autorių ir organizacijų teigia, kad
Europos Sąjungos inovacijų skatinimo sistema turėtų būti labiau orientuota į kūrybinių industrijų
įmones, kuriančias „minkštąsias“, „kūrybines“ ar ,„sistemų“ inovacijas. Tyrimuose ir strateginiuose
Europos Sąjungos dokumentuose pažymima, kad kūrybinis sektorius yra mažiau paveikus
ekonominėms krizėms ir sparčiau susidoroja su ekonominių krizių padariniais nei kiti sektoriai,
sugeba greitai ir lanksčiai reaguoti į pasikeitusią situaciją rinkoje.
Ekspertai taip pat įvardijo, kad išaugo prioriteto V2 finansinių technologijų aktualumas. 2014 m.
šių technologijų reikšmė nebuvo taip aiškiai pastebima. Kaip teigiama studijoje „Pasiūlymai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl finansinių technologijų (fintech) industrijos plėtros
Lietuvoje“, „Finansinių technologijų industrijos apimtis sparčiai auga: 2016 metais pasaulyje į ją
investuota apie 25 mlrd. JAV dolerių. Prognozuojama, kad per artimiausius kelerius metus bendra
investicijų į finansines technologijas suma viršys 150 mlrd. JAV dolerių. Atlikti tyrimai rodo, kad
finansinių technologijų įmonės iki 2020 metų gali perimti 20 proc. pasaulinės finansinių paslaugų
rinkos. Lietuva ypač patraukli finansinių technologijų įmonėms įsikurti ir plėstis, nes čia galima
rasti šioms įmonėms svarbių privalumų: puikiai išvystyta infrastruktūra, inovacijoms atvira finansų
rinkos priežiūros institucija, patraukli teisinė aplinka, kvalifikuota ir konkurencinga darbo jėga,
galimybės iš Lietuvos vykdyti veiklą visoje ES. Lietuvoje taip pat yra išsivysčiusi ir stipri
kibernetinio saugumo sistema, galinti finansinių technologijų įmonėms pasiūlyti naują požiūrį į
kibernetinio saugumo problemas. Tinkamai išnaudojant šį privalumų derinį, Lietuva turi galimybių
pritraukti daugiau finansinių technologijų įmonių ir tapti finansinių technologijų centru Baltijos
regione.“ Tai lėmė ekspertų rekomendacijas įtraukti šias technologijas į prioritetą V2.
2. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo įgyvendinti
krypties prioritetus vertinimą
Prioriteto „Modernios ugdymosi technologijos ir procesai“ aktualumo ekspertinis vertinimas
Remiantis ,,Vilmorus“ ir kitomis apklausomis bei darbo grupės ekspertų nuomone, šis prioritetas
sulaukia didelio įmonių ir švietimo įstaigų susidomėjimo, tačiau savo potencialo neatskleidžia nei
per verslo investicijas į mokslinius tyrimus, nei įgyvendindamas mokslo ir verslo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų projektus. Tyrėjų ir mokslo publikacijų skaičius yra pakankamas, tačiau, kaip ir
daugumai socialinių ir humanitarinių mokslų krypčių, rezultatams trūksta platesnio matomumo
tarptautinėje erdvėje ir citavimo apimties.
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V1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai

1. Tarptautinio publikavimo ir
patentavimo pajėgumas
5
8. Įmonių pajėgumas pritraukti
privatų ir/ar viešąjį METPI
finansavimą

4
3

2. Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus

2
7. Ūkio sektorių/įmonių
galinčių kurti Sumanios
specializacijos programoje
numatytas technologijas būklė

1
0

6. Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose globalios vertės
grandinės dalyse

3. Viešosios MTEPI
infrastruktūros ir aukštos
kvalifikacijos žmonių išteklių
prieinamumas

4. Bendrųjų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba MTEP
projektų įgyvendinimo…
5. Pajėgumas kurti startuolius
ir atžalines įmones

V2 prioriteto V2.1 technologijos „Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos“ aktualumo
ekspertinis vertinimas
Šio prioriteto ir technologijos paklausa, ir potencialas auga kasmet (kino industrija kasmet auga
apie 200 %), taip pat 30% auga privačios investicijos į kino industrijos sektorių. Vertinant mokslo
potencialą, reikia atkreipti dėmesį, kad du trečdaliu V2 prioriteto V2.1 technologijos s rezultatų sudaro
meno ir tik vieną trečdalį mokslo darbai. Meno darbai (pvz., 2017 m. pasaulio valstybių dizaino
reitinge Lietuva užėmė 25 vietą iš 97 šalių) yra pripažįstami ir matomi tarptautiniu lygiu.
Audiovizualinio sektoriaus raišką atspindi produkcijos atrinkimas į tarptautinius festivalius,
kuriuose produkcijos inovatyvumą ir kokybę vertina tarptautinės komisijos ir suteikia
apdovanojimus. 2017 m. lietuviški filmai buvo atrinkti į prestižinių Kanų, Toronto, Varšuvos,
Lokarno, Venecijos, Karlovi Varų, Amsterdamo kino festivalių programas (festivalių klasifikavimą
žr. http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_sites.asp.) Taip nustatoma, ar produktas turi kokybinių
naujumo požymių tarptautiniu mastu. Svarbu atkreipti dėmesį, kad prioriteto technologijų vystymui
trūksta reikšmingų investicijų į meno ir mokslo infrastruktūrą, bendros su verslu ekosistemos. Šio
prioriteto svarbą rodo ir šioje srityje veikiančių inkubatorių ir augantis klasterių skaičius (12
inkubatorių, ne mažiau kaip 4 klasteriai).
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V2 prioriteto V2.1 Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos

1. Tarptautinio publikavimo ir
patentavimo pajėgumas
5
8. Įmonių pajėgumas pritraukti
privatų ir/ar viešąjį METPI
finansavimą

4

2. Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus

3
2

7. Ūkio sektorių/įmonių
galinčiu kurti Sumanios
specializacijos programoje
numatytas technologijas būklė

1
0

3. Viešosios MTEPI
infrastruktūros ir aukštos
kvalifikacijos žmonių išteklių
prieinamumas

4. Bendrųjų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba MTEP
projektų įgyvendinimo
pajėgumas

6. Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose globalios vertės
grandinės dalyse
5. Pajėgumas kurti startuolius
ir atžalines įmones

V2 prioriteto V2.2 technologijos „Socialinės technologijos“ aktualumo ekspertinis vertinimas
Per pastaruosius trejus metus tarptautinių mokslo publikacijų su citavimo indeksu skaičius augo 16
kartų. Auga ir prioriteto mokslininkų cituojamumas. Iš verslo perspektyvų vertinant didžiausios yra
finansinių technologijų srities verslo investicijos. Užsienio kapitalo licencijų skaičius išaugo 5
kartus. Buvo daugiau nei 100 susidomėjusių įmonių iš 32 šalių.
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V2 prioriteto V2.2 Socialinės technologijos

1. Tarptautinio publikavimo ir
patentavimo pajėgumas
5
8. Įmonių pajėgumas pritraukti
privatų ir/ar viešąjį METPI
finansavimą

4

2. Pajėgumas įgyvendinti
tarptautinius projektus

3
2

7. Ūkio sektorių/įmonių
galinčiu kurti Sumanios
specializacijos programoje
numatytas technologijas būklė

1
0

6. Pajėgumas dalyvauti
didžiausią pridėtinę vertę
kuriančiose globalios vertės
grandinės dalyse

3. Viešosios MTEPI
infrastruktūros ir aukštos
kvalifikacijos žmonių išteklių
prieinamumas

4. Bendrųjų technologijų
kūrimo, technologijų
perdavimo arba MTEP
projektų įgyvendinimo…
5. Pajėgumas kurti startuolius
ir atžalines įmones

3. Sumanios specializacijos prioritetų aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į SSGG vertinimo
rezultatus
Prioritetas „Modernios ugdymosi technologijos ir procesai“ siūlo edukacinio turinio papildytosios,
virtualiosios realybės, nuotolinio arba mišriojo ir masinio mokymo produktus ir paslaugas. Tai
sprendiniai, link kurių eina viso pasaulio formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistema. Rinka yra
didelė ir pasaulinė, tačiau ir pasiūla nemaža. Lietuvoje ugdymo technologijų eksportas iš esmės yra
susijęs su startuolių (pvz.: UAB „Binar Solutions“, UAB „Mokymosi instrumentai“, UAB „Geras
Solutions“, UAB „SneakyBox“, UAB „Solidus mokslas“ ir kt.) kuriamomis ugdymo
technologijomis. Tokie startuoliai vysto ir diegia virtualiąsias mokymosi aplinkas, nuotolinius
mokymus, kuria savarankiško mokymosi ar masinių atvirųjų mokymų technologijas ir metodikas.
UAB „SneakyBox“ sukurti produktai, įskaitant ir skirtus ugdymui, platinami „App Store“, tai yra
pasaulinėje rinkoje. Brandžios įmonės, daugiausia leidyklos, investuoja į ugdymo technologijas,
kurdamos, tiek edukacinį turinį, tiek pačias technologijas, bet menkai vysto jų eksportą dėl įvairių
ribojimų (pvz.: lietuvių kalbos). Šiandien didelė dalis edukacinio turinio yra sukuriama viešajame
sektoriuje (švietimo sistemoje), tačiau šis turinys yra skirtas Lietuvos mokykloms ir didžiąja dalimi
nėra sistemos ar skatinimo jį pritaikyti eksportui į kitas šalis.
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Galimų nepalankių išorinės aplinkos situacijų, kurios gali pakenkti pasinaudojimui identifikuotomis
galimybėmis ar jį sustabdyti:
•
•
•
•

Tikslingų investicijų trūkumas vystyti tiek edukacinį turinį, tiek ugdymo technologijas, ypač
švietimo sistemoje.
Maži atlyginimai švietimo sistemoje, neleidžiantys pritraukti ir išlaikyti talentingų tyrėjų ir
pedagogų, gebančių proaktyviai kurti edukacinį turinį ir vystyti ugdymo technologijas.
Edukologų ir pedagogų rengimo sistemos fragmentacija ir pasyvus modernizavimas.
Verslumo, išėjimo į tarptautines rinkas kompetencijos trūkumas.

Stiprybės
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Lietuvoje yra pakankamai tyrėjų, dirbančių
edukologijos kryptyje.
Edukologijos krypties tyrėjų kasmet gerėjantys
mokslo darbų rezultatai (tarptautinės publikacijos,
tarptautiniai mokslo projektai ir kt.).
Technologijomis grindžiamas mokymasis yra auganti
edukologijos kryptis. Daugėja šioje srityje tyrimus
vykdančių tyrėjų, doktorantų.
Ugdymo
technologijų
srityje
pakankamos
investicijos į MTEP veiklas.
2014–2016 m. 11 atrinktų įmonių, dirbančių ugdymo
technologijų srityje, investicijos į MTEP sudarė 833
tūkst. Eur (Lietuvos statistikos departamento
duomenys).
Daugėja startuolių, kuriančių ir tarptautinėje rinkoje
(pvz., „App Store“) parduodančių ugdymo
technologijas.

Silpnybės
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Produkto turinys yra gana lokalus. Tą rodo ir tai,
kad 11 atrinktų įmonių (2-os ataskaitos 1-as
priedas), vykdančių MTEP veiklą ugdymo
technologijų srityje, eksporto veiklos nevysto.
Edukologų ir pedagogų skaitmeninis raštingumas
nėra pakankamas, todėl tai riboja tiek mokslinių
tyrimų plėtotę, tiek ugdymo technologijų produktų
naudojimą.
Maži edukologų ir pedagogų atlyginimai (didžioji
dalis žmonių išteklių dirba viešajame sektoriuje)
neleidžia pritraukti ir išlaikyti talentingų, reikiamos
kompetencijos tyrėjų, dėstytojų ir pedagogų.
Edukacinių technologijų ir mokslo produktų
ekonominio poveikio rezultatas matomas tik po itin
ilgo laiko (ilgas mokymosi ciklas).
Ugdymo technologijų sritis ilgą laiką buvo
palaikoma tik vidiniais institucijų ištekliais
(įmonių, aukštųjų mokyklų), neskiriant papildomų
investicijų laboratorijoms, įrangai ir kt.
MTEP aspektu ugdymo technologijų srityje
nesusiformavo intelektinės nuosavybės apsaugos ir
valdymo praktika ir kultūra, nes, remiantis Europos
Sąjungos švietimo tendencijomis, ugdymo mokslo
rezultatai dažniausiai naudojami kaip atvirieji
švietimo ištekliai.
Nors pagal 2018 m. sausio mėn. Lietuvos
statistikos departamento duomenis 11 atrinktų
įmonių skaičius ir jų darbuotojų skaičius išliko
gana stabilus, tačiau šių įmonių investicijos į
MTEP veiklą ugdymo technologijų srityje 2014–
2016 m. kasmet palaipsniui mažėjo (2014 m. – 529
tūkst. Eur, 2015 m. – 225 tūkst. Eur, o 2016 m. –
78,8 tūkst. Eur). Tai gali būti susiję su ESFA
finansavimo periodo vėlavusia pradžia.
Įmonės, nurodžiusios ugdymosi technologijų
prioritetą, vidutiniškai turi daugiausia darbuotojų –
44, iš jų vidutiniškai 0,13 tyrėjo.
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9.

Nepakankamai išnaudotos galimybės
ugdymosi technologijas užsienio rinkoms.

Galimybės

Grėsmės

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Europos politinis kontekstas yra palankus ugdymo
technologijų plėtotei, todėl tikimasi, kad augs verslo
investicijos į šį sektorių. Tą rodo ugdymosi
technologijų
tematikos
akcentavimas
ES
strateginiuose dokumentuose.
Ryškėja naujos perspektyvos mokslininkams
bendradarbiaujant ugdymo technologijų ir kitų
mokslų srityse, pvz., neurotechnologijos ir kt.
Verslo plėtojimo viešajame sektoriuje būtinybe
tampa verslo ir mokslo partnerystė kuriant
edukacinius sprendinius (pvz: UAB „Šviesa“
aktyviosios klasės sprendiniai, „TAMO“, „EMA“ ir
kt.).
Technologijoms pritaikyto aktualaus mokymo turinio
kūrimas taps vienu esminių veiksnių palaikant
edukacinių technologijų produktą.
Inovatyviųjų produktų kūrimui ir jų diegimui į rinką
palanki ir socialinė kultūrinė aplinka. Jaunoji Y karta
yra technologijų karta, todėl ugdymosi technologijų
vartotojų rinka turi didelį potencialą: el. platformų, el.
įrankių, edukacinių žaidimų ir kitų el. išteklių ir
paslaugų
bendrojo
lavinimo
sistemoje
ir
neformaliajam ugdymui poreikis nuolat auga.
Papildomos investicijos žmonių išteklių potencialui
vystyti (stažuotės užsienio įmonėse ir organizacijose,
gerosios patirties perėmimas) ir atvirųjų inovacijų
pritaikymo skirtinguose švietimo lygmenyse
išplėtimas galėtų padidinti šio sektoriaus
tarptautiškumą bei patrauklumą.
Ugdymosi technologijų srityje auganti startuolių ir
įmonių kritinė masė.
Kaip rodo „Intelektas LT“ ir kitų programų
įgyvendinimo rezultatai, esant tinkamai paramos
priemonių
ekosistemai,
mokslo
ir
verslo
bendradarbiavimas ugdymosi technologijų kūrimo,
perdavimo ir įgyvendinimo pajėgumas gali augti.

2.

3.

kurti

Ugdymo technologijų plėtrai netinkama švietimo ir
inovacijų politika, pvz.: pernelyg griežtas
reguliavimas, finansavimo mažinimas ir pan.
Neskiriama pakankamai lėšų ir neprioretizuojama
eksporto rinkų paieška ugdymo technologijų
produktams parduoti.
Neskiriamos arba ypač mažos ES struktūrinių
fondų investicijos į MTEPI infrastruktūrą ugdymo
technologijų srityje.

Pagal V2 prioriteto V2.1 technologiją „Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos“ kuriami
audiovizualiniai (pvz.: kino, reklamos ir kt.) ir dizaino produktai bei paslaugos. Nors sektoriaus
specifika yra individualus darbas, mažos ir vidutinės įmonės bei klasteriai, dauguma įmonių ir
klasterių orientuoti į eksportą – vien kino ir audiovizualinės reklamos eksportas 2016 m. sudarė 20
mln. Eur. Pasaulyje auga audiovizualinio turinio paklausa, didėja kokybiškai naujo turinio poreikis.
Sparčiai vyksta technologinė plėtra, keičiasi turinio vartojimo būdai, atsiranda vis naujų platformų,
kurios leidžia efektyviai ir masiškai platinti kūrinius (pvz., „Youtube“, „Facebook“, „Instagram“ –
pagrindinės platformos, užtikrinančios didelį pasiekiamumą). Dėl kryptingų pastangų ir veiklos
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didėja Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų žinomumas pasaulyje. Lietuvoje audiovizualinis
sektorius auga vis sparčiau, todėl realios tampa prielaidos tapti papildytosios ir virtualiosios
realybės audiovizualinio turinio produkcijos gamybos lyderiais.
Galimų nepalankių išorinės aplinkos situacijų, kurios gali pakenkti pasinaudojimui identifikuotomis
galimybėmis ar jį sustabdyti:
•
•

Kaimyninių rinkų specialistų kvalifikacijos augimas spartesnis nei Lietuvoje ir palankesnė
teisinė bazė.
Nepakankamos investicijos į reikiamų specialistų rengimą, audiovizualinio ir dizaino
sektoriaus infrastruktūros vystymą ir plėtrą.

Stiprybės

Silpnybės

Stipri ir plati verslo ir mokslo MTEP infrastruktūra.
4 aukštojo mokslo įstaigos (Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, Vilniaus dailės akademija,
Lietuvos muzikos ir teatro akademija) rengia
kūrybinių ir kultūrinių industrijų specialistus.
3. 4 kūrybinių ir kultūrinių industrijų klasteriai (jungia
daugiau kaip 50 įmonių; menų inkubatorių tinklas;
dauguma įmonių orientuotos į eksportą (vien kino ir
audiovizualinės reklamos eksportas 2016 m. sudarė
bent 20 mln. Eur).
4. Diversifikuotos eksporto rinkos (ES šalys, JAV,
NVS, Japonija).
5. Gebėjimas vykdyti didelės apimties tarptautinius
kino filmų ir TV serialų projektus.
6. Pelno mokesčio lengvata kino gamybai, skatinanti
užsienio investicijas.
7. Didelė produktų ir paslaugų pridėtinė vertė.
8. MTEP veiklų atpažinimo ir dokumentavimo
metodologija. Vertinant audiovizualinio sektoriaus
struktūrą, ekonominio augimo potencialu pasižymi
kino industrija. Dėl daugiasektorės kino prigimties,
kuri apima tokias sritis, kaip žanras, scenarijus,
režisūra, muzika, aktorystė, kostiumai, grimas,
logistika, specialieji efektai, garso, vaizdo,
informacinių komunikacijų technologijos ir t. t.,
MTEPI potencialas kino industrijoje yra
milžiniškas. Sparčiau auga naujas sektorius –
animacijos, 3D grafikos, virtualiosios ir
papildytosios realybės produktų, kurie naudojami
tiek kine, tik žaidimuose, tiek edukacijoje.
Galimybės

1.
2.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Didėjantis specialistų trūkumas.
Nepakankamas specializuotų mokslo įstaigų
pedagogų kompetencijos lygis.
Sektorius neužtikrina nuolatinio įdarbinimo ir
socialinių garantijų, nes dauguma specialistų dirbą
pagal individualios veiklos pažymą.
Naujo turinio kūrimo tempai stipriai atsilieka nuo
paklausos augimo.
Maža vidinė Lietuvos rinka.
Nacionalinio turinio nepatrauklumas pasaulyje dėl
lingvistinių priežasčių.
Sektorius yra gana fragmentuotas ir nėra sukurtos
bendros vertės grandinės. Įprastai medijų produktai
(pvz., kino filmai) platinami naudojantis
informacinėmis komunikacijų technologijomis ir
kūrybinis produktas parodomas ir įgyja komercinę
vertę tik panaudojus technologines platinimo,
transliavimo priemones. Todėl turinio transliavimui
ypač didelę reikšmę turi sukurti turinio
komunikaciniai kanalai, kurie priartina turinį prie
vartotojo.
Lietuvoje nėra sukurtos efektyviam platinimui
pakankamos infrastruktūros, ji neapima regionų.

Grėsmės
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1.
2.

3.
4.

5.

Auganti audiovizualinio turinio paklausa pasaulyje.
Auganti kokybiškai naujo turinio paklausa. Istorijų
pasakojimas (angl. story telling), kaip paplitęs
pardavimo metodas, skatina ieškoti naujų būdų kurti
mini produkciją. Technologinė plėtra ir nauji turinio
vartojimo būdai – atsiranda vis naujų platformų,
kurios leidžia efektyviai ir masiškai platinti kūrinius
(pvz., „Youtube“, „Facebook“, „Instagram“ –
pagrindinės platformos, užtikrinančios didelį
pasiekiamumą).
Didėjantis Lietuvos
kūrybinių ir
kultūrinių
industrijų žinomumas pasaulyje.
Kūryba ir turinio kūrimas nereikalauja ypatingų
sąlygų – naujam turiniui kokybiškai kurti nebūtinos
milžiniškos investicijos, daugiau investicijų reikia
tik į žmonių potencialą.
Lietuvoje sektorius auga labai greitai, todėl realios
tampa prielaidos tapti virtualiosios ir papildytosios
realybės turinio produkcijos gamybos lyderiais.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specialistų teikiamų paslaugų kainų augimas.
Kaimyninių rinkų specialistų kvalifikacijos
augimas.
Palankesnė kaimyninių rinkų teisinė bazė.
Per žemas edukologų ir pedagogų darbo užmokesčio
lygis.
Lėta ir neefektyvi aukštojo mokslo reforma
Lietuvoje.
MTEP priklausomybė nuo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų finansavimo. MTEPI kontekste
matyti, kad ne tik patys produktai yra gaminami
MTEP ateities potencialui atsiskleisti, bet ir
produktų platinimo sistemos bei kiti verslo ir
socialiniai modeliai.

V2 prioriteto V2.2 „Socialinių technologijos“ apima naujus verslo modelius, lemiamus blokų
grandinių (angl. blockchain) technologijų, taip pat verslo procesų inovacijas. Finansinės
technologijos – tai „technologijų dėka sukuriamos finansinių paslaugų naujovės, leidžiančios
sukurti naujus verslo modelius, programas, procesus ar produktus, galinčius iš esmės paveikti
finansinių paslaugų teikimą“ (Finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją
vertinimo vadovas, 2017). Finansinės technologijos apima mokėjimo, skolinimosi, draudimo ir
kitas operacijas, taip pat tokių inovacijų, kaip verslo modelio, dirbtinio intelekto, taikymą finansų
valdymui ir konsultavimui (pvz., finansų patarėjai robotai). Finansinių technologijų įmonės apima
tradicinius bankus, kurie patys vysto arba perka finansinių technologijų startuolius, taip pat
finansinių technologijų bankus, kurie taiko technologines naujoves, taip konkuruodami finansinių
paslaugų vertės grandinėje su jau įsisteigusiais bankais. Finansinių technologijų rinkos augimas yra
spartus tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Finansinių technologijų rinkos dinamika (Lietuvos banko duomenys).

Sutarčių vertė finansinių technologijų
rinkoje 2018m.
Metinis augimas (bendras metinio
augimo koeficientas (angl. CAGR)
2018–2022 m.)
Laukiama sutarčių vertė finansinių
technologijų rinkoje 2022 m.
Skaitmeniniai
mokėjimai
yra
didžiausia rinkos dalis.

Lietuva

Europa

Pasaulis

4256812

Rinkos
dalis
(Europa)
0,20 %

Rinkos
dalis
(pasaulis)
0,04 %

1506

757942

13,6 %

12,0 %

17,0 %

–

–

2509

1206640

7973831

0,21 %

0,03 %

1390

698205

3265209

0,20 %

0,04 %
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Naujos finansinių technologijų įmonės savo paslaugas planuoja teikti klientams ne tik Lietuvoje,
bet ir visoje Europos Sąjungoje ar net pasaulyje, didžioji dalis jų apyvartos gali būti laikoma
eksportu (pvz., Europos „Paysera“ parduoda franšizę užsienyje, „Seven Seas Europe“ klientai –
Kinijos įmonės ir fiziniai asmenys Europoje ir pasaulyje).
Stiprybės

Silpnybės

Lietuvos banko, Ūkio ministerijos, Finansų
ministerijos bendradarbiavimas. Parengtas Priemonių
finansinių technologijų industrijos plėtrai Lietuvoje
skatinti planas.
2. Lietuvoje yra ir šiuo metu tobulinama patraukli
reguliavimo aplinka. El. pinigų ar mokėjimų licencija
išduodama per 3 mėnesius.
3. Lietuvos banko palankus požiūris į naujus finansų
rinkos dalyvius, pagalba, įvairios iniciatyvos jiems
(pvz., blokų grandinių (angl. blockchain) technologijos
bandomoji aplinka (angl. sandbox) ir nuolat
tobulinamas reguliavimas.
4. Lietuvos banko infrastruktūra (mokėjimo sistema),
leidžianti mažesniems finansų rinkos dalyviams
naudotis tokiomis pat paslaugomis kaip ir dideliems
bankams ir taip pritraukti daugiau naujų rinkos dalyvių
iš kitų šalių.
5. 97 proc. finansinių technologijų įmonių savo paslaugas
jau teikia klientams ne tik Lietuvoje, bet ir visoje
Europos Sąjungoje ar net pasaulyje, didžioji dalis jų
apyvartos gali būti laikoma eksportu (pvz., Europos
„Paysera“ parduoda franšizę užsienyje, „Seven Seas
Europe“ klientai – Kinijos įmonės ir fiziniai asmenys
Europoje ir pasaulyje).
6. Dauguma finansinių technologijų įmonių kuria ir
klientams siūlo naujas arba geresnes, palyginti su
tradicinėmis, finansų paslaugas, todėl tyrimai yra
būtina tokių įmonių didelė darbo dalis.
7. Vertinant žmonių potencialią ilguoju laikotarpiu
galima teigti, kad prielaidų pritraukti ir ugdyti talentus
yra. Kasmet vis daugiau skatinama stoti į su
informacinėmis technologijomis susijusias studijų
programas, skiriama daugiau valstybės finansuojamų
vietų (vien universitetams skirta daugiau kaip 1,3 tūkst.
valstybės finansuojamų vietų).
Galimybės

1.

Itin spartus pasaulinės rinkos augimas. Prognozuojama
Lietuvos finansinių technologijų sandorių vertė 2018
m. bus 1506 mln. USD, t. y. sudarys 0,20 proc. visos
Europos finansinių technologijų rinkos (757942 mln.
USD) ir 0,04 proc. pasaulinės finansinių technologijų
rinkos (4256812 mln. USD). Prognozuojamas metinis

1.
2.

1.

1.

2.
3.

4.

Tikslinio finansavimo MTEP veikloms finansinių
technologijų srityje trūkumas.
Fragmentuotas supratimas apie verslo ir mokslo
bendradarbiavimo galimybes.
Tarpdisciplininių (šiuo atveju finansų ir
kūrybinių ir kultūrinių industrijų) studijų ir
mokslinių tyrimų aiškaus finansavimo ir
reguliavimo nebuvimas.
Diferencijuota technologinių ir socialinių mokslų
kainodara.
Nors
finansinių
technologijų
specialistų parengimas kainuoja tiek pat, kiek ir
IT specialistų, finansų specialistų rengimui
skiriama pinigų suma yra mažesnė (pigesnis
studento krepšelis).

Grėsmės

3.

Auganti finansinių technologijų konkurencija.
Dominuojantis
sektorius
Lietuvoje
yra
elektroninių mokėjimų paslaugos, kuriame
konkurencija yra didžiausia.
Griežtinamos finansinių paslaugų rinkos
taisyklės.
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2.

3.

4.

šios rinkos augimas Lietuvoje (bendras metinio augimo
koeficientas (angl. CAGR) 2018–2022 m. bus 13,6
proc. spartesnis nei Europoje (numatomas bendras
metinio augimo koeficientas (angl. CAGR) 2018–2022
m. – 12 proc.), tačiau lėtesnis nei pasaulyje
(numatomas bendras metinio augimo koeficientas
(angl. CAGR) 2018–2022 m. – 17 proc.).
Naujos finansinių technologijų įmonės savo paslaugas
planuoja teikti klientams ne tik Lietuvoje, bet ir visoje
Europos Sąjungoje ar net pasaulyje, didžioji dalis jų
apyvartos gali būti laikoma eksportu (pvz. Europos
„Paysera“ parduoda franšizę užsienyje, „Seven Seas
Europe“ klientai – Kinijos įmonės ir fiziniai asmenys
Europoje ir pasaulyje). Su Lietuvos banko suteikta
licencija tokios įmonės pasiekia iki 510 mln. vartotojų
visoje Europos Sąjungoje.
Tokių paslaugų, teikiamų iš Lietuvos, dalis pasaulio
rinkoje nuolat didėja. Prognozuojama Lietuvos
finansinių technologijų rinkos sandorių vertė 2022 m.
– 2509 mln. USD (0,21 proc. visos Europos finansinių
technologijų
rinkos).
Vyraujantis
finansinių
technologijų rinkos sektorius Lietuvoje – mokėjimai
(1390 mln. USD) – atitinka pasaulines tendencijas
(statistika apie mokėjimų rinką, skolinimo, pirminis
kriptovaliutos pasiūlymas (angl. ICO), investavimas
(LB)).
Šiuo metu 31 % visų Lietuvos finansinių technologijų
įmonių savininkai yra užsienio įmonės, kita didelė dalis
– užsienio fiziniai asmenys, ir šis procentas nuolat
didėja, todėl tokio tipo įmonės sudaro vis didesnę dalį
tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje (angl. foreign
direct investments).

4.
5.

Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas trumpuoju
laikotarpiu.
Duomenų apsaugos reguliavimo sugriežtinimas.

5. Sumanios specializacijos krypties prioritetuose įvardintų ir neįvardintų (naujų) technologijų
aktualumo vertinimas, atsižvelgiant į pajėgumo ir tikėtino poveikio kriterijus
Pajėgumo
įgyvendinti
reitingas
V1.1. Mišriosios (angl. blended arba hybrid) kompetencijos ugdymo 20
technologijos
V1.2. Formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo didaktikos 0
technologijas, užtikrinančias mokymo ir mokymosi priemonių
interaktyvumą
V1.3. Virtualioji ir papildytoji realybė edukacijai, medicinai, kitoms sritims 25
V1.4. Simuliatoriai
3
V1.5. Žaidimų technologijos miestų planavimui, teisiniams, istoriniams 20
tyrimams ir studijoms
V1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai

Tikėtino
poveikio
reitingas
20
5

20
6
20
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V1.6. Specialiųjų poreikių mokymosi technologijos
V1.7. Interaktyviosios knygos, pratybos ir kt.
V1.8. Audiovizualinės technologijos
V1.9. Socialinių ir humanitarinių
audiovizualinis turinys (adaptyvusis)

mokslų

tyrimais

1
2
7

5
5
6

grindžiamas 4

7

V1.5.
V1.1.

V1.3.

PAJĖGUMAS ĮGYVENDINTI

25

20

15

10
V1.6.
5
V1.2.

V1.9.
V1.4.

V1.8.

V1.7.

0
0

5

10

15

20

25

30

TIKĖTINAS POVEIKIS

V2. Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir
procesai“ (V2.1. „Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos“,
V2.2 „Socialinės technologijos“)
V2.1. Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos
V2.2. Mišriojo finansavimo (angl. hybrid financing) technologijos,
jungiančios akcinio kapitalo ir skolinimosi privalumus

Pajėgumo
įgyvendinti
reitingas
17
5

V2.3. Finansinio įtraukimo (angl. financial inclusion) technologijos, 7
užtikrinančias finansinių paslaugų prieinamumą už priimtiną kainą mažas
pajamas gaunančiai visuomenės daliai
V2.4. Aukštos pridėtinės vertės kooperacijos (pvz.: asociatyvinės, klasterių, 2
savitarpio pagalbos, savanorystės ir kt.) technologijos
V2.5. Mišriųjų rinkų kūrimo technologijos
0
V2.6. Gamybos procesų ir logistikos sąnaudų mažinimo technologijos
0
V2.7. Proveržio verslo modeliai, finansinės technologijos
9
V2.8. Adaptyviosios valdymo technologijos
9
V2.9. Lanksčiosios gamybos valdymo technologijos
3
V2.10. Integruotoji audiovizualinio turinio sklaida
0
V2.11. Šviesadiodžių (LED) ekranų panaudojimas vietoj žaliojo ekrano
realiuoju laiku
1

Tikėtino
poveikio
reitingas
19
6
5

1
5
8
9
9
5
5
0
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V2.12. Organinių šviesos diodų (OLED) technologija ir jai pritaikytas
turinys
V2.13. Hologramų technologija ir jai pritaikytas turinys
V2.14. Socialinio verslo technologijos
V2.15. Įtraukiosios rinkodaros technologijos (dizainas ir audiovizualika)
V2.16. Lanksčiosios procesų valdymo technologijos (logistika, gamyba)
V2.17. Nuotolinių paslaugų technologijos

0
0
1
0
2
14
12

0
7
8
16
17

6. Potencialus atnaujintas sumanios specializacijos prioritetas (siūloma atnaujinta prioriteto
aprašymo struktūra ir turinys, stebėsena).
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Siūloma atnaujinta V krypties prioriteto aprašymo struktūra ir turinys.
Iššūkis

Prioritetas

Tematika

Nepakankamas
kūrybinio
potencialo ir
inovacijų
proveržis
siekiant
strategijos
„Lietuva
2030“ tikslų

Įtrauki ir
kūrybinga
visuomenė

V1. Modernios
ugdymosi
technologijos ir
procesai.

V2. Dizaino ir
audiovizualinių
medijų
technologijos ir
produktai.

Buvusi
prioriteto
formuluotė
V1. Modernios
ugdymosi
technologijos
ir procesai.

Aprėptis

Buvęs technologijos Nr.

Poveikis

Technologijomis grindžiamo
mokymo(si) plėtotė, užtikrinanti
mokymo(si) pasiekiamumą,
lankstumą, patrauklumą ir
efektyvumą; individualizuoto
mokymo(si) technologijos, kuriančios
įtraukiąją mokymo(si) aplinką.
Mokymo(si) strategijos,
integruojančios įvairius metodus ir
procesus, siekiant mokymo(si)
efektyvumo.

V1.1. Mišriosios (angl.
blended arba hybrid)
kompetencijos ugdymo
technologijos.
V1.2 Formaliojo ugdymo
ir neformaliojo švietimo
didaktikos technologijas.

V2. Proveržio
inovacijų
kūrimo ir
diegimo
technologijos
ir procesai.

Dizaino ir audiovizualinių medijų
priemonės, kūriniai, programos,
procesai ir jų elementai, kuriami
derinant įvairias technologijas.
Audiovizualinės medijos apima kino
sektorių (įskaitant kino kūrimą ir
infrastruktūros plėtrą), vaizdo
žaidimus, audiovizualines paslaugas,
internetinį, skaitmeninį, interaktyvųjį
turinį ir kt.
Dizainas apima vizualiosios
komunikacijos dizainą (pakuočių,
knygų dizainą, interaktyvųjį dizainą,
šrifto, iliustracijų dizainą, ženklodaros
arba ženklinimo dizainą, reklamos,

V2.1 Dizaino ir
audiovizualinių medijų
technologijas.

Lanksčios sąlygos
mokyti(s) nuotoliniu ir (ar)
mišriuoju būdu, naudojant
modernias technologijas
sparčiam žinių kūrimui ir
dalijimuisi ir (ar) darbo ir
mokymosi galimybių
derinimui; mokymo(si)
diferencijavimo galimybių
išplėtimas aktualių ir
adekvačių kompetencijų
įgijimui; įtraukiosios ir
efektyvaus mokymo(si)
aplinkos, skatinančios
nuolatinį tobulėjimą;
kompetencijos,
atliepiančios
besikeičiančius verslo ir
visuomenės poreikius.
Dizaino ir audiovizualinės
technologijos, produktai ir
paslaugos kuria pridėtinę
vertę kitiems verslams ir
(arba) galutiniam
vartotojui, didina produkto
ir paslaugos
konkurencingumą Lietuvos
ir eksporto rinkose.
Prioritetas teikiamas
projektams, teigiamai
prisidedantiems prie
dėtų socialinių, kultūrinių ir
kitų visuomenės iššūkių
sprendimų.
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V3. Finansinės
technologijos,
novatoriški
verslo modeliai.

V4. Lanksčiosios
ir adaptyviosios
procesų valdymo
technologijos.

leidybos dizainą ir kt.) ir produkto
dizainą (baldų, pramoninį dizainą,
mados ir tekstilės, transporto, interjero
dizainą ir kt.).
Novatoriški verslo modeliai,
apimantys tradicinio, netechnologinio
ir ypač el. verslo naujų verslo
sprendinių ir konfigūracijų kūrimą ir
esamų tobulinimą, naujų prekių
ženklų kūrimą remiantis naujais
verslo modeliais, pavyzdžiui,
finansinės technologijos – naujų
inovatyviųjų produktų ir paslaugų
kūrimas naudojant esamas
technologijas, sukurtų produktų,
paslaugų ar procesų žinių plėtra į
naujas rinkas, esamų verslo modelių
efektyvinimas, pritaikant esamas ir
kuriant naujas technologijas.
Naujų lanksčiųjų ir adaptyviųjų verslo
procesų valdymo technologinių ir
netechnologinių inovacijų kūrimas ir
taikymas, integruojant vadybos
instrumentus, padedančius įvertinti
pasirengimo lygį diegti naujas
technologijas, pokyčio mastą ir
poveikį, užtikrinant nuolatinę
stebėseną ir tobulinimą, sujungiant
tam tikrus procesus ir (arba) paslaugas
skaitmeninėmis technologijomis į
sistemą ir sukuriant kokybiškai naują
pridėtinę vertę.

V2.2 Socialinės
technologijos:
mišriojo finansavimo,
finansinio įtraukimo,
aukštos pridėtinės vertės
kooperacijos, mišrių
rinkų kūrimo
technologijas, gamybos
procesų ir logistikos
sąnaudų mažinimo
technologijos novatoriškų
įmonių ir socialinio
verslo organizacinių
elementų ir procesų
novatoriškų įmonių ir
socialinio verslo spartaus
vystymo technologijos.

Novatoriški verslo modeliai
verslui kuriami taikant
skaitmenines technologijas
ir netechnologines
inovacijas, kurios prisideda
prie Lietuvos ūkio
socialinės ir kultūrinės
plėtros bei inovatyvumo,
sukuriant kokybiškai naują
pridėtiną vertę .

Lanksčiosios ir
adaptyviosios procesų
valdymo technologijos
prisideda prie iniciatyvos
„Pramonė 4.0“ tikslų
įgyvendinimo, didina
įmonių efektyvumą,
sukuria kokybiškai naują
pridėtinę vertę, prisideda
prie Lietuvos ūkio,
socialinės ir kultūrinės
plėtros ir inovatyvumo.
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