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ES Inovacijų sąjungos švieslentė 2015 m.1

Lietuva

25 vieta

Estija

13 vieta

Airija

8 vieta

Suomija

3 vieta

Šaltinis: Innovation Union Scoreboard 2015

Gerųjų užsienio šalių praktika

Tikslinių šalių pasirinkimas (I)
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Estija

• Vidutinė novatorė (1 vieta grupėje)

• Tarp trijų Baltijos šalių yra padariusi 
didžiausią pažangą po 
nepriklausomybės atgavimo

Airija

• Inovacijų šalininkė (4 vieta grupėje)

• Inovacijų efekt. ekonomikai - 1 vieta

• 2014 m. pritraukti 197 TUI projektai, 
iš kurių 29 buvo MTEP srities. 

• Tarptautinės kompanijos sudaro 
70% MTEP veiklą atliekančių verslo 
įmonių.

Suomija

• Inovacijų lyderė (3 vieta grupėje)

• Ne vienerius metus rikiuojasi prie 
inovacijų lyderių

• Didelis MT parkų skaičius

Šaltinis: Innovation Union Scoreboard 2015

Gerųjų užsienio šalių praktika

Tikslinių šalių pasirinkimas (II)
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Infrastruktūra

 Kryptingas finansavimo paskirstymas per 3 sumanios specializacijos kryptis;

 Infrastruktūros sukoncentravimas į du pagrindinius MT centrus: Tartu ir 

Taliną;

 Periodiškai atliekama MT infrastruktūros inventorizacija.

Žmogiškieji 

ištekliai

 2013 m. įgyvendinti „Atvykėlių įstatymo“ pakeitimai sutrumpino tyrėjo iš 

užsienio įdarbinimo procesą nuo 12 iki 1 savaitės;

 2009 m. Buvo numatytos priemonės iki 30% padidinti tyrėjų atlyginimą;

 2012 m. Pristatyta programavimo mokymo programą 7-mečiams vaikams –

„ProgeTiiger“.

Finansavimas ir 

parama
 Nėra mokestinių lengvatų.

Institucinė 

sąranga

 Aiškus inovacijų šeimininkas:

 2013 m. Švietimo ministeirjos MTEP biudžetas sudarė 80% viso

finansavimo (83% - 2012 m.), o Ekonomikos ir ryšių ministerijai buvo

skirta 14% (12% - 2012 m.).

Gerųjų užsienio šalių praktika

Gerųjų užsienio šalių analizė (I)

Esminiai pastebėjimai

1. Tikslingai atrinktos 3 sumanios 

specializacijos kryptys

2. MTEP infrastruktūra sukoncentruota į 2

geografinius centrus

3. Tyrėjų iš užsienio įdarbinimo procesas 

sutrumpintas nuo 12 iki 1 savaitės
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Infrastruktūra

 Yra įkurta centralizuota “vieno langelio“ duomenų bazė (angl. knowledge 

transfer Ireland), mokslinių tyrimų produktams komercializuoti; 

 Parengti 38 mokslo institucijų profiliai pagal sumanią specializaciją;

 Sukurtas infrastruktūros žemėlapis su kontaktiniais asmenimis. 

Žmogiškieji 

ištekliai

 2004 m. buvo pristatytos specialios priemones, leidusios mokykloms įsigyti 

laboratorinės įrangos;

 Efektyviai veikia „Mokslininkų viza“.

Finansavimas ir 

parama

 Egzistuoja mokestinių lengvatų gausa, kurių svarbą patvirtino Airijos 

vyriausybės atlikta apklausa;

 Mokestinis kreditas MTEP veiklai;

 2016 m. startavo nauja patentus skatinanti lengvata (angl. patent box).

Institucinė 

sąranga

 Daugelis už MTEP atsakingų valstybinių institucijų sujungtos ir išformuotos, 

o  besidubliuojančios funkcijos – panaikintos;

 2012 m. įkurta Veiksmų prioritetizavimo grupė, prižiūrinti sumanios; 

specializacijos krypčių įgyvendinimą, kuriai vadovauja inovacijų ministras. 

Gerųjų užsienio šalių praktika

Gerųjų užsienio šalių analizė (II)

Esminiai pastebėjimai

1. Centralizuota „Vieno langelio” 

duomenų bazė

2. Efektyviai veikianti „Mokslininkų viza“

3. Mokestinis kreditas MTEP veiklai
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Infrastruktūra
 Suomijos mokslinių parkų asociacija (TEKEL) – įgaliotas administratorius

skirtas koordinuoti MT parkų veiklą bei vykdyti politiką įgyvendinančias

priemones.

Žmogiškieji 

ištekliai
 Nokia kompanija ne tik paskatino ekonomikos augimą šalyje, bet ir sukūrė 

stiprų IRT žinių kapitalo branduolį. 

Finansavimas ir 

parama

 Suomijos investicijų plėtros agentūra akcentuoja, kad pagrindiniai faktoriai

leidžiantys pritraukti TUI projektus yra sklandus tarpinstitucinis

bendradarbiavimas bei geras oro transporto susisiekimas

Institucinė 

sąranga
 Šalyje efekyviai veikia mokslinių tyrimų ir inovacijų taryba, kurios beveik 45% 

teiktų pasiūlymų buvo pradėti įgyvendinti.

Gerųjų užsienio šalių praktika

Gerųjų užsienio šalių analizė (III)

Esminiai pastebėjimai

1. Efektyviai veikianti mokslinių tyrimų ir 

inovacijų taryba

2. Įgaliotas MT parkų administratorius

3. Didelė Nokia kompanijos įtaka šalies 

ekonomikos ir žmogiškojo kapitalo 

vystymui

9



Klausimai?


