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KONTEKSTAS
VALSTYBĖ
NACIONALINIS

MSI

VERSLAS

POLITINIS REGULIAVIMAS
TEISINĖ BAZĖ
FINANSAVIMAS

INVESTICIJOS
VERSLO INOVACIJOS

INFRASTRUKTŪRA
TYRĖJAI
TARPTAUTINIS

MTEP EKOSISTEMA

BENDRADARBIAVIMAS

IDĖJA

PRODUKTAS

Naujų žinių ir
technologijų kūrimas

VERSLAS

Žinių ir technologijų
pritaikymas
Žinių ir technologijų
perdavimas

MTEP EKOSISTEMA: SINERGIJA IR
PAPILDOMUMAS

1.2.2 Padidinti
žinių
komercinimo
ir
technologijų
perdavimo
mastą

Parama mokslininkų,
tyrėjų, studentų
mokslinei veiklai, jų
gebėjimų stiprinimas
(virš 90 mln. EUR; MSI)

9.3.3 Sustiprinti
viešojo sektoriaus
tyrėjų gebėjimus
bei pajėgumus
vykdyti aukšto
lygio MTEP veiklas

MSI infrastruktūros
koncentravimas ir
modernizavimas
(29 mln. EUR; MSI)

Tiksliniai moksliniai tyrimai
sumanios specializacijos
srityje (45 mln. EUR; MSI)

Naujų žinių ir
technologijų
kūrimas

9.1.1 Tobulinti ir
koncentruoti
studijų
infrastruktūrą,
siekiant
aukštesnės
studijų kokybės

1.1.1 Siekti
aktyvesnio
turimos ir
naujai
kuriamos
infrastruktūros
panaudojimo

MTEPI infrastruktūros atnaujinimas (56
mln. EUR; MSI);
Ekscelencijos centrų ir paralelinių
laboratorijų infrastruktūros
tobulinimas (26 mln. EUR; MSI);
Įrangos, naudojamos APC,
atnaujinimas (26 mln. EUR; MSI);
Lietuvos MTEPI integracija į
tarptautines mokslinių tyrimų
infrastruktūras (26 mln. EUR; MSI)

1.2.2 Padidinti
žinių
komercinimo
ir
technologijų
perdavimo
mastą

Lietuvos
mokslo
tarptautiškumo
didinimas (1,8
mln. EUR; MSI)

9.3.3 Sustiprinti
viešojo
sektoriaus tyrėjų
gebėjimus bei
pajėgumus
vykdyti aukšto
lygio MTEP
veiklas

Kompetencijos centrų ir
inovacijų ir technologijų
perdavimo centrų veiklos
skatinimas (26 mln. EUR; MSI);
Nepriklausomi MTEP projektai
(36 mln. EUR; MSI)

Žinių ir
technologijų
pritaikymas

1.1.1 Siekti
aktyvesnio
turimos ir
naujai
kuriamos
infrastruktūros
panaudojimo

Kompetencijos centrų plėtra
(9 mln. EUR; MSI)

1.2.2 Padidinti
žinių
komercinimo
ir
technologijų
perdavimo
mastą
Tyrėjų mokslo
vadybos
gebėjimų
stiprinimas (3,5
mln. EUR; MSI);
Mokslininkų ir
tyrėjų
kvalifikacijos
tobulinimas
žinioms imliose
įmonėse (3
mln. EUR;
ĮMONĖS)

9.3.3 Sustiprinti
viešojo sektoriaus
tyrėjų gebėjimus
bei pajėgumus
vykdyti aukšto
lygio MTEP veiklas

Rizikos kapitalas
MTEPI veikloms (2
mln. EUR; ĮMONĖS)

Bendri mokslo-verslo
projektai (36 mln. EUR;
MSI+ĮMONĖS);

MTEP rezultatų komercinimas
(10 mln. EUR; MSI, ĮMONĖS)

Žinių ir
technologijų
perdavimas

Finansinė
priemonė

VERSLO
INVESTICIJOS Į
MTEP/VERSLO
INOVACIJOS

1.2.1 Padidinti
MTEPI veiklų
aktyvumą
privačiame
sektoriuje

Intelektas LT (139 mln. EUR;
ĮMONĖS; ŪM priemonė)

 Sudarytos

sąlygos mokslo ir studijų institucijoms
veikti konkurencingoje aplinkoje

 Orientacija

nuo žemųjų link aukštųjų technologijų

 Inovatyvių

technologijų, produktų, procesų ir
(arba) metodų kūrimas ir šios veiklos rezultatų
panaudojimas atliepiant globalias tendencijas ir
ilgalaikius nacionalinius iššūkius

 Balansas
 Užsienio

tarp tyrėjų gebėjimų ir verslo poreikių

ir verslo investicijų pritraukimas į MTEP

TIKĖTINAS POVEIKIS

• Žinių

• Naujų žinių
kūrimas

1.1.1, 1.2.2 ir 9.3.3
1.1.1, 1.2.2, 9.1.1,
9.3.3

Kompetencijos centrų
infrastruktūra;

Aukšto lygio MTEP
infrastruktūra;

Nepriklausomi MTEP;

Gebėjimų stiprinimas;
Tiksliniai moksliniai
tyrimai

ir
technologijų
pritaikymas

Kompetencijos centrų
veikla;
Lietuvos mokslo
tarptautiškumo
didinimas

1.2.2 ir 9.3.3

1.2.1
Intelektas LT
(ŪM)

• Verslo
investicijos į
MTEP/verslo
inovacijos

Bendri mokslo-verslo
projektai;
MTEP rezultatų
komercinimas;
Tyrėjų kvalifikacijos
tobulinimas įmonėse;
Tyrėjų mokslo vadybos
gebėjimų ugdymas;
Rizikos kapitalas MTEP
veikloms

• Žinių ir
technologijų
perdavimas

VP PRIEMONĖS MTEP EKOSISTEMAI

SĖKMINGAS BENDRADARBIAVIMAS

