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NAUDOJAMOS SANTRUMPOS IR TERMINAI

ADRP – aktyvios darbo rinkos politika
AIE – atsinaujinančių išteklių energija
ATLPS - apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema
APV – aukšta pridėtinė vertė
BIVP – bendruomenės inicijuota vietos plėtra
BJR – Baltijos jūros regionas
BJRS –Baltijos jūros regiono strategija
BU – Bendrasis ugdymas
BVP – Bendrasis vidaus produktas
DI – Dirbtinis intelektas
EGADP – Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. Recovery and
Resilience Facility)
EH programa – Europos Horizonto programa
EIB – Europos investicijų bankas
EIŠ – Europos inovacijų švieslentė
EK – Europos Komisija
ES – Europos Sąjunga
ESF – Europos socialinis fondas
ES fondai – ESF, ERPF ir SaF
ETBT – Europos teritorinis bendradarbiavimas
EVT – Europos Vadovų Taryba
EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
GMP – Greitosios medicinos pagalba
IRT – informacinės ir ryšių technologijos
IT – informacinės technologijos
ITI – integruotos teritorinės investicijos
LSD – Lietuvos statistikos departamentas
MSI – mokslo ir studijų institucijos
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
MTEPI – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra ir inovacijos
MTI – moksliniai tyrimai ir inovacijos
MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės
NEET jaunimas – nedirbantis, nesimokantis ir praktikos neatliekantis jaunimas
NGA – naujos kartos prieiga
NPP – 2021–2030 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta
NVO – nevyriausybinės organizacijos
PRC – Pedagogų rengimo centras
Programa – 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
PSP – Pirminė sveikatos priežiūra
RPT – Regiono(-ų) plėtros taryba(-os)
S3 – Sumaniosios specializacijos strategija (koncepcija)
SaF – Sanglaudos fondas
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SVV – smulkusis ir vidutinis verslas
ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos
TEN-T – transeuropinis transporto tinklas
TUI – tiesioginės užsienio investicijos
TVG – tarptautinės vertės grandinės
VGPP – verslumo galimybių paieškos procesas (angl. Entrepreneurship Development process
VKS – valdymo ir kontrolės sistema
VVG – vietos veiklos grupės
VVL – Vidurio ir Vakarų Lietuva
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Programos strategija: pagrindiniai plėtros uždaviniai ir priemonės
Sanglaudos politika yra laikoma vienu pagrindinių Lietuvos narystės ES privalumų, o ES
fondų investicijos yra pripažįstamos svarbiu Lietuvos ūkio ekonomikos varikliu.
Svarbiausi iššūkiai Lietuvai: netikėtai ištikusios krizės dėl COVID-19 pandemijos pasekmių
šalinimas bei ekonomikos ir socialinių sistemų atsparumo krizėms didinimas, lėta Lietuvos
ekonomikos transformacija link aukštesnės pridėtinės vertės, socialinė atskirtis ir nelygybė, kuri
pandemijos metu tapo dar gilesnė, netolygi švietimo kokybė, lėtas švietimo skaitmenizavimas,
prasti Lietuvos gyventojų bendros sveikatos rodikliai, ekonominiai ir socialiniai regioniniai
skirtumai, nepakankamas TEN-T junglumas ir saugumas, spartėjanti klimato kaita, taršus transporto
sektorius.
Ekonominės raidos scenarijuje numatoma, kad 2020 m. Lietuvos ekonomika dėl su COVID19 viruso krize susijusio šoko susitrauks 7 proc., o BVP 2021 metais augs 5,9 proc. Vėliau BVP
vidutiniškai galėtų augti po 2,6 proc. per metus. Todėl būtina – stiprinti sveikatos priežiūros
sistemą, kad ji galėtų efektyviai veikti, jeigu pasikartos panaši pandemijos situacija; transformuoti
TVG, sparčiau skaitmenizuoti ekonomiką ir socialines sistemas, transformuoti švietimą, siekiant
didinti visuomenės atsparumą, gaivinti verslą, ypač MVĮ, kurios turi mažesnius resursus krizėms
įveikti; sušvelninti neigiamus padarinius darbo rinkoje.
Ekonomikos vystymuisi bei visuomenės gerovei iššūkių kelia ir demografiniai pokyčiai.
2004–2019 m. Lietuvoje santykinis gyventojų skaičiaus sumažėjimas buvo vienas didžiausių ES
(nuo 3,38 mln. 2004 m. iki 2,79 mln. 2019 m.). Kinta gyventojų amžiaus struktūra, visuomenė
senėja – mažėja vaikų, jaunų ir darbingo amžiaus žmonių dalis ir didėja vyresnio amžiaus žmonių
dalis. Dėl jų mažėja Lietuvos investicinis patrauklumas, konkurencingumas, didėja infrastruktūros
išlaikymo kaštai.
Pagal ekonominius rodiklius, pastaraisiais metais išryškėjo regioniniai skirtumai tarp Vilniaus
regiono ir likusios Lietuvos. Sostinės regione 2018 m. buvo sukurta beveik pusė Lietuvos BVP.
Regioniniai skirtumai ypač ryškūs yra inovacijų kūrime ir diegime, verslo produktyvume, sveikatos
paslaugų teikime, kokybiško švietimo prieinamume, taip pat yra nemaža skaitmeninė atskirtis.
Siekiant tolygiau vystyti regionus, 2016 m. Lietuva buvo padalinta į du regionus: Sostinės regioną,
kuriame BVP vienam gyventojui pasiekė beveik 112 proc. ES vidurkio bei VVL regioną, kuriame
BVP vienam gyventojui regionuose svyruoja nuo 42 proc. iki 77 proc. Toks regionų padalinimas
padės nukreipti daugiau investicijų į mažiau išsivysčiusį regioną, sumažinti ekonominius ir
socialinius netolygumus, taip pat užtikrins regioninės politikos įgyvendinimo priemonių ilgalaikį
poveikį tolygiai ir tvariai plėtrai.
Sostinės regione investicijos bus koncentruojamos į MTEP bei inovacijų stiprinimą;
specialistų persikvalifikavimą sumaniosios specializacijos srityse. Tačiau pažymėtina, kad Sostinės
regione yra silpniau išsivysčiusios savivaldybės, kurių ekonominė ir socialinė plėtra lėtesnė. 2019
m. skurdo rizikos gylis Sostinės regione (27,4 proc.) buvo didesnis už skurdo rizikos gylį visoje
Lietuvoje (26 proc.), darytina išvada, kad skurdo riziką patiriančios asmenų grupės Sostinės regione
yra sunkiau integruojamos. Registruoti bedarbiai Sostinės regione sudaro beveik trečdalį visų
Lietuvoje registruotų bedarbių, jaunimo tarpe nedarbas irgi didesnis šiame regione. Bendras pajamų
lygis ir pragyvenimo kaštai Sostinės regione, lyginant su VVL regionu, didesni apie 48 proc., tad
realus skurdo riziką patiriančio Sostinės regiono gyventojo skurdo gylis yra didesnis už
skaičiuojamą statistiškai. Programa šiame regione rems bazinių viešųjų paslaugų išdėstymo
optimizavimą, skatins aktyvią įtrauktį, didins įsidarbinimo galimybes ir investuos į darnią miesto
plėtrą.
VVL regione investicijos bus koncentruojamos į verslo konkurencingumo didinimą,
energijos vartojimo efektyvumo skatinimą, prisitaikymo ir gyvenimo kokybės priemones su
investicijomis augimui skatinti regionuose, socialinės atskirties mažinimą, sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą. Regione taip pat svarbu skatinti MTEP vykdymą ir MTEP
rezultatų ir inovacijų diegimą ir taikymą, siekiant sumažinti atotrūkį tarp VVL ir Sostinės regionų,
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atrasti potencialius inovatorius regionuose bei perorientuoti juos į aukštesnės pridėtinės vertės
gamybą ir rinkas.
Atsižvelgiant į išvardintus iššūkius, ES fondų investicijos po 2021 m. bus koncentruojamos į
ES Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytus 5 politikos tikslus. Tikslų įgyvendinimas aprašomas
šioje Programoje. Jos rengimo metu buvo įvertintos Lietuvai skirtos Tarybos rekomendacijos,
atsižvelgta į Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano iššūkius, siekiant energetikos
ir klimato tikslų, rengiant naują Lietuvos augimo modelį, nustatant investicijų poreikį žaliosioms
technologijoms ir darniems sprendimams. Taip pat numatoma siekti bendro ES tikslo – 25 proc. ES
fondų išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti.
Lietuva siekia užtikrinti ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių veiklos koordinavimą,
papildomumą ir suderinamumą, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo planavimo ir
įgyvendinimo etapuose. Investicijų suderinamumas bus vykdomas planuojant naujos REACT–EU
iniciatyvos, skirtos iššūkiams, susijusiems su COVID-19 pandemijos sukelta krize įveikti,
rengiantis žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui, lėšas. Taip pat
vertinamos reformų finasavimo galimybės iš EGADP. Numatoma vykdyti koordinavimą su ETBT
programomis, EIB ir nacionaliniais finansavimo šaltiniais. Suderinamumas tarp ES fondų ir ES bei
tarptautinių programų ir instrumentų, remiasi nuosekliu konkrečios srities vystymu ir siekiamo
pokyčio įgyvendinimu, įvertinus tų programų ir instrumentų teikiamas galimybes bei tinkamumo
reikalavimus.
Siekiant pirmojo politikos tikslo „Pažangesnė Europa“, ES fondų investicijomis bus
skatinama Lietuvos ekonomikos transformacija į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką, jos
konkurencingumas ir skaitmeninis junglumas. Numatoma siekti NPP tikslų 2030 m., kad pagal
suminį inovatyvumo indeksą Lietuva (Europos inovacijų švieslentė) pakiltų į 12 vietą (2018 m.
užėmė 21 vietą) ir pagal DESI subindeksą (skaitmeninio junglumo infrastruktūros indeksas) Lietuva
pakiltų į 5 vietą (2018 m. užėmė 26 vietą).
Šalies proveržį stabdo 3 esminiai inovacijų sklaidos iššūkiai: žemi MVĮ inovacijų
absorbciniai pajėgumai (ypač regionuose); nedidelis skaičius aukštą pridėtinę vertę kuriančių
įmonių ir žemas verslo investicijų į MTEP santykis lyginant su BVP; menkas verslo ir mokslo
tarptautiškumo (dalyvavimo tarptautiniuose projektuose, tinkluose) lygis.
Remiantis EIŠ rezultatais, Lietuvos inovacijų sistemos augimas ilguoju 2011–2018 m.
laikotarpiu buvo didžiausias ES (25,7 proc. pagerėjimas). Dėl ilgą laiką buvusio žymaus atsilikimo,
Lietuva dar atsilieka nuo ES vidurkio (pagal suminį inovatyvumo indeksą siekia 75 proc. 2018 m.
ES vidurkio). Investicijų į MTEP rodiklis 2018 m. sudarė 0,94 proc. BVP ir išlieka daugiau nei
dvigubai mažesnis už ES vidurkį, kuris sudarė 2,18 proc. Vis tik verslo investicijos nuo 2012 m.
stabiliai auga. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse (DESI) 2019 m. Lietuva užėmė 14
vietą tarp 28 ES valstybių narių, atvirųjų duomenų srityje Lietuva užima 25 vietą tarp ES šalių
narių, o labiausiai taisytina reitingo komponentė – žmogiškųjų išteklių skaitmeniniai įgūdžiai.
Lietuva pagal darbo našumo augimą yra viena sparčiausiai augančių ES valstybių narių – per du
dešimtmečius Lietuvos darbo našumas per vieną dirbtą valandą išaugo daugiau nei dvigubai (apie
103 proc.), o per tą patį laikotarpį ES valstybių narių – 21 procentu. Kita vertus, nors ir augo, pagal
perkamosios galios paritetą darbo našumas Lietuvoje 2018 m. siekė tik 75,8 proc. ES vidurkio.
Išsėmus augimo šaltinius ir neužtikrinus žiniomis grįsto augimo, Lietuvai gresia pakliūti į vidutinių
pajamų spąstus.
Lėtą Lietuvos ekonomikos transformaciją į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką
sąlygoja struktūrinės ūkio problemos. Pirma, didelė dalis šalies ekonomikos remiasi tradiciniais
ūkio sektoriais, o augimas grindžiamas sąlyginai pigia darbo jėga. Trūksta paskatų pagrindiniams
ekonomikos veikėjams persiorientuoti į inovacijomis grįstą augimą, o jaunoms inovuojančioms
įmonėms – steigtis. Brangstant esminiams gamybos veiksniams (technologijoms, žaliavoms, darbo
jėgai) mažėja tokių įmonių konkurencingumas. Todėl ir tradiciniuose sektoriuose yra potencialių
inovatorių. Antra, Lietuvos inovatoriai yra sąlyginai maži, silpnai bendradarbiaujantys, todėl jų
potencialas sukurti didelio poveikio inovacijas yra palyginti žemas dėl kritinės investicijų masės
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stokos. Todėl svarbu stiprinti inovatorių bendradarbiavimą ir kritinę masę. Trečia – silpni gebėjimai
viešajame sektoriuje (MSI) komercinti kuriamas žinias ir jas perduoti privačiam sektoriui. Išlieka
aktualūs kiti MTEP veiklos vykdymo MSI iššūkiai: aukšto tarptautinio lygio MTEP rezultatų
stygius; ribotos Lietuvos tyrėjų dalyvavimo apimtys tarptautinėse MTEP programose ir
infrastruktūrose; neišplėtoti MSI „trečiosios misijos“ (verslumo, žinių ir technologijų perdavimo)
pajėgumai; nepakankamas tyrėjų karjeros patrauklumas bei žemas Lietuvos MTEPI sistemos
patrauklumas tyrėjams iš užsienio bei tyrėjų versle skaičius.
Situaciją apsunkina ir nepakankamai išvystyta IRT infrastruktūra. Nors Lietuva padarė
nemažą pažangą ir pasiekė aukštą 4G aprėptį (100 proc. namų ūkių), o judriojo plačiajuosčio ryšio
skverbtis (abonentų skaičius 100 gyventojų) Lietuvoje siekia 103 proc. ir yra didesnė nei visoje ES,
pastebima reikšminga stagnacija fiksuoto plačiajuosčio ryšio aprėpty, kuri yra labiausiai neišvystyta
kaimo vietovėse, kur tokios infrastruktūros diegimas privatiems investuotojams yra nerentabilus.
Siekiant Lietuvos ūkio transformacijos į aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, Programa
investuos į MSI skatinimą kurti ir komercinti žinias, į įmones, esančias skirtingose MTEPI veiklos
stadijose, palydint iki galutinio produkto komercinimo, į inovacijų diegimą įmonėse ir viešajame
sektoriuje. Atlikti vertinimai parodo, kad nepakankamai išnaudojamas skaitmenizavimo teikiamų
galimybių potencialas versle ir viešajame sektoriuje, kurio poreikis dar labiau išaugo COVID-19
pandemijos metu. Siekiant didinti ekonomikos ir viešojo sektoriaus skaitmenizavimą, Programa
finansuos MVĮ ir viešųjų paslaugų skaitmeninimą, į paklausą orientuotų mokslo duomenų atvėrimą
ir viešojo sektoriaus duomenų naudojimą, užtikrinant kibernetinį saugumą ir DI panaudojimą.
Siekiant didinti ekonomikos konkurencingumą, Programa investuos į verslo tarptautiškumą,
pažangiausių technologijų diegimą, pasaulinio lygmens procesų ir vadybos diegimą, užtikrinant
darbo jėgos gebėjimus ir atsparumą. Perėjimą prie naujų technologijų Lietuvoje vis dar stabdo žemi
arba netinkami MVĮ darbuotojų gebėjimai. Atsižvelgiant į tai, Programa investuos į sumaniajai
specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius, identifikuotus
nuolatinio VGPP metu. Dėmesys bus skiriamas mokslinių tyrimų institucijų pajėgumui tikslingiau
nukreipti savo tyrimų darbotvarkes į rinkos poreikius, skatinti geresnį žinių perdavimą ir
technologijų komercinimą. Siekiant spartaus ekonomikos skaitmenizavimo investicijos bus
telkiamos į naujų technologijų, užtikrinančių itin sparčią plačiajuosčio ryšio greitaveiką ir diegimą.
Atsižvelgiant į tai, kad Sostinės regiono konkurencingumas 33 proc. viršija Lietuvos vidurkį
ir didžioji dalis inovacijų yra sukuriama šiame regione, be investicijų inovacijų pasiūlai ir paklausai
skatinti, išskirtinai VVL regione yra numatomos investicijos, skirtos konkurencingumui didinti,
pramonės MVĮ transformacijai, netechnologinių inovacijų plėtrai ir startuolių ekosistemai kurti.
Taip pat S3 bus išskirti didžiausią potencialą regionų plėtrai turintys prioritetai Sostinės regione ir
VVL regione.
Šios investicijos prisidės prie Tarybos rekomendacijų dėl inovacijų skatinimo
įgyvendinimo. Siekiant pagerinti Lietuvos inovacijų ekosistemos veikimą, tęsiami darbai
konsoliduojant mokslo, technologijų ir inovacijų sistemą. Iki 2022 metų pradžios planuojama
įsteigti inovacijų agentūrą, joje konsoliduojant inovacinės veiklos skatinimo funkcijas. Mokslinių
tyrimų sistemos fragmentacija lemia žemą mokslinių tyrimų kokybę, todėl ES lėšos bus
investuojamos tik įgyvendinus švietimo ir mokslo reformą, kuri apims aukštųjų mokyklų misijų
išgryninimą, doktorantūros studijų vykdymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų planavimo
modelio sukūrimą, universitetinių studijų (siekiant jų tarptautiškumo, technologinių inovacijų
diegimo, studentų mobilumo) atnaujinimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, kt.
Įgyvendinant Tarybos rekomendaciją dėl nuoseklios mokslo ir verslo bendradarbiavimo
sistemos sukūrimo, bus remiamos sisteminės paskatos skatinančios mokslininkus kurti daugiau
komercinamų žinių, o taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas kartu su įmonėmis, pritraukiant jų
kapitalą, prisidės prie ekonomikos transformacijos sukuriant ir realizuojant tarptautinėje rinkoje
konkurencingus produktus bei MTEPI ir BVP santykio padidėjimo.

9
Siekiant kryptingo mokslo ir verslo bendradarbiavimo, MTEP ir inovacijų veiklos bus
koncentruojamos į nacionaliniu lygiu patvirtintas atnaujintas sumaniosios specializacijos sritis, o
šalinant mokslo ir verslo bendradarbiavimo trukdžius, bus stiprinami mokslo vadybos ir žinių
komercinimo gebėjimai. Reaguojant į prastus Lietuvos dalyvavimo Europos Horizonto programoje
rodiklius, bus stiprinamos mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos dalyvauti tarptautinėse programose
ir vadovauti konsorciumams darnoje su EAGDP investicijomis. Riboti šalies žmogiškieji ir
finansiniai ištekliai bus koncentruojami prioritetinėse srityse, kurios pasižymi potencialiai
didžiausiomis mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybėmis. Siekiant šalies pažangos inovacijų
srityje, kuriant komercinę vertę turinčias žinias ir atsižvelgiant į verslo bei visuomenės poreikius,
bus skatinamas į misijas orientuotas mokslo ir verslo bendradarbiavimas pasitelkiant ir EGADP
investicijas. Siekiant įgyvendinti Tarybos rekomendaciją dėl skaitmeninės ekonomikos
transformacijos skatinimo ypatingas dėmesys Programoje skiriamas MVĮ skaitmeninimui.
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1 lentelė
Politikos tikslas
1. Pažangesnė Europa

Konkretus
uždavinys arba
specialus prioritetas
1.1. Stiprinti
mokslinių tyrimų ir
inovacinius
pajėgumus ir diegti
pažangiąsias
technologijas

Pagrindimas (santrauka)
Šio konkretaus uždavinio veiklos tiesiogiai įgyvendina
S3, kurioje numatyta spręsti šias esmines problemas:
fragmentuota, verslui nepatraukli ir sudėtinga prieiga
prie viešųjų MSI paslaugų bei jų infrastruktūros;
didelė MTEP veiklų rizika versle ir nepakankama ją
mažinančių priemonių visuma.
Spręndžiant žemo MVĮ inovacijų absorbcinių

pajėgumų, nedidelio aukštą pridėtinę vertę
kuriančių įmonių skaičiaus, žemo verslo
investicijų į MTEP bei verslo ir mokslo
bendradarbiavimo ir tarptautiškumo iššūkius,

1.2. Pasinaudoti
skaitmeninimo
teikiama nauda
piliečiams, įmonėms
ir vyriausybėms

uždavinio investicijomis bus prisidedama prie
investicijų į MTEPI didinimo, komercinamų žinių
kūrimo ir jų perdavimo. Bus siekiama NPP tikslo, kad
visos MTEP išlaidos, palyginti su BVP 2030 m.
sudarytų 2,2 proc. BVP.
Atliktas vertinimas rodo, kad nors 2014–2020 m.
investicijos į MTEPI yra tinkamos, tačiau turi iššūkių.
Didelius MTEPI projektus pajėgus įgyvendinti itin
ribotas įmonių skaičius, įmonės neskatinamos
rizikuoti, joms trūksta idėjų, todėl pasiekiama mažai
inovatyvių įmonių ir paskatinta mažai naujų MTEPI
veiklų. 2021–2027 m. didesnis dėmesys bus skiriamas
antreprenerystės kultūros ugdymui MSI, stiprinant jų
vidinių padalinių MTEP rezultatų komercinimo
vadybos
kompetencijas
(MTEP
rezultatų
licencijavimas, IN valdymas, marketingas ir t.t.),
mokslui imlaus verslo partnerių paieškai, sukurtų
MTEP
produktų
bei
paslaugų
pristatymui,
aktyvesniam VGPP įgyvendinimui. 2021–2027 m. bus
investuojama ne į viešąją infrastruktūrą, o į jos
įveiklinimą, MTEPI rezultatų komercinimo veikoms
vykdyti reikalingos įrangos įsigijimą MSI, į protų
pritraukimą vykdyti MTEPI, MTEPI tarptautiškumą ir
viešojo sektoriaus, vykdančio MTEPI veiklas,
gebėjimų komercinti kuriamas žinias stiprinimą.
Pasirenkama finansavimo forma – daliai veiklų
įgyvendinti toliau planuojama naudoti rizikos kapitalo
investicijas į MTEPI. Kitoms veikloms būtų taikomos
arba finansinės priemonės arba subsidija dėl jos
skatinamojo poveikio ir veiklų pobūdžio (kai veiklos
negeneruoja pajamų, pasižymi didele rizika).
Siekiant ES BJRS politinės srities „Inovacijos“ tikslų,
bus sukurtos inovacijų ir verslumo ekosistemos,
pagrįstos sumaniąja specializacija.
Šio konkretaus uždavinio veiklos netiesiogiai
prisideda prie S3 įgyvendinimo.
Investicijomis prisidedama prie MVĮ ir viešojo
sektoriaus skaitmeninimo. Siekiama, kad Lietuva
pagal Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės
indeksą (DESI) iki 2030 m. pakiltų iš 14 į 7 vietą.
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Konkretus
uždavinys arba
specialus prioritetas

1.3. Stiprinti MVĮ
augimą ir
konkurencingumą

Pagrindimas (santrauka)
Vertinimai rodo, kad neišnaudojamas atvirų duomenų
potencialas kurti pridėtinę vertę versle ir viešajame
sektoriuje. Todėl 2021–2027 m. laikotarpiu numatoma
ypatingą dėmesį skirti į paklausą orientuotų mokslo
duomenų atvėrimui ir atvirųjų viešojo sektoriaus
duomenų naudojimui, duomenų prižiūrėtojų ir
tvarkytojų tinklo kūrimui ir stiprinimui viešajame
sektoriuje, finansinių paskatų verslui naudotis atvirų
duomenų sprendimais kūrimui.
Tik 25 proc. įmonių planuoja investicijas „Pramonė
4.0“ srityse, todėl 2021–2027 m. laikotarpiu dėmesys
skiriamas MVĮ e-verslo modelio ir produktų
skaitmeninimui, diegiant pažangiausias technologijas.
Kuriant viešąsias e. paslaugas bus taikomas visuminis
požiūris, t. y. bus siekiama skaitmeninti ne tik
vartotojų prieigą prie viešųjų paslaugų, bet ir su jų
teikimu susijusią institucijų veiklą, atsisakyti
„popierinių“ vidaus procesų. Bus stiprinama e.
paslaugų orientacija į vartotojų poreikius, jų
pasitenkinimą sukurtomis paslaugomis, užtikrinant
paslaugų kokybę, sąveikumą ir platesnį prieinamumą,
nepriklausomai nuo to, kuriame Lietuvos regione ji
teikiama.
Pasirenkama finansavimo forma – subsidija, dėl jos
skatinamojo poveikio. Planuojamos vykdyti veiklos
negeneruoja pajamų, nes yra numatomos viešųjų
institucijų įgyvendinamiems projektams arba skirtos
MVĮ „minkštoms“ skaitmeninimo veikloms, todėl
joms taikyti finansinių priemonių neplanuojama.
Siekiant ES BJRS politinės srities „Inovacijos“ tikslų
ir tobulinant verslo aplinką, būtina visapusiškai
išnaudoti skaitmeninės ekonomikos ir inovacijų
diegimą, sudarant vienodas priėjimo galimybes MVĮ ir
vartotojams prie skaitmeninių rinkų visame BJR bei
stiprinti
bendradrabiavimą
kuriant
Europos
skaitmeninę ekonomiką.
Šio konkretaus uždavinio veiklos netiesiogiai
prisideda prie S3 įgyvendinimo. Investicijomis
prisidedama
prie
MVĮ
produktyvumo
ir
konkurencingumo didinimo.
Darbo našumas Lietuvoje 2018 m. siekė tik 75,8 proc.
ES vidurkio. Šalies įmonės daugiausiai konkuruoja
žemos pridėtinės vertės veiklose. Iššūkį stiprina
neigiamos demografinės tendencijos, kvalifikuotos
darbo jėgos, inovacijų bei investicijų stoka, augantys
darbo kaštai. Finansavimo, reikalingo inovacijoms
diegti ir veiklai plėsti, trūkumas yra pagrindinė kliūtis,
aktuali 1 iš 8 Lietuvos MVĮ. Toks rodiklis dvigubai
didesnis nei vidutiniškai ES. Dėl to svarbu investuoti į
inovatyvaus verslo plėtrą, skatinti pradedančiųjų SVV
subjektų akseleravimą ir plėtrą, MVĮ tarptautiškumą
bei įsitraukimą į TVG. Šio tikslo investicijomis
siekiama, kad Pasaulio konkurencingumo indekse
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Konkretus
uždavinys arba
specialus prioritetas

1.4. Ugdyti
pažangiajai
specializacijai,
pramonės
pereinamajam
laikotarpiui ir
verslumui
reikalingus įgūdžius.

Pagrindimas (santrauka)
Lietuva iki 2030 m. pakiltų iš 39 vietos į 30 vietą.
Atsižvelgiant į žemą verslumo lygį VVL regione,
investicijos bus telkiamos šiame regione. Taip pat bus
investuojama į naujų užsienio rinkų paiešką bei esamų
plėtrą, įskaitant Sostinės regioną. Įvertinus mažo
tarptautinio konkurencingumo ir žemo darbo našumo
problemas, MVĮ bus skatinamos investuoti abejuose
regionuose į skaitmeninimo technologijų diegimą.
Pasirenkama finansavimo forma VVL – subsidija dėl
skatinamojo poveikio ir veiklų, kurios negeneruoja
pajamų, pobūdžio. Tačiau bus naudojamos
pasiteisinusios 2014–2020 m. finansinės priemonės,
skirtos finansinių šaltinių prieinamumui užtikrinti
pradedantiems SVV subjektams. Veikloms „Skatinti
trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą
tarp MVĮ VVL regionuose“, „Skatinti pramonės MVĮ
gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo
technologijų diegimą (pramonės skaitmeninimas)“ ir
„Skatinti aukštą pridėtinę vertę kuriančių pramonės
MVĮ gamybos procesų skaitmeninimą“, kurios 2014–
2020
m.
programavimo
laikotarpiu
buvo
įgyvendinamos subsidijos forma, tačiau pasižymi
atsiperkamumu vidutinės trukmės periodu (nors ir yra
sąlyginai brangios), taip pat planuojama taikyti
finansines priemones. Siekiant ES BJRS politinės
srities „Inovacijos“ tikslų, bus skatinamas verslumas ir
stiprinamas MVĮ augimas.
Šio konkretaus uždavinio veiklos įgyvendina S3.
Siekiant spręsti iššūkius ir problemas, kylančius
Sumanios specializacijos prioritetuose ir identifikuotus
VGPP metu, susijusius su pramonės transformacija,
ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių įgūdžių
ugdymui ir tobulinimui. Tai sąlygos tvarų,
inovacijomis grįstą ekonomikos augimą.
Siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis grindžiamos
ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos, bus
investuojama į tas VGPP metu (reikiamų įgūdžių
sąrašas parengtas, pasikonsultavus su VGPP dalyviais,
prioritetų vadovais, išdiskutavus grupėse, atlikus
rezultatų
analizę)
identifikuotas
Sumaniosios
specializacijos sričių darbuotojų kompetencijas ir
įgūdžius, kurie yra reikalingi MVĮ (dominuojančioms
pramonės struktūroje). Taip pat bus stiprinami ir kitų
VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimai
įgyvendinti S3. Planuojama investuoti į įvairesnių
įgūdžių rinkinį, apimantį visą inovacijų vadybos ciklą
(nuo planavimo iki kontrolės).
Siekiant stiprinti žinių ir technologijų perdavimo
grandį, bus skatinamas MSI atžalinių (angl. spin-off)
įmonių kūrimas: numatomos MSI atžalinių įmonių
vystymui skirtos akceleravimo priemonės, pagal
kurias teikiama kompleksinė pagalba, mentorystės,
preakseleravimo įrankiai studentų ir tyrėjų idėjų
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Konkretus
uždavinys arba
specialus prioritetas

Pagrindimas (santrauka)

vystymui iki naujų mokslui imlių įmonių kūrimo)
Pasirenkama finansavimo forma – subsidija, dėl jos
skatinamojo poveikio. Planuojamos vykdyti veiklos
dėl savo specifikos nėra tiesiogiai susijusios su
ekonomine veikla ir pelno siekimu. Kadangi
investicijos nukreipiamos į žmogiškųjų išteklių
kompetencijų ugdymo veiklas, kurios negeneruoja
tiesioginių pajamų, todėl neplanuojama taikyti
finansinių priemonių.
Specialus prioritetas: IRT lemia ūkio augimą, inovacijas ir skatina
Gerinti skaitmeninį produktyvumą, turintį poveikį visoms šios Programos
junglumą
investavimo sritims, tačiau kai kurie gyventojai vis dar
negali pasinaudoti skaitmeninės ir technologinės
pertvarkos nauda: namų ūkių, patenkančių į sparčiojo
fiksuoto plačiajuosčio ryšio aprėptį, procentinė dalis
yra mažesnė nei ES vidurkis (atitinkamai 69 proc. ir
86 proc.). Tik 68 proc. namų ūkių Lietuvoje yra
užsisakę fiksuotojo plačiajuosčio ryšio paslaugą kai
ES vidurkis šiuo metu siekia 78 proc. Miesto ir kaimo
atskirtis pagal fiksuoto plačiajuosčio ryšio įdiegimą
didelė: tik 87 proc. kaimo namų ūkių turi prieigą prie
interneto, kai tuo tarpu ES – vidurkis 92 proc.
Atsižvelgiant į tai, didžiausias dėmesys skiriamas
skaitmeninio junglumo gerinimui, investicijas telkiant
teritoriniams skirtumams mažinti, kibernetiniam bei
fiziniam saugumui užtikrinti bei itin didelio
pralaidumo viešųjų tinklų plėtrai, prioritetą teikiant
vietovėms, kuriose tinklų diegimas nėra ekonomiškai
naudingas, kad užtikrintų tolygią elektroninių ryšių
tinklų plėtrą.
Svarbu pastebėti, kad investicijų poreikis Vilniaus
regione yra taip pat reikšmingas. Naujos kartos
interneto prieigos neturinti namų ūkių dalis yra plačiai
pasiskirsčiusi didelėje teritorijoje ir nepadengtose,
koncentruotose kelių kaimų ar gyvenviečių ar ryšio
bokšto teritorijose yra likę ne daugiau kaip po 30-40
namų ūkių, išskyrus teritorijas daugiausia Vilniaus
regione, kur yra nepadengtų teritorijų su 100 ir
daugiau namų ūkių.
Pasirenkama finansavimo forma – subsidija, dėl jos
skatinamojo poveikio.
Siekiant ES BJRS politinės srities „Inovacijos“ tikslų,
itin svarbus informacinių ryšių technologijų (IRT) bei
bendros skaitmeninės rinkos gerinimas. Prioritetas
turėtų būti teikiamas prieigos prie didelės spartos ryšio
užtikrinimui, kad visuomenei, verslo bei mokslo
organizacijoms būtų sudarytos sąlygos sklandžiam
informacijos srauto perdavimui, bendradarbiavimui,
mainams, e. paslaugoms.
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1 Prioritetas. Pažangesnė Lietuva
Konkretus uždavinys – 1.1. Stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus
ir diegti pažangiąsias technologijas
Įgyvendinamos veiklos
Uždavinys įgyvendina S3. Prisidedama prie investicijų į MTEPI didinimą, komercinamų žinių kūrimą
ir perdavimą, atliepiant visuomenės ir verslo poreikius.
Žemas šalies aktyvumas tarptautinėse mokslo iniciatyvose sąlygoja nepakankamą šalies mokslo
tarptautiškumo lygį, todėl sprendžiant šį iššūkį bus skatinamas jų įsijungimas į tarptautines mokslinių tyrimų
infrastruktūras, MSI įsijungimas į tarptautines organizacijas, jų tinklus, konkurencingas dalyvavimas
tarptautinėse MTI programose. Siekiant didinti tyrėjų kritinę masę ir jų karjeros patrauklumą, nacionaliniu
tiobulinamas nacionalinis reguliavimas, bus investuojama į tyrėjų pritraukimą, jų gebėjimų stiprinimą ir protų
cirkuliaciją didžiausią potencialą turinčiuose S3 prioritetuose. MSI gebėjimai tarpininkauti su verslu, teikti
žinių perdavimo/komercinimo paslaugas neišplėtoti, todėl bus investuojama į šių gebėjimų stiprinimą,
siekiant, kad ilguoju laikotarpiu MSI inovacijų ir technologijų perdavimo centrai save išlaikytų ir generuotų
finansinę grąžą.
Šalyje veikia nedaug APV kuriančių įmonių, todėl, sprendžiant ūkio poslinkio link APV produktų
gamybos, paslaugų iššūkį, bus investuojama į palankių sąlygų sudarymą startuoliams kurtis, augti ir
išsilaikyti ir į MVĮ (pramonės) transformaciją į APV VVL regione. Siekiant didinti privačias investicijas į
MTEP, bus skatinama inovacijų pasiūla ir paklausa. Didinant inovacijų pasiūlą, įmonės, esančios skirtingose
MTEP stadijose, bus palydimos iki galutinio produkto komercinimo, o mažiau žinioms imlioms VVL regione
MVĮ, papildomai bus suteikiamos inovacijų paramos ir konsultavimo paslaugos. Taip pat bus stiprinami
viešojo sektoriaus gebėjimai vykdyti ikiprekybinius pirkimus, o MVĮ skatinamos kurti viešajam sektoriui
reikalingus inovatyvius produktus. Lietuvai atsiliekant nuo kitų regiono šalių pagal šalyje sukauptų TUI dalį
nuo BVP, TUI pritraukimas į MTEPI prisidės prie privačių investicijų į MTEP augimo ir technologijų
perdavimo mažiau žinioms imlioms VVL regiono MVĮ. Stiprinant verslo pozicijas TVG, bus investuojama į
MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose.
Įvertinus Sostinės bei VVL regionų potencialą diegti inovacijas ir vykdyti MTEP veiklas, S3 išskirti
didžiausią potencialą regionų plėtrai turintys prioritetai Sostinės ir VVL regionams.
Uždavinio tikslams pasiekti, bus siekiama pasitelkti tokius šaltinius: EH programa, InvestEU, EGADP
ir EK tiesiogiai finansuojamomis programomis ir instrumentais.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant sumaniąja specializacija grįstos ekonomikos transformacijos į APV:
Skatinti vykdyti taikomuosius MTEP (nuo TRL4), siekiant komercinamų žinių kūrimo: bus
skatinamas tarpinstitucinis, mokslo ir verslo bei tarptautinis bendradarbiavimas įgyvendinant MTEP veiklas
(išimtinais atvejais, ir komercinį potencialą kuriančius fundamentinius mokslinius tyrimus (TRL 1-3) kai jie
atitinka S3 ir konkrečius verslo ir visuomenės poreikius); teikiamos subsidijos MTEP veikloms MSI. Siekiant
mažinti veiklų fragmentaciją, numatoma finansuoti didesnės apimties ir ilgesnės trukmės MTEP veiklų
projektus bei skatinti rengti bendras mokslo ir verslo publikacijas. Veiklos vykdomos VVL ir Sostinės
regionuose;
Didinti mokslo tarptautiškumo lygį: skatinti dalyvauti tarptautinėse MTEP programose, tinkluose ir
infrastruktūrose, dengiant išlaidas, susijusias su dalyvavimu (dalyvio ar narystės mokesčiai, kelionės išlaidos
nefinansuojami), stiprinant MSI gebėjimus dalyvauti MTEP programose ir vadovauti tarptautiniams
konsorciumams (dalyvavimas Twinning, Teaming, Europos partnerystėse, BJR ir kt. iniciatyvose,
tarptautinėse MTEP infrastruktūrose, tikslinės paskatos dalyvauti tarptautinėse programose (pvz., ilgesnės
trukmės „seal of excellence“ gavusių projektų finansavimas (EGADP lėšomis finansuojami trumpesnės
trukmės projektai)), informacijos sklaidos ir interesų atstovavimo tinklų (pvz., NCP, LINO) stiprinimas.
Veiklos vykdomos VVL ir Sostinės regionuose.
Žinių perdavimo ir komercinimo sistemos stiprinimas: MSI kuriamų žinių perdavimo ir
komercinimo skatinimas, stiprinant MSI inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklas valdyti
intelektinę nuosavybę, teikti paslaugas verslui, identifikuoti ir remti komercinį potencialą turinčių prototipų
rengimą ir kt. (pvz., per verslumo, žinių perdavimo ir komercinimo fondus ir programas), integracija į
tarptautines antreprenerystės ekosistemas. Veiklos vykdomos VVL ir Sostinės regionuose;
Tyrėjų karjeros patrauklumo didinimas ir protų cirkuliacijos skatinimas: podoktorantūra, tyrėjų
mokslinės išvykos iš Lietuvos ir į Lietuvą; užsienio tyrėjų pritraukimas vykdyti MTEP veiklas Lietuvoje,
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Lietuvos tyrėjų tarptautinio ir tarpsektorinio (doktorantūra su verslu, podoktorantūrinės stažuotės versle)
mobilumo iniciatyvos. Siekiant užtikrinti tęstinį investicijų poveikį, užsienio tyrėjus priimančios MSI turi
būti pasirengusios juos priimti. Veiklos vykdomos Sostinės ir VVL regionuose;
Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą: veiklos bus nukreiptos į didelio poveikio
startuolių ekosistemos plėtrą, sudaromos sąlygos startuoliams Lietuvoje kurtis, akceleruotis ir vykdyti plėtrą
(„scale up“). Išskirtinis dėmesys – produkto idėjos vystymui (hakatonai, inkubavimo ir akceleravimo
veiklos), verslo modelio ir strategijos rengimui, sąlygų sudarymui investicijoms į (ne)materialųjį turtą,
apyvartinį kapitalą, pardavimų/rinkodaros veiklas pagal startuolių brandos lygį. Prioritetas teikiamas naujų
idėjų plėtojimui pasitelkiant mentorius, verslo angelus ir inovacijų paramos tinklą. Bus užtikrintas startuolių
palydėjimas nuo idėjos iki jos komercializavimo, suteikiant darbo erdves („soft landing) ir užtikrinant prieigą
prie pradinio kapitalo. Veikla įgyvendinama VVL regione“, tačiau Siekiant balanso ir įvertinus regiono
potencialą, EGADP lėšomis bus investuojama į startuolių ekosistemos plėtrą ir tikslinių sričių startuolių
akceleravimą Sostinės regione;
Skatinti inovacijų pasiūlą: investuojama į naujų APV produktų kūrimo veiklas (kai produktas
kuriamas siekiant MVĮ perorientavimo – investuojama pagal veiklą „sudaryti sąlygas tvariai MVĮ pramonės
transformacijai“), apimančias nuo naujo produkto idėjos vystymo, koncepcijos parengimo iki prototipo
sukūrimo, jo komercinimo. Bus sudarytos sąlygos tyrėjų dalyvavimui įmonių MTEPI veiklose juos
įdarbinant, skatinamas intelektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji naujai sukurtų
produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai. Prioritetas – naujų produktų komercinimo, specializuoto
konsultavimo (MTEPI partnerių paieškos, žinių/technologijų perdavimo, MTEPI veiklos skatinimo ypač
pramonės transformacijos kontekste) veikloms, atsižvelgiant į įmonių vykdomų MTEPI veiklų stadijas,
palydint jas iki galutinio produkto komercinimo, sudarant sąlygas ir užtikrinant atitinkamus finansavimo
modelius produkto įvedimui į rinką. Skatinamas bendradarbiavimas ir (ar) technologijų perdavimas tarp
įmonių (taip pat tarp didelių įmonių ir MVĮ) MTEPI srityje. VVL regione papildomai numatoma stiprinti
įmonių gebėjimus įgyti MTEPI veikloms reikalingų žinių, teikti inovacijų paramos ir konsultacinę pagalbą
skatinant ilgalaikių įmonių vystymosi planų, kuriuose identifikuojamas įmonės inovacinis potencialas,
rengimą, idėjų vystymą vykdyti ir plėtoti MTEP veiklas, ypač pramonės transformacijos kontekste. Siekiant
verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimo, papildomai EGADP lėšomis bus finansuojama tik iš MSI ir
verslo sudaryto konsorciumo misijoms įgyvendinti numatyta MTEPI veikla;
Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai: skatinamas inovatyvių skaitmeninių ir
aplinkai draugiškų technologijų kūrimas, demonstravimas ir diegimas MVĮ, veikiančiose sumaniosios
specializacijos srityse, nustatytose VGPP metu. Prioritetas – investicijoms į ekoinovacijas, tvarių „žiedinių“
produktų kūrimą ir gamybą. Sukuriant paskatas įmonėms demonstruoti savo sukurtas skaitmenines ir aplinkai
draugiškas (ekoinovacines) technologijas jas potencialiai galinčioms įsidiegti MVĮ, sudaromos sąlygos MVĮ
susipažinti su šių technologijų nauda, pranašumais. Skaitmeninių technologijų, didinančių darbo našumą,
diegimas pramonės MVĮ, numatomas 1.3 uždavinio pramonės MVĮ skaitmeninimui skirtomis veiklomis.
Veikla įgyvendinama VVL regione, išskiriant MVĮ, kurias labiausiai paveiks pramonės pereinamas
laikotarpis. Ši veikla, kartu su subsidijomis ne pramonės srityje veiklą vykdantiems SVV subjektams žaliųjų
inovacijų vystymui, finansuojamomis EGADP lėšomis, užtikrins tvarią MVĮ transformaciją;
Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą: bus skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės
proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą, nurodytą 1.2 uždavinyje) inovacijas, dizaino ir (arba)
organizacines inovacijas, ypatingai tvarių ir didinančių integraciją į TVG verslo modelių, siekiant
efektyvesnio verslo išteklių atžvilgiu, plėtrą. Veikla įgyvendinama VVL regione, išskiriant MVĮ, kurias
labiausiai paveiks pramonės pereinamas laikotarpis;
Skatinti inovacijas viešajame sektoriuje (ikiprekybinius pirkimus): bus kuriamos paskatos verslui,
ypač MVĮ, kurti naujus produktus, reikalingus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti. Skatinant viešojo
sektoriaus investicijas į naujų produktų kūrimą, bus stiprinami perkančiųjų organizacijų gebėjimai inicijuoti
ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudarytos paskatos (čekiai) verslui, ypač MVĮ, dalyvauti ikiprekybiniuose
pirkimuose Sostinės ir VVL regionuose. Šios veiklos kartu su inovatyvių viešųjų pirkimų skatinimu EGADP
lėšomis (konsultacijos, paskatos perkančiosioms organizacijoms) sinergiškai skatins inovacijas;
Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose: siekiant stiprinti verslo pozicijas
TVG, skatinama įmonių tarptautinė tinklaveika, įsitraukimas į MTEPI partnerystės tinklus, stiprinamas APV
paremtų brandžių klasterių augimas, skatinamas bendrų strategijų ir produktų kūrimas, dalyvavimas
tarptautinėse programose (išskyrus programą Europos Horizontas, kuriai pasirengimas ir dalyvavimas joje
bus skatinimas EGADP lėšomis), įsitraukimas į BJR, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą/dalyvavimą
juose. Prioritetas – prieigos prie užsienio rinkų didinimui, įsitraukimui į MTEPI klasterius ir TVG, projektų
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BJR vykdymui, įskaitant įsijungimą į ES strategines vertės grandines, ypatingai šias veiklas skatinant VVL
regione;
Skatinti TUI pritraukimą: skatinamos APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklos, bendradarbiavimas
ir (ar) technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse. Prioritetas –
investicijoms, prisidedančioms prie integracijos į ES strategines TVG, tvarių „žiedinių“ ir didelio poveikio
technologijų ir produktų kūrimui. Veikla įgyvendinama VVL regione.

Pagrindinės tikslinės grupės
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ, mokslininkai ir kiti tyrėjai, viešojo sektoriaus specialistai,
inovacijų ir technologijų perdavimo centrai, LINO biuro personalas, NCP tinklo nariai (nacionaliniai
kontaktiniai asmenys).

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant numatytas veiklas bus siekiama užtikrinti lygybės, įtraukties ir nediskriminavimo principus MTI
veiklose. Kuriant ar atnaujinant infrastruktūrą bus taikomi universalaus dizaino principai.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas

Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Įgyvendinant veiklas numatoma prisidėti prie ES BJRS įgyvendinimo, inicijuoti bendras BJR šalių
programas tam, kad būtų sudarytos sąlygos bendriems BJR MTEPI projektams vystyti ir įgyvendinti.
Išskirtinį dėmesį numatome skirti klasterių bendradarbiavimui BJR. Bus skatinamas tarptautinių projektų
vykdymas ETBT MTEPI programose. Siekiant mokslo ir studijų institucijų ir verslo įmonių
konkurencingumo augimo, skatinamas šių subjektų dalyvavimas Europos Horizonto ir kitose EK tiesiogiai
finansuojamose programose, bus skatinamas mokslo ir studijų institucijų ir įmonių įsijungimas į TVG,
išskirtinį dėmesį skiriant įmonių dalyvavimui ES strateginės vertės grandinėse. Planuojama stipirinti mokslo
ir studijų instutucijų gebėjimus dalyvauti tarptautinėse MTEP programose ir vadovauti tarptautiniams
konsorciumams, skatinant dalyvavimą Twinning, Teaming, Europos partnerystėse ir pan. iniciatyvose bei
dalyvavimą tarptautinėse MTEP infrastruktūrose.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Šiam uždaviniui įgyvendinti toliau planuojama taikyti rizikos kapitalo investicijas į MTEP, nes tokio
pobūdžio finansiniai instrumentai pasiteisino 2014–2020 m. periodu šioje srityje. Taip pat išnalizuotos
galimybės finansines priemones taikyti naujoms veikloms – startuolių vystymo, akceleravimo ir plėtros VVL
regione, MTEP vykdymui Sostinės regione, MVĮ (pramonės) transformacijos skatinimo (technologinių
inovacijų diegimo) VVL regione dėl šių veiklų generuojamos grąžos.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas
1.
Pažangesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
1.1

Fondas
ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

RCO 01

VVL
regionas

RCO 01

Rodiklis
Paramą gavusios
įmonės (iš kurių:
labai mažos,
mažosios
vidutinės ir
didelės)
Paramą gavusios
įmonės (iš kurių:
labai mažos,
mažosios
vidutinės ir
didelės)

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Įmonės

8

93

Įmonės

172

1434

Matavimo
vienetas
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Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

RCO 02

VVL
regionas

RCO 02

Sostinės
regionas

RCO 03

VVL
regionas

RCO 03

VVL
regionas

RCO 04

VVL
regionas

RCO 05

Sostinės
regionas

RCO06

VVL
regionas

RCO06

Sostinės
regionas

RCO07

VVL
regionas

RCO07

Sostinės
regionas

RCO08

VVL
regionas

RCO08

Sostinės
regionas

RCO10

VVL
regionas

RCO10

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Rodiklis
Paramą
dotacijomis
gavusios įmonės
Paramą
dotacijomis
gavusios įmonės
Paramą
finansinėmis
priemonėmis (FP)
gavusios įmonės
Paramą
finansinėmis
priemonėmis (FP)
gavusios įmonės
Nefinansinę
paramą gavusios
įmonės
Paramą gavusios
veiklą
pradedančios
įmonės
Paramą gavusiose
mokslinių tyrimų
įstaigose dirbantys
mokslininkai
Paramą gavusiose
mokslinių tyrimų
įstaigose dirbantys
mokslininkai
Bendruose
mokslinių tyrimų
projektuose
dalyvaujančios
mokslo
tiriamosios
institucijos
Bendruose
mokslinių tyrimų
projektuose
dalyvaujančios
mokslo
tiriamosios
institucijos
Nominalioji
mokslinių tyrimų
ir inovacijų
įrangos vertė
Nominalioji
mokslinių tyrimų
ir inovacijų
įrangos vertė
Su mokslinių
tyrimų
institucijomis
bendradarbiaujanč
ios įmonės
Su mokslinių
tyrimų
institucijomis
bendradarbiaujanč
ios įmonės
Investicijas
gavusių mokslo ir
studijų institucijų
gautų MTEP
užsakymų
skaičius
Investicijas
gavusių mokslo ir
studijų institucijų
gautų MTEP
užsakymų

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Įmonės

4

42

Įmonės

148

1158

Įmonės

7

72

Įmonės

7

74

Įmonės

44

443

Įmonės

84

839

Metiniai visos
darbo dienos
ekvivalentai

39

195

Metiniai visos
darbo dienos
ekvivalentai

250

1 250

Mokslo ir
studijų
institucijos

0

15

Mokslo ir
studijų
institucijos

0

5

Eurai

2 288 288

11 441 440

Eurai

3 714 512

18 572 560

Įmonės

8

48

Įmonės

14

95

Skaičius

16

80

Skaičius

30

130

Matavimo
vienetas
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Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL
regionas

Specialusis

VVL
regionas

RCO 103

Rodiklis

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Skaičius

0

30

Skaičius

0

45

Skaičius

12

62

Skaičius

11

55

Skaičius

110

550

Skaičius

55

385

Įmonės

84

839

Matavimo
vienetas

skaičius

Specialusis
Specialusis

Įgyvendinti
MTEP projektai
Įgyvendinti
MTEP projektai
Į Lietuvos mokslo
ir studijų
institucijas
pritraukti tyrėjai iš
užsienio
Į Lietuvos mokslo
ir studijų
institucijas
pritraukti tyrėjai iš
užsienio
Į užsienį tobulinti
profesinių žinių
išvykę tyrėjai
Į užsienį tobulinti
profesinių žinių
išvykę tyrėjai
Paramą gavusios
didelio augimo
potencialo įmonės
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3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Rodiklis

VVL regionas

RCR 01

Sostinės
regionas

RCR 02

VVL regionas

RCR 02

VVL regionas

RCR 03

VVL regionas

RCR 04

VVL regionas
Sostinės
regionas
VVL regionas

RCR 05
RCR06

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos
darbo vietos
Privačiosios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą (iš kurių: dotacijos,
finansinės priemonės)
Privačiosios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą (iš kurių: dotacijos,
finansinės priemonės)
Produktų ar procesų inovacijas diegiančios
MVĮ
Rinkodaros ar organizacines inovacijas
diegiančios MVĮ
Inovacijas vietoje diegiančios MVĮ
Pateiktos patentų paraiškos

RCR06

Pateiktos patentų paraiškos

Sostinės
regionas
VVL regionas

RCR08

Remiamų projektų leidiniai

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Darbo vieta

0

2021

420

Projektai

EUR

0

2021

94 436 839

Projektai

EUR

0

2021

195 847 153

Projektai

Įmonės

0

2021

117

Projektai

Įmonės

0

2021

272

Projektai

Įmonės
Patentinės
paraiškos
Patentų
paraiškos
Publikacijos

0
0

2021
2021

443

Projektai
Projektai

0

2021

Matavimo
vienetas

Duomenų
šaltinis

46
Projektai
77
0

2021

Projektai
420

RCR08

Remiamų projektų leidiniai

Leidiniai

0

2021

Projektai

Investicijas gavusių mokslo ir studijų
institucijų MTEP užsakymų skaičiaus
padidėjimas
Investicijas gavusių mokslo ir studijų
institucijų MTEP užsakymų skaičiaus
padidėjimas

Procentai

0

2021

710
20

Procentai

0

2021

20

Projektai

Specialusis

MTEP veiklos produktas

Skaičius

0

2021

8

Projektai

Specialusis

MTEP veiklos produktas

Skaičius

0

2021

10

Projektai

Sostinės
regionas

RCR 102

Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos
tyrėjų darbo vietos

Metiniai visos
darbo dienos
ekvivalentai

0

2021

92

Projektai

VVL regionas

RCR 102

Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos
tyrėjų darbo vietos

Metiniai visos
darbo dienos
ekvivalentai

0

2021

163

Projektai

Sostinės
regionas

Specialusis

VVL regionas

Specialusis

Sostinės
regionas
VVL regionas

Projektai

Pastabos
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Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto
Fondas
Regiono kategorija
Nr.
1.
ERPF
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
VVL regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas
VVL regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
1.1

Kodas
009

Suma (EUR)
14 592 806,00
45 583 495,00
35 214 736,00
139 461 637,00
8 083 684,00
14 184 548,00
7 092 274,00
50 000 000,00
10 000 000,00
11 863 810,00
36 276 820,00
25 246 700,00
33 758 881,00
113 250 208,00

010
011
024
025
026
028
030
012

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

1.

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas
VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
1.1

Kodas
01
02
03

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr. Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
1.
ERPF
Sostinės regionas
1.1
33
VVL regionas

Suma (EUR)
14 000 000,00
250 935 084,00
33 000 000,00
53 891 226,00
45 774 200,00

Suma (EUR)
67 891 226,00
329 709 284,00

Konkretus uždavinys – 1.2. Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda
piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms
Įgyvendinamos veiklos
Šio uždavinio veiklos netiesiogiai prisidės prie S3 įgyvendinimo. Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš verslo
inovatyvumo trukdžių – gana žema įmonių skaitmeninimo branda, o viešajame sektoriuje kyla el. paslaugų
sąveikumo iššūkių, uždavinio investicijomis bus prisidedama prie MVĮ ir viešojo sektoriaus skaitmeninimo.
Ekonomikos struktūros pokyčiai sąlygoja darbo vietų automatizavimą, poreikį keisti šiuo metu neefektyvias
ir energijai imlias gamybos technologijas, todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas MVĮ verslo modelio ir
produktų skaitmeninimui, pažangiausių technologijų diegimui. Viešajame sektoriuje kyla iššūkių dėl viešųjų
el. paslaugų, jų sąveikumo ir prieinamumo. Šiuo metu nėra sukurta pakankamai bendro naudojimo
technologinių (IT) įrankių ir sprendimų, kurie užtikrintų patogų ir prieinamą naudojimąsi skaitmeninėje
erdvėje teikiamais privalumais visoje šalyje ir visoms vartotojų grupėms. Taip pat nėra sukurta elektroninės
atpažinties priemonių ir patikimumo užtikrinimo paslaugų rinka, dėl ko nėra plačiai pasiekiamos elektroninės
atpažinties patikimumo užtikrinimo paslaugoms reikalingos priemonės visiems vartotojams. Todėl bus
siekiama stiprinti el. paslaugų orientaciją į vartotojų, esančių tiek Sostinės regione, tiek atokiausiuose VVL
regionuose, poreikius, paslaugų prieinamumą, platesnį naudojimą ir į vartotojų pasitenkinimą sukurtomis
paslaugomis.
Siekiant skaitmenizavimo transformacijos, bus investuojama į kompetencijas didelio našumo skaičiavimo,
DI, kibernetinio saugumo taikymo srityse. Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduria Sostinės regionas ir
VVL regionas, investicijos numatomos abiejuose regionuose, įvertinus konkretaus regiono problemos mastą
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ir specifiką. Siekiant skaitmeninės transformacijos mokslo srityje bei padidinti mokslo rezultatų tarptautinį
matomumą, numatoma investuoti į mokslo duomenų atvėrimą bei integraciją į Europos atvirojo mokslo
debesį.
Uždavinio tikslams pasiekti bus siekiama pasinaudoti tokių šaltinių galimybėmis: „Digital Europe“
programos, EGADP ir kitomis EK tiesiogiai finansuojamomis programomis ir instrumentais.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant didinti ekonomikos skaitmenizavimą, įmonių bei viešojo sektoriaus dinamiškumą
ir skaitmeninę transformaciją:
Skatinti skaitmeninių kompetencijų plėtrą didelio našumo skaičiavimo, DI, kibernetinio saugumo
taikymo srityse, finansuojant Europinių skaitmeninių inovacijų centrų, pretenduojančių į finansavimą pagal
„Digital Europe“ programą, iniciatyvas teikti konsultavimo ir finansavimo paslaugas MVĮ, prioritetą teikiant
skaitmeninimo ir technologijų perdavimo paslaugoms. Ši veikla bus įgyvendinama Sostinės regione ir VVL
regione. Siekiant kryptingo, konkurencingo ir darnaus technologijų, produktų ar paslaugų vystymo, šią veiklą
papildys EGADP lėšomis numatomas įkurti verslo paslaugų centras.
Skatinti MVĮ skaitmeninimą prioritetą teikiant tokių e-komercijos modelių diegimui, kurie leistų MVĮ
persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų
elektroninę prekybą ir pristatymą. Investicijas numatoma skirti e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų
diegimui, paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai. Ši veikla įgyvendinama Sostinės regione
pagal S3 ir VVL regione tradiciniam verslui priklausiančiose MVĮ.
Kurti naujus, inovatyvius įrankius ir technologinius sprendimus, kurie užtikrintų visiems šalies
gyventojams ir verslui galimybes naudotis internetu, prioritetą teikiant tokių bendro naudojimo
informacinių technologijų (IT) sprendimų ir įrankių finansavimui, kurie sudarytų sąlygas lengvai pasiekti bet
kokio formato ir apimties skaitmeninį turinį ar gauti paslaugas, įskaitant ir įrankius socialiai pažeidžiamų
grupių žmonėms. Ši veikla bus įgyvendinama Sostinės regione ir VVL regione. Siekiant intervencijų darnos
ir sprendimų sąveikumo, EGADP investicijomis bus kuriamos duomenų bazės, metodikos, sudarysiančios
sąlygas kurti aukščiau minėtus naujus įrankius ir technologinius sprendimus.
Kurti inovatyvius technologinius sprendimus, prioritetą teikiant tiems, kurie padės atsirasti
rinkoje neegzistuojančioms arba labai mažai naudojamoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms, kas
padės plėtoti inovatyvių elektroninės atpažinties priemonių ir patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimą,
taip skatinant viešojo sektoriaus ir verslo skaitmenizavimą. Numatoma investuoti į tokius sprendimus ir
įrankius, kurie sudarytų sąlygas teikti tokias kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas kaip
elektroninių parašų ilgalaikės apsaugos, elektroninių spaudų ilgalaikės apsaugos, interneto svetainių
tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimo, elektroninio registruoto pristatymo pasaugas. Ši veikla bus
įgyvendinama Sostinės regione ir VVL regione.
Skatinti viešųjų institucijų atvirųjų duomenų, orientuotų į paklausą, naudojimą inovatyviems
sprendimams ir skaitmeninėms paslaugoms kurti, prioritetą teikiant įmonių veikloms, kurių metu kuriami
inovatyvūs sprendimamai ir (ar) paslaugos, naudojant viešųjų institucijų atvertus duomenis, viešojo
sektoriaus institucijų iniciatyvoms, organizuojančioms politikos eksperimentavimo įrankių taikymą –
hakatonus, GovTech laboratorijos veiklą ir pan. Ši veikla įgyvendinama Sostinės regione ir VVL regione.
EGADP investicijos į duomenų prieinamumą, jų atvėrimą, valstybės duomenų struktūros modelio parengimą,
duomenų mainų priemonių sukūrimą sudarys sąlygas atvirųjų duomenų naudojimas ir pritaikomumas versle.
Įsijungti į Europos atvirojo mokslo debesį, atveriant ir sutvarkant mokslinių tyrimų duomenis pagal
FAIR principus (angl. findable, accessible, interoperable, reusable; liet. surandami, pasiekiami, sąveikūs,
perpanaudojami). Investicijos skiriamos MSI personalo gebėjimų duomenų valdymo srityje stiprinimui
nacionalinio atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos tinklo sukūrimui, duomenų saugyklų ir MTEP
infrastruktūrų pritaikymui duomenų atvėrimui ir jų integracijai į Europos atviro mokslo debesį (European
Open Science Cloud). Ši veikla bus įgyvendinama Sostinės regione ir VVL regione.

Pagrindinės tikslinės grupės
MVĮ, žmonės su specialiaisiais poreikiais, neurbanizuotų vietovių (nutolusių nuo centrų) gyventojai,
viešojo sektoriaus darbuotojai; viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, gyvenantys ir dirbantys užsienyje
asmenys; MSI padaliniai, kaupiantys ir saugantys duomenis (bibliotekos, duomenų archyvai), MSI
padaliniai, generuojantys duomenis.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
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Vykdant numatytas veiklas bus siekiama užtikrinti priėjimą prie kuriamų produktų ir paslaugų skaitmeninę
atskirtį patiriantiems žmonėms, pritaikyti kuriamas skaitmenines paslaugas ir produktus įvairią negalią
turintiems žmonėms.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas

Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Įgyvendinant uždavinio veiklas, numatomos investicijos, būtinos įgyvendinti įsipareigojimams, nustatytiems
Bendrųjų skaitmeninių vartų reglamente 2018/1724 Šių investicijų dėka bus užtikrintas tinkamas
tarpvastybinis bendaradarbiavimas ir paslaugų pasiekiamumas tarpvalstybiniu lygiu.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Planuojamos vykdyti veiklos negeneruoja pajamų, nes yra skirtos viešosioms institucijoms ir jų
įgyvendinamiems projektams, todėl joms neplanuojama taikyti finansinių priemonių. Veiklos skirtos MVĮ
skaitmeninimui yra „minkštos“ pagal savo pobūdį ir grąžos tiesiogiai negeneruoja.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas

1.
Pažangesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

Fondas

Regiono
kategorija

Identifikavi
mo numeris
[5]

1.2

ERPF

Sostinės
regionas

RCO 13

VVL
regionas

RCO 13

Sostinės
regionas

RCO 14

VVL
regionas

RCO 14

Rodiklis

Įmonėms, sukurtų
skaitmeninių
paslaugų, produktų ir
procesų vertė
Įmonėms, sukurtų
skaitmeninių
paslaugų, produktų ir
procesų vertė
Viešosios institucijos,
kurioms suteikta
parama
skaitmeninėms
paslaugoms,
produktams ir
procesams kurti
Viešosios institucijos,
kurioms suteikta
parama
skaitmeninėms
paslaugoms,
produktams ir
procesams kurti

Matavimo
vienetas

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

EUR

13 882 528

46 275 095

EUR

22 411 991

74 706 636

Viešosios
institucijos

140

472

Viešosios
institucijos

80

314
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3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

Konkretus
uždavinys

Fondas

1. Pažangesnė
Lietuva

1.2

ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

RCR11

VVL
regionas

RCR11

Sostinės
regionas

RCR12

VVL
regionas

RCR12

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

RCR13

VVL
regionas

Naujas rezultato
rodiklis

Sostinės
regionas

Naujas rezultato
rodiklis

VVL
regionas

Naujas rezultato
rodiklis

RCR13
Naujas rezultato
rodiklis

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai
2020

Naujų viešųjų skaitmeninių
paslaugų ir taikomųjų programų
naudotojai

Metinis
vartotojų
skaičius

295 273

Naujų viešųjų skaitmeninių
paslaugų ir taikomųjų programų
naudotojai

Metinis
vartotojų
skaičius

295 273

Įmonių sukurtų naujų
skaitmeninių produktų, paslaugų
ir taikomųjų programų naudotojai
Įmonių sukurtų naujų
skaitmeninių produktų, paslaugų
ir taikomųjų programų naudotojai
Aukštą skaitmeninio intensyvumo
lygį pasiekusios įmonės
Aukštą skaitmeninio intensyvumo
lygį pasiekusios įmonės
Duomenų bazių duomenų įrašų
skaičiaus padidėjimas
(socialinių – humanitarinių
mokslų)
Duomenų bazių duomenų įrašų
skaičiaus padidėjimas
(socialinių – humanitarinių
mokslų)
Duomenų bazių duomenų įrašų
skaičiaus padidėjimas
(fizinių, biomedicinos ir
technologijų mokslų)
Duomenų bazių duomenų įrašų
skaičiaus padidėjimas
(fizinių, biomedicinos ir
technologijų mokslų)

Metinis
vartotojų
skaičius
Metinis
vartotojų
skaičius
Įmonės

0

Siekinys
(2029 m.)

66 113

Projektų
ataskaitos, LSD,
viešųjų institucijų
duomenų bazės
Projektų
ataskaitos, LSD,
viešųjų institucijų
duomenų bazės
Projektų
ataskaitos, LSD

114 998

Projektų
ataskaitos, LSD

602 356

2020
602 356

0

0

Duomenų šaltinis

2020

2020

2020
3 130

Projektų
ataskaitos, LSD
Projektų
ataskaitos, LSD
MIDAS,
COD
apžvalga

Įmonės

0

2020

Procentai

0

2021

5 053
80

Procentai

0

2021

80

LiDA, CLARINLT apžvalga

Procentai

0

2021

40

MIDAS,
apžvalga

Procentai

0

2021

40

LiDA, CLARINLT apžvalga

COD

Pastabos
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Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

1.

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas

Konkretus
uždavinys
1.2

Kodas

Suma (EUR)

013
27 220 644

VVL regionas
43 945 080
Sostinės regionas

016
28 287 288

VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

018

28 287 288
1 480 604,00
4 912 127,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

1.

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
1.2

Kodas
01

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr. Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
1.
ERPF
Sostinės regionas
1.2
33
VVL regionas

Suma (EUR)
19 717 957,00
114 861 837,00

Suma (EUR)
19 717 957,00
114 861 837,00

Konkretus uždavinys – 1.3. Stiprinti MVĮ augimą ir konkurencingumą
Įgyvendinamos veiklos
Šio konkretaus uždavinio veiklos netiesiogiai prisidės prie S3 įgyvendinimo. Investicijos prisidės prie
MVĮ produktyvumo ir konkurencingumo didinimo.
Siekiant sumažinti skirtumus tarp Sostinės ir kitų šalies regionų, šio uždavinio investicijomis bus
numatoma pagerinti sąlygas verslui kurtis ir augti VVL regione: skatinamas verslą pradedančiųjų SVV
subjektų pre-akseleravimas, akseleravimas, inkubavimas ir plėtra, ypač finansinių šaltinių prieinamumas, ir
trumpose vertės kūrimo grandinėse dalyvaujančių MVĮ verslo procesų modernizavimas.
Mažo tarptautinio konkurencingumo ir žemo darbo našumo problemos įvardijamos abiejuose
regionuose, investicijos tarptautiškumo skatinimui ir skaitmeninimo technologijų diegimui numatomos
abiejuose regionuose, tačiau Sostinės regione investicijos bus nukreiptos tik į aukštos pridėtinės vertės
produkciją kuriančias MVĮ. Skaitmeninimo technologijų diegimas tampa ypač aktualiu dėl COVID-19
pandemijos metu išryškėjusio poreikio kurti „bekontaktę“ ekonomiką.
Uždavinio tikslams pasiekti bus siekiama pasinaudoti tokių šaltinių galimybėmis: InvestEU, COSME
ir EK tiesiogiai finansuojamomis programomis ir instrumentais.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant pagerinti sąlygas MVĮ kurtis ir augti šalies regionuose, sukurti naujas
darbo vietas, paskatas šalies eksporto struktūros pokyčiams, padidinti MVĮ našumo augimą ir sumažinti jo
atotrūkį nuo ES šalių vidurkio:
Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą: siekiant paskatinti naujų verslų
atsiradimą regionuose, bus vykdomos veiklos, nukreiptos į pre-akseleravimo programų kūrimą ir vystymą,
SVV subjektų akseleravimą, inkubavimą ir plėtrą, išnaudojant jau įsteigtų skaitmeninių inovacijų centrų,
verslo inkubatorių, bendradarbystės centrų „Spiečius“ potencialą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas
veikloms, užtikrinančioms finansinių šaltinių prieinamumą SVV subjektų steigimui ir plėtrai, bei mentorystės
veikloms, skirtoms vystyti verslo idėjas ir jų įgyvendinimo strategijas. Taip pat bus investuojama į
konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercializavimui, pardavimų ir
rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui. Ši veikla įgyvendinama VVL regione.
Skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ VVL regionuose:
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investuojant į trumpose vertės kūrimo grandinėse dalyvaujančių MVĮ verslo procesų modernizavimą.
Prioritetas bus skiriamas investicijoms, skatinančioms esamų darbo vietų transformaciją ir darbo vietų kūrimą
MVĮ, dalyvaujančiose trumpose vertės kūrimo grandinėse, bei jau naudojamų įmonėje technologijų, kad jos
labiau tausotų išteklius bei prailgėtų jų tarnavimo laikas, atnaujinimą. Ši veikla bus įgyvendinama VVL
regione.
Skatinti talentų pritraukimą į MVĮ: siekiant padidinti ir (arba) išlaikyti MVĮ pajamas ir
konkurencingumą, numatoma sudaryti sąlygas MVĮ pritraukti reikiamus specialistus (antikrizinės veiklos
specialistus, MVĮ veiklą optimizuojančius specialistus). Prioritetas skiriamas siekiui gerinti MVĮ
absorbcinius technologinius – inovacinius gebėjimus ir įgūdžių persiliejimą. Ši veikla bus įgyvendinama
VVL regione.
Skatinti MVĮ veiklos tarptautiškumą ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklas: siekiant
padidinti Lietuvos įmonių tarptautinį konkurencingumą ir vietinės kilmės prekių eksporto apimtis bus
investuojama į naujų užsienio rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros
veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir
paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas. Prioritetą numatoma skirti MVĮ, gaminančioms
inovatyvius produktus ir (arba) teikiančioms inovatyvias paslaugas. Ši veikla įgyvendinama VVL regione.
Skatinti MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimą ir pristatymą užsienio
rinkose: siekiant paskatinti Sostinės regiono įmonių kuriamų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų
žinomumą ir eksportą, bus finansuojamas MVĮ ir jų aukštos pridėtinės vertės produkcijos pristatymas
užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Taip pat numatoma skirti investicijas MVĮ planuojamų
eksportuoti aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo paslaugoms įsigyti. Prioritetas bus
teikiamas MVĮ, gaminančioms aukštos pridėtinės vertės produktus ir (arba) teikiančioms aukštos pridėtinės
vertės paslaugas, atitinkančias sumaniosios specializacijos strategiją. Ši veikla bus įgyvendinama Sostinės
regione.Skatinti į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimąsi ir
augimą: siekiant paskatinti eksportuojančių MVĮ įsitraukimą į tarptautines tinklų grandines ir pozicijų jose
stiprinimą, bus investuojama į MVĮ partnerystės kultūros stiprinimą, MVĮ tinklo dalyvavimo tarptautiniuose
(įskaitant ir BJR) tinkluose ir klasteriuose skatinimą. Investicijas planuojama nukreipti MVĮ tinklo studijų
vizitams, dalyvavimui tarptautinėse parodose ir tarptautinėse partnerystėse, rinkodaros strategijų rengimui,
eksporto vadybininko paslaugų įsigijimui. Prioritetas bus teikiamas jau egzistuojančių MVĮ partnerysčių
įsitraukimo į tarptautines tinklų grandines veikloms stiprinti. Ši veikla įgyvendinama VVL regione.
Skatinti pramonės MVĮ gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą
(pramonės skaitmeninimas): siekiant paspartinti MVĮ darbo našumo augimą, bus investuojama į pramonės
MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimą, įskaitant pramonės
MVĮ technologinio ir/ar skaitmeninio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų
skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimą ir (arba) technologinio audito nuostatų
įgyvendinimo technologinę priežiūrą (technologinio konsultavimo paslaugos). Prioritetas bus skiriamas
investicijoms į diegiamas integruotas skaitmeninimo technologijas, kurios atitiks S3. Ši veikla įgyvendinama
VVL regione.
Skatinti aukštą pridėtinę vertę kuriančių pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimą: siekiant
spartinti ir efektyvinti MVĮ įsitraukimą į TVG, bus skatinamos investicijos į pramonės MVĮ gamybos
procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimą. Ši veikla bus įgyvendinama
Sostinės regione pagal S3.

Pagrindinės tikslinės grupės
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant numatytas veiklas bus siekiama užtikrinti lygybės, įtraukties ir nediskriminavimo principus.
Įgyvendinant nediskriminavimo principo, MVĮ kuriant naujus ar tobulinant esamus produktus bus siekiama,
kad jie atitiktų universalaus dizaino principus. Žmonėms su negalia, moterims ir vyrams bus sudaromos
vienodos galimybės dalyvauti įgyvendinant veiklas.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas.
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Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Įgyvendinant veiklas numatoma prisidėti prie BJR strategijos įgyvendinimo. Numatoma
bendradarbiauti su kitomis BJR šalimis įgyvendinant BJR strategiją, siekiant paskatinti MVĮ tarptautiškumą
ir kartu konkurencingumą regione. Išskirtinį dėmesį numatome skirti klasterių bendradarbiavimui BJR.

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Šio uždavinio veiklai „Skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą“ įgyvendinti ir
toliau planuojama naudoti pasiteisinusias 2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendintas finansines priemones,
užtikrinančias finansinių šaltinių prieinamumą. Veikloms „Skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių
formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ VVL regionuose“, „Skatinti pramonės MVĮ gamybos procesų
automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą (pramonės skaitmeninimas)“, „Skatinti aukštą
pridėtinę vertę kuriančių pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimą“, kurios 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu buvo įgyvendinamos subsidijos forma, tačiau pasižymi atsiperkamumu vidutinės
trukmės periodu (nors ir yra sąlyginai brangios), taip pat planuojama taikyti finansines priemones.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas
1.
Pažangesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
1.3

Fondas
ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

RCO 01

VVL
regionas

RCO 01

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

RCO 02

VVL
regionas
VVL
regionas

RCO 02
RCO 03

RCO 03

RCO 04
RCO 05

Rodiklis
Paramą gavusios
įmonės (iš kurių:
labai mažos,
mažosios vidutinės
ir didelės)
Paramą gavusios
įmonės (iš kurių:
labai mažos,
mažosios vidutinės
ir didelės)
Paramą dotacijomis
gavusios įmonės
Paramą dotacijomis
gavusios įmonės
Paramą finansinėmis
priemonėmis (FP)
gavusios įmonės
Paramą finansinėmis
priemonėmis (FP)
gavusios įmonės
Nefinansinę paramą
gavusios įmonės
Paramą gavusios
veiklą pradedančios
įmonės

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

Įmonės

58

579

Įmonės

243

2 431

Įmonės

65

652

Įmonės

93

928

Įmonės

31

313

Įmonės

123

1 226

Įmonės

150

1 501

Įmonės

157

1 571

Matavimo
vienetas
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3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

1.
Pažangesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
1.3

Fondas

ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

VVL
regionas
Sostinės
regionas

RCR 01

VVL
regionas

RCR 02

Sostinės
regionas

RCR 03

VVL
regionas

VVL
regionas

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos
darbo vietos
Privačiosios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą (iš kurių: dotacijos,
finansinės priemonės
Privačiosios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą (iš kurių: dotacijos,
finansinės priemonės
Produktų ar procesų inovacijas
diegiančios MVĮ

Darbo vieta

n/a

2021

169

EUR

n/a

2021

55 000 000

EUR

n/a

2021

62 155 917

Įmonės

n/a

2021

282

RCR 03

Produktų ar procesų inovacijas
diegiančios MVĮ

Įmonės

n/a

2021

189

RCR 17

Naujos įmonės, sugebėjusios išlikti
rinkoje

Įmonės

n/a

2021

1 178

RCR 02

Duomenų
šaltinis
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
Projektų
duomenys
arba įmonių
apklausos
Projektų
duomenys
arba įmonių
apklausos
Projektų
duomenys

Pastabos
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Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

1.

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
1.3

VVL regionas
VVL regionas

Kodas

Suma (EUR)

021
021

40 000 000,00
92.040.000,00

025
026

55 593 791,00
8 000 000,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

1.

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas
VVL regionas

Konkretus
uždavinys
1.3

Kodas

Suma (EUR)

01
01

10 000 000,00
44 408 000,00

VVL regionas
Sostinės regionas
VVL regionas

02
03
03

16 025 975,43
29 199 000,00
92 236 028,90

Sostinės regionas
VVL regionas

05
05

801 000,00
2 963 786,67

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Prioriteto
Konkretus
Fondas
Regiono kategorija
Kodas
Nr.
uždavinys
1.
ERPF
Sostinės regionas
1.3
33
1.
ERPF
VVL regionas

Suma (EUR)
40 000 000,00
155 633 791,00

Konkretus uždavinys – 1.4. Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės
pereinamajam laikotarpiui ir verslumui reikalingus įgūdžius
Įgyvendinamos veiklos
Šio uždavinio veiklos įgyvendins S3. Skaitmeninimas suteikia didžiulį potencialą didinti
produktyvumą. Deja, skaitmeninės transformacijos požiūriu ypač atsilieka tradiciniai pramonės sektoriai ir
MVĮ. Siekiant tvaraus, inovacijomis grįsto ekonomikos augimo, numatoma ugdyti įgūdžius didžiausią
potencialą turinčiose sumaniosios specializacijos srityse. Bendrojo pobūdžio gebėjimai persiorientavimui į
kitas ekonomines veiklas, žemos kvalifikacijos asmenų įgūdžių tobulinimas arba įgūdžiai skirti
besimokantiems, nedirbantiems, vyresnio amžiaus asmenims ir pan. bus skatinami pagal Programos 4
prioritetą „Socialiai atsakingesnė Lietuva“.
Lietuvoje trūksta sisteminių priemonių, skirtų darbo jėgai perkvalifikuoti arba jos kvalifikacijai
reikiamose srityse tobulinti, sprendžiant su ekonomikos pertvarka susijusius iššūkius, todėl ir toliau išlieka
svarbios investicijos šiai sričiai. Vykstanti robotizacija ir skaitmeninimas sparčiai didina įgūdžių tobulinimo
ar naujų įgijimo paklausą. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, pramonės įmonėms būtini tampa pažangesni ar
naujesni įgūdžiai. Pramonės transformacija taip pat reikalauja visapusiškesnio įgūdžių rinkinio, kuris apimtų
ne tik mokslinius, techninius, technologinius procesus, bet ir tam tikram Sumanios specializacijos prioritetui
būdingusspecifinius įgūdžius. Remiantis 2019 m. EBPO „Įgūdžių perspektyva“, Lietuva dar nėra pilnai
pasirengusi pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda, kas paskatintų darbo jėgos plėtrą ir stiprintų jos
konkurencingumą.
Siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos, bus

29
investuojama į tas nuolatinio VGPP metu identifikuotas (reikiamų įgūdžių sąrašas parengtas, pasikonsultavus
su VGPP dalyviais, prioritetų vadovais, išdiskutavus grupėse, atlikus rezultatų analizę) Sumaniosios
specializacijos sričių darbuotojų kompetencijas ir įgūdžius, kurie yra reikalingi MVĮ (dominuojančioms
pramonės struktūroje), ir bus stiprinami per įvairių formų ir lygių mokymus. Detalus įgūdžių sąrašas pagal
kiekvieną Sumanios specializacijos prioritetą nustatytas S3 koordinuojančios ministerijos patvirtintu teisės
aktu. Siekiant ugdyti ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų (pvz. mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus
organizacijų)) darbuotojų gebėjimus rengti ir įgyvendinti S3, planuojama investuoti į įgūdžių ugdymą,
apimantį visą inovacijų vadybos ciklą (nuo planavimo iki kontrolės), reikalingą sumaniosios specializacijos ir
ekonomikos technologinių pokyčių padiktuotiems uždaviniams atliepti. Tokiu būdu MVĮ galėtų tapti
konkurencingesnėmis, išnaudodamos savo specializaciją ir valdymo gebėjimus, leidžiančius šioms įmonėms
greitai prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių.
Veiklų pavyzdžiai, siekiant užtikrinti Sumaniosios specializacijos prioritetų įgyvendinimui ir pramonės
transformacijai pereinamuoju laikotarpiu reikalingus įgūdžius, identifikuotus VGPP metu:
Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos
technologinių pokyčių ir pramonės transformacijos: siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis
grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos ir spręsti iššūkius, susijusius su pramonės
transformacija, planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, nukreiptos į įvairių formų ir lygių
specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų
skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai Sumanios specializacijos
prioritetuose, identifikuoti nuolatinio VGPP metu. Ši veikla bus įgyvendinama Sostinės regione ir VVL
regione.
Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus: siekiant paskatinti MVĮ
konkurencingumo augimą, išnaudojant MVĮ specializaciją ir valdymo gebėjimus, investicijas planuojama
nukreipti į VGPP dalyvaujančių subjektų gebėjimų ugdymą įgyvendinti S3 apimant visą inovacijų vadybos
ciklą (prognozavimas, planavimas, organizavimas, kontrolė), ypatingą dėmesį skiriant vadybos ir valdymo
įgūdžių ugdymui. Numatoma ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų įgūdžius. Ši veikla
bus įgyvendinama Sostinės regione ir VVL regione.
Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas:
mokslo vadybos ir žinių komercinimo principų diegimas MSI diegiant vieno langelio principą, mentorystės ir
pre-akseleravimo programų kūrimas ir įgyvendinimas (pvz., kuriant startuolių skatinimo fondus). Veiklos
įgyvendinimas siejasi su Programos 1 prioriteto konkretaus uždavinio 1.1 veikla “Žinių perdavimo ir
komercinimo sistemos stiprinimas”, kurioje numatytas MSI inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos finansavimas (nurodyti centrai atliks atžalinių įmonių skatinimo fondų koordinatorių vaidmenį,
skiriant lėšas konkretiems MSI studentų ir tyrėjų projektams bei organizuojant atžalinių įmonių konsultavimo
ir mentorystės veiklas). Veikla bus įgyvendinama VVL regione ir Sostinės regione.

Pagrindinės tikslinės grupės
MVĮ, mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų centrai; mokslo vadybininkai; mokslininkai
ir kiti tyrėjai, siekiantys komercinti mokslo rezultatus, inovacijų paramos ir konsultavimo organizacijų
darbuotojai, dalyvaujantys VGPP.

Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą
Vykdant numatytas veiklas bus siekiama užtikrinti neįgaliųjų, turinčių specialiuosius poreikius, lygias
moterų ir vyrų galimybes mokytis ir persikvalifikuoti. Taip pat bus užtikrinamas nediskriminavimo principas
įtraukiant švietimo ir informavimo apie nediskriminavimo principų įgyvendinimą veiklas į dirbančiųjų
mokymus.

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą
VVL regionas, Sostinės regionas

Tarpregioniniai, tarp sienų ir tarpvalstybiniai veiksmai
Įgyvendinant veiklas numatoma prisidėti prie BJRS įgyvendinimo, intensyvinant bendradarbiavimą su
kitų BJR šalių partneriais ir dalyvaujant bendruose projektuose, susijusiuose su specialių įgūdžių, leisiančių
prisitaikyti prie ekonomikos techologinių pokyčių ir pramonės transformacijos, ugdymu ir tobulinimu, o taip
pat VGPP dalyvaujančių subjektų įgūdžių ir gebėjimų ugdymu.
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Planuojamas finansinių priemonių naudojimas
Planuojamos vykdyti veiklos negeneruoja pajamų, todėl neplanuojama taikyti finansinių priemonių.

Rodikliai
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas
1.
Pažangesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys
1.4

Fondas
ERPF

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

RCO01

VVL
regionas

RCO01

Sostinės
regionas
VVL
regionas
Sostinės
regionas

RCO04

VVL
regionas

RCO05

Sostinės
regionas

RCO 16

VVL
regionas

RCO 16

Sostinės
regionas

RCO 101

VVL
regionas

RCO 101

RCO04
RCO05

Rodiklis
Paramą gavusios
įmonės (iš kurių: labai
mažos, mažosios
vidutinės ir didelės)
Paramą gavusios
įmonės (iš kurių: labai
mažos, mažosios
vidutinės ir didelės)
Nefinansinę paramą
gavusios įmonės
Nefinansinę paramą
gavusios įmonės
Paramą gavusios
veiklą pradedančios
įmonės
Paramą gavusios
veiklą pradedančios
įmonės
Suinteresuotosios
šalys, dalyvaujančios
verslumo
galimybių paieškos
procese
Suinteresuotosios
šalys, dalyvaujančios
verslumo
galimybių paieškos
procese
Į įgūdžių ugdymą
sumanios
specializacijos,
pramonės
transformacijos ir
verslumą,
investuojančios MVĮ
Į įgūdžių ugdymą
sumanios
specializacijos,
pramonės
transformacijos ir
verslumą,
investuojančios MVĮ

Tarpinė
reikšmė
(2024 m.)

Siekinys
(2029 m.)

12

60

22

110

12

60

22

110

12

60

22

110

Institucijų
dalyviai

17

171

Institucijų
dalyviai

15

154

Įmonės

310

3101

Įmonės

251

2 509

Matavimo
vienetas
Įmonės

Įmonės

Įmonės
Įmonės
Įmonės
Įmonės
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3 lentelė. Rezultato rodikliai

Prioritetas

1.
Pažangesnė
Lietuva

Konkretus
uždavinys

1.4

Fondas

ERPF

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė
arba
pamatinė
vertė

Ataskaitiniai
metai

Siekinys
(2029 m.)

Darbuotojai

0

2021

37 716

Projektai

-

Darbuotojai

0

2021

30 839

Projektai

-

Specialusis

MVĮ darbuotojai, išėję mokymus sumanios
specializacijos, pramonės transformacijos ir
verslume (pagal įgūdžio rūšį: techninis,
valdymo, verslumo, ekologijos, kitas)
MVĮ darbuotojai, išėję mokymus sumanios
specializacijos, pramonės transformacijos ir
verslume (pagal įgūdžio rūšį: techninis,
valdymo, verslumo, ekologijos, kitas)
Sukurti produktų prototipai

Skaičius

0

n/a

80

Projektai

-

Specialusis

Sukurti produktų prototipai

Skaičius

0

n/a

140

Projektai

-

Regiono
kategorija

Identifikavimo
numeris

Sostinės
regionas

RCR 98

VVL
regionas

RCR 98

Sostinės
regionas
VVL
regionas

Rodiklis

Duomenų
šaltinis

Pastabos

Preliminarus Programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį
4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

1.

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas

Konkretus
uždavinys
1.4

Kodas
023

Suma (EUR)
14 936 367,00

VVL regionas
39 274 211,00

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

1.

ERPF

Regiono kategorija
Sostinės regionas

Konkretus
uždavinys
1.4

Kodas
01

VVL regionas

Suma (EUR)
8 750 000,00
18 750 000,00

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis
Konkretus
Prioriteto Nr. Fondas
Regiono kategorija
Kodas
uždavinys
1.
ERPF
Sostinės regionas
1.4
33
VVL regionas

Suma (EUR)
8 750 000,00
18 750 000,00
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