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Jaunųjų profesionalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai“ – pirmoji ir
kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio
praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę
jauniems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie
modernios Lietuvos ateities kūrimo.
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ĮVADAS
Dizaino sprendimais grįstos inovacijos gali teikti
konkrečios naudos šalies ekonomikai. Tai įrodo
užsienio šalių pavyzdžiai: 72 mlrd. svarų
sterlingų PVM Didžiojoje Britanijoje atneša
būtent dizainas; Danijoje kuriamos dizaino
sprendimais grįstų inovacijų strategijos,
skatinančios bendradarbiavimą tarp dizainerių
ir verslų, dizainerių ir skirtingų miestų
bendruomenių bei savivaldybių; Estijoje dizaino
disciplinos mokoma pradinėse mokyklose.
Dizaino sektoriaus grįstų inovacijų plėtra ir
parama yra ilgalaikės Europos Sąjungos ir
Europos Komisijos strateginės veiklos dalis.
JPP „Kurk Lietuvai“ programoje jau įvykdytos
„Inovacijų, paremtų dizaino sprendimais,
skatinimas“ gaires, kuriose buvo nagrinėta
dizaino sprendimais grįstų inovacijų ekosistema
Lietuvoje, atlikta užsienio ekosistemos analizė
bei išnagrinėti gerieji užsienio šalių pavyzdžiai.
Šiame darbe siekiama sistemiškumo ir
konkrečių skatinimo priemonių pateikimo.
Tikslas – remiantis Lietuvos ir užsienio šalių
dizaino
sprendimais
paremtų
inovacijų
ekosistemos analizės išvadomis, pateikti
pasiūlymus srities skatinimui JPP „Kurk
Lietuvai“ projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
Uždaviniai:
1. suformuluoti siūlomų dizaino sprendimais
grįstų inovacijų srities skatinimo priemonių
aprašo tipologiją;
2. aprašyti siūlomas priemones ir jų
aktualumą;
3. siūlomas priemones pristatyti ekspertų
komisijai;
4. remiantis ekspertų komentarais, pateikti
pasiūlymų išvadas.
Darbo apimtis – pokyčiai ir srities skatinimas
pateikti atsižvelgiant ir nurodant priemonių
realizavimo koordinatorius ir galimus jų
partnerius.

Kol kas Lietuvoje vis dar stinga informacijos apie
dizaino sprendimais grįstų inovacijų paklausą.
Šiais pilotiniais projektais siekiama išsiaiškinti ir
ištirti suinteresuotųjų šalių susidomėjimo lygį ir
nustatyti
svarbiausias
srities
skatinimo
priemones, padėsiančias vėliau pateikti
holistinius srities skatinimo pasiūlymus, visiškai
arba iš dalies įtraukiančius šios ekosistemos
dalyvius ir panaudojant jų įgytą patirtį.
Darbo eiga.
Siūlomos pilotinės srities skatinimo priemonės
suskirstomos į grupes, jų įgyvendinimo
aktualumas aptariamas su kviestine ekspertų
komisija. Parengiamas priemonių įgyvendinimo
dokumentas.
2016 m. gruodžio 19 d. Dizaino sprendimais
grįstų inovacijų ekspertų „Think Tank“
diskusijoje dalyvavo:
1. Indrė
Klimantavičienė,
LR
Ūkio
ministerijos
Inovacijų
departamento
Inovacijų politikos skyrius vyr. specialistė;
2. Ričardas Valančiauskas, MITA MTEPI
paramos skyriaus vedėjas;
3. Anzelma Ūselienė, MITA Tarptautinių
programų skyriaus vedėja;
4. Gytis Morkūnas, VšĮ „Versli Lietuva“
Verslumo departamento direktorius
5. Jonas Jakaitis, VGTU Dizaino katedros
vedėjas;
6. Marius
Urbanavičius,
VDA Dizaino
inovacijų centro direktorius;
7. Marius Dirgėla, VDA doktorantas;
8. Gediminas Lašas, Lietuvos grafinio dizaino
asociacijos LGDA pirmininkas
9. Audronė Drungilaitė, „Lietuvos dizaino
forumo“ vykdančioji vadovė;
10. Ignas Survila ir Ieva Ščervianinaitė
„CityBirds“ įmonės atstovai;
11. Giedrė Rutkauskaitė ir Paulius Žeimys,
JPP „Kurk Lietuvai“ projektų vadovai

SRITIES SKATINIMO PRIEMONIŲ APRAŠO TIPOLOGIJA
Pasiūlymų išdėstymo tipologija:
1. Problemos aprašas
Konkrečių dizaino sprendimais grįstų
inovacijų sektoriaus iššūkių identifikavimas
ir pagrindimas.
2. Gerieji pavyzdžiai
Panašūs Lietuvos ir užsienio šalių iššūkiai ir
jų sėkmingi sprendimo būdai.
3. Pasiūlymas
Siūlomas sprendimas dizaino sprendimais
grįstų inovacijų Lietuvoje skatinimui.
4. Ekspertų komentaras
Ekspertų grupės komentarai ir pastabos
siūlomiems sprendimams.

Atsižvelgiant į Lietuvos dizaino sprendimais
grįstų inovacijų ir užsienio gerųjų praktikų
analizes, siūloma didžiausią dėmesį kreipti į šias
sritis ir jų skatinimą:
1.
2.
3.
4.

Komunikacija ir viešinimas.
Švietimas ir moksliniai tyrimai.
Verslo ir mokslo partnerystė.
Verslumas.

Šiame dokumente kiekvienos iš šių kategorijų
skatinimui yra pateikiami pilotiniai pasiūlymai.
Jie suformuoti atsižvelgiant į Lietuvos dizaino
sprendimais paremtų inovacijų ekosistemos ir
užsienio šalių gerųjų praktikų analizes. Visi jie
planuojami įgyvendinti arba pradėti įgyvendinti
iki 2017 m. kovo 12 d., atsižvelgiant į JPP „Kurk
Lietuvai“ projekto laiko rėmus.

------------------

pav. 1 Dizaino sprendimais grįstų inovacijų skatinimo „Think Tank“ dalyviai. 2016 m. gruodžio 19 d.

1. KOMUNIKACIJA IR VIEŠINIMAS

Lietuva neturi svarių dizaino sprendimais
paremtų inovacijų statistinių duomenų.
Didžiosios Britanijos Dizaino ekonomikos
ataskaitos1 pavyzdys įrodė, kad tvirtas prekės
ženklas, aiški komunikacinė strategija ir jau
pasiektų rezultatų viešinimas yra vienos iš
pagrindinių priemonių, skatinančių dizaino
panaudą versle, moksle, ekonomikoje.

Dizaino sprendimais grįstų inovacijų srities
skatinimui siūlomos šios komunikacijos ir
viešinimo priemonės:
1.1. srities pristatymas:
1.1.1. termino sutrumpinimas;
1.1.2. logotipo sukūrimas;
1.2. bendruomenės kūrimas;
1.3. statistikos rinkimas;
1.4. informacinė sklaida.

1.1 Srities pristatymas
1.1.1. Termino sutrumpinimas
Dizaino sprendimais grįstos inovacijos –
angliško termino design-led innovations vertinys.
Šis vertimas yra pakankamai ilgas, sunkiai
įsimenamas ar suprantamas. Siūloma sumažinti
leksinį sąvokos krūvį ir vartoti paprastesnį ir

lengviau suvokiamas
išlaikantį terminą.

tą

pačią

semantiką

Siūlyta – atvira konsultacija termino sukūrimui.

Ekspertų komentarai komunikacijos ir viešinimo priemonėms
1.1.1. Termino sutrumpinimas.

Ekspertų komisijai sutrumpinto termino pavyzdžiu buvo pasiūlytas „sumanaus dizaino“
pavadinimas, tačiau jų nuomone, žodis dizainas savo semantika jau implikuoja į sumanumą.
Pasiūlyti keli alternatyvūs variantai:
 Inovacijų dizainas
 Dizainas inovacijoms
 Visiškai naują pavadinimą, neturintį semantinės reikšmės
Nepriėjus prie bendrų išvadų nuspręsta surengti atskirą susitikimą termino kūrimui į jį
įtraukiant komunikacijos specialistus.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: MITA

1

Nuoroda

1.1.2. Logotipo sukūrimas
Kad srities pavadinimas būtų lengvai
identifikuojamas, siūloma jam suteikti ne tik
semantinį, bet ir stilistinį-grafinį pavidalą, kuris
būtų lengvai identifikuojamas, neštų svarų
emocinį krūvį, būtų patrauklus vartotojams.
Sukurtas logotipas būtų naudojamas:




skatinti srities žinomumą ir viešinimą;
po juo telkti suinteresuotų šalių
organizacijas;
būtų
naudojamas
bendruomenės
kūrime.

Sėkmingi pavyzdžiai:

1. Socialinis verslas – So verslas
2015-2016 m. JPP „Kurk Lietuvai“ programos
rėmuose įgyvendintas projektas „Socialinio
verslo vystymas sukuriant centralizuotą
socialinio verslo tinklaveiką“. Jo metu buvo
siekiama apibrėžti socialinio verslo sąvoką.
Drauge su sąvokos apibrėžimu nuspręsta sukurti
socialinio verslo vizualizacijos stilių2, kuris leistų
geriau ir greičiau identifikuoti socialinio verslo
išskirtinumą, būtų lengvai atpažįstamas ir
patrauklus.

2. Estijos „Design Buldooser“
Sukurtas prekės ženklas ir sistema neginčijamai
daug labiau prisidėjo prie estiško dizaino
populiarinimo.
Programa
sukurta
kaip
skatinimo sistema verslui, naudojančiam
dizainą. Ji organizuoja bendradarbiavimo
projektus tarp dizainerių ir verslų.
Dizaino sprendimais grįstų inovacijų logotipo
kūrimo nauda:





aiškus ir vizualus srities identifikavimas;
lengvesnė komunikacija ir viešinimas;
patrauklumas;
emocinis krūvis.

Logotipo kūrimo planas
Siūloma skelbti atvirą konkursą, kuriame gali
dalyvauti visi dizaino sprendimais grįstų
inovacijų logotipo kūrimu susidomėję fiziniai ir
juridiniai asmenys.
Konkurso laikotarpis: sausis-vasaris, 2017 m.
Konkurso dalyviai: dizaineriai, dizaino įmonės,
studentai.
Logotipo rinkimo komisija: siūloma MITA ir
partnerių ekspertai
Sąlygos. Logotipas turi būti:
1. aiškus, lengvai įskaitomas;
2. originalus;
3. stilistiškai patrauklus ir atitikti visus
logotipo kūrimo reikalavimus;

Ekspertų komentarai komunikacijos ir viešinimo priemonėms.
1.1.2. Logotipo kūrimas
Idėja priimta entuziastingai.
Nuspręsta:
 logotipo kūrimą pradėti po termino identifikavimo;
 jo kūrimo galimybes per „Lietuvos dizaino forumą“ pristatyti Lietuvos
dizaineriams.
 Atlikti tikslinės grupės, kuriai būtų skirta sektoriaus vizualumą, analizę.
Iškelta mintis dėl srities savininko, kuris imtųsi iniciatyvos, telktų bendruomenę ir
skatintų dizaino sprendimais grįstų inovacijų skatinimą.

2

Nuoroda

Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: MITA, „Lietuvos dizaino
forumas“

1.2.

Bendruomenės kūrimas

Iš dizaino sprendimais paremtų inovacijų
ekosistemos Lietuvoje analizės matyti, kad šio
srities inovacijos yra skatinamos ne bendrai, o
atskirų ekosistemos dalyvių. Rengiamos verslo,
sektorių bendradarbiavimo galimybių studijos.

ekosistemos plėtrą ir žinomumą, projekto
laikotarpiu
siūloma
sukurti
vieningą
bendruomenės supažindinimo ir viešinimo
sistemą, kuri:


Lietuvos akademinės, dizainerių bendruomenės
ir pramonės atstovai visuomenės suvokimo
didinimą išskiria kaip vieną svarbiausių iššūkių,
siekiant tolimesnės dizaino sektoriaus plėtros.
Kaip
didžiausi
trūkumai
įvardijami
suinteresuotų šalių vienijamos iniciatyvos
nebuvimas, organizuojant duomenų bazę
informacijos sklaidai3. Kita išvada akcentuoja
tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą:
dizaino
bendruomenę
vienijančios
tarpsektorinės institucijos stoka stabdo srities
pažangą4.







telktų visų ekosistemos dalyvių dizaino
sprendimais grįstų inovacijų iniciatyvas;
viešintų įvairius projektus, iniciatyvas,
pristatytų sritį visuomenei;
taptų komunikacijos tarp skirtingų
institucijų priemone;
taptų
vieša
platforma
srities
komunikacijai
ir
visuomenės
supažindinimui;
ugdytų
supratimą
ir
gilintų
bendruomenės žinias apie sritį, jos
potencialią ir vykdomas veiklas;

Remiantis šiomis išvadomis ir siekiant paskatinti
dizaino
sprendimais
grįstų
inovacijų
--------Siūloma:

Pilotinis bendruomenės telkimo projektas – atvira socialinio tinklo grupė
--------Socialinių tinklų grupė, besidalinanti informacija
 aukštas bendruomenės pasiekiamumo
apie dizaino sprendimais grįstų inovacijų
lygis;
naujienas, realijas, planus, geruosius pavyzdžius,
 efektyvumas;
nuomones ir t.t. Grupėje informacija dalintųsi ir
 atvira
platforma
diskusijoms,
keistųsi organizacijos ar pavieniai asmenys –
pasiūlymams, svarstymams;
suinteresuoti dizaino sprendimais grįstų
inovacijų ekosistemos dalyviai, administruotų Panašių grupių pavyzdžiai:
MITA.
1. Socialinis verslas ir socialinės inovacijos
Socialinio tinklo grupės koncepto pasirinkimo
priežastys:


lengvas ir patrauklus naudojimas;

JPP „Kurk Lietuvai“ projekto „Inovacijų, paremtų
dizaino sprendimais“ srities ekosistemos analizės
Lietuvoje išvados. Nuoroda.
3

Atvira grupė telkianti per 2300 narių. Joje
lietuvių kalba atvirai skelbiamos visos socialinio
verslo ir socialinių inovacijų iniciatyvos,
dalinamasis geraisiais pavyzdžiai iš užsienio,

4

Ibid.

bendruomenė skatinama įvairaus pobūdžio
renginiais, vyksta diskusijos.

pav. 3 Socialinė LinkedIn grupė „Design Research“
puslapis. Nuoroda

Atlikus pilotinį bendruomenės kūrimo projektą
ir išsiaiškinus paklausos dydį bei poreikius,
galutiniai pasiūlymai bendruomenės kūrimui
bus pateikti šio JPP „Kurk Lietuvai“ projekto
baigiamajame dokumente.

pav. 2 Socialinės grupės „Socialinis verslas ir socialinės
inovacijos“ puslapis. Nuoroda.

2. „Design Research“ LinkedIn grupė

Grupė, nes:
 suteikiamos lygios teisės komunikacijos
ir informacijos dalinimuisi
 perspektyvoje – grupės plėtra, kitų
socialinių tinklų naudojimas, stiprus
bendruomenės kūrimo įrankis
 aktualiausias informacijos perdavimo
būdas

Ekspertų komentarai komunikacijos ir viešinimo priemonėms.
1.2. Bendruomenės kūrimas
Iškelta mintis dėl srities savininko, kuris imtųsi iniciatyvos, telktų bendruomenę ir
skatintų dizaino sprendimais grįstų inovacijų skatinimą.
Siūlyta ir nuspręsta pirmiausia sukurti srities profesionalų ir suinteresuotų šalių tinklą
LinkedIn socialiniame tinkle. Jo funkcijos aprėptų:
 profesionalų bendruomenės subūrimą ir jos dydžio nustatymą;
 dalinimąsi informacija;
 tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimą.
Socialinis tinklas padėtų nustatyti suinteresuotų šalių susidomėjimo lygį, identifikuoti
poreikius, problemas ir pasiūlymus.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: MITA

1.3.

Statistikos rengimas

2016m. gegužės mėnesį „Dizainas Europai“
vykdytų dirbtuvių metu vienas iš dizaino srities

skatinimo priemonių pasiūlymų – statistikos
apie dizaino sektorių surinkimas. Tai pavesta
vykdyti „Lietuvos dizaino forumui“.
Užsienio šalių gerųjų praktikų analizė parodė,
jog statistiniai duomenys gali atskleisti srities
potencialą ir įrodyti jos naudą šalies ekonomikai.
Vienas tokių statistinių duomenų pateikimo
pavyzdžių – Britų dizaino centro pateikiama
informacija apie šalies dizaino panaudos
efektyvumą5. Kitas pavyzdys – BEDA užsakyta ir

Austrų dizaino centro įgyvendinta Europos
dizaino analizė (angl. European Design Report)6.
Jame pateikiama struktūrizuota informacija apie
Europos Sąjungos šalis. Statistiniai ir apklausose
surinkti duomenys skirstomi į tris dalis –
ekonominę, švietimo ir strateginę dalis.
Remdamiesi šiais pavyzdžiais, siūlome parengti
aktualiausių dizaino sprendimais grįstų
inovacijų statistinių duomenų užklausas ir
bendradarbiauti su statistiniais duomenis
disponuojančiomis įstaigomis.

Ekonominė statistika:
Statistikos tipas
Ekonominė

Edukacinė

Informacija

Bendradarbiavimas su
įstaiga
Dizainerių skaičius Lietuvoje
Lietuvos statistikos
departamentas, Valstybinė
mokesčių inspekcija
Dizainerių
skirstymas
(grafikos, Valstybinė mokesčių
industrinio, sistemų, interjero ir kt.)
inspekcija
Dizainerių įdarbinimo procentas
SoDra
Dizaino įmonių skaičius
Lietuvos statistikos
departamentas
Dizainerių darbo vietų skaičius
SoDra
Valstybės lėšos, skiriamos dizainui
MITA, Kultūros taryba
Dizaino sprendimais grįstų inovacijų „Versli Lietuva“
startuolių skaičius
Universitetų ir dizaino programų JPP „Kurk Lietuvai projektas“,
skaičius
LAMA BPO informacija
Dizaino disciplinų studentų skaičius
LAMA BPO informacija

Surinkus šią statistiką būtų vedamas šalies
dizaino ir dizaino sprendimais grįstų inovacijų
duomenų archyvas, duomenimis galėtų lengviau
disponuoti, dizaino sprendimais grįstų inovacijų
svarbą ir aktualumą akcentuoti suinteresuotos
šalys. Strateginiu lygmenių būtų lengviau
pamatuoti šio sektoriaus svarbą ir ekonominį
atsiperkamumą.

Visa ši statistika turėtų būti pateikiama
patraukliai (straipsniai, lankstinukai, grafinis
statistikos apipavidalinimas ir kt.), būti
viešinama tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu
lygiu.

Ekspertų komentarai komunikacijos ir viešinimo priemonėms.
1.3. Statistikos rinkimas
Diskutuotas iššūkis – statistinės informacijos apimtis. Nuspręsta – aptarti ir Ūkio
ministerijai pateikti 1-2 svarbiausius dizaino sprendimais grįstų inovacijų sferos

5

Britų dizaino ekonomikos apžvalga. Nuoroda.

6

Europos dizaino analizė. Nuoroda.

statistinės informacijos vardiklius, kuriuos Ūkio ministerijos atstovai iškomunikuotų
Lietuvos statistikos departamentui ir pradėtų statistikos rinkimo įgyvendinimo procesą.
Pasiūlyta problemą iškelti atskiro susitikimo metu, kuomet Ūkio ministerijoje bus
peržiūrimas MTEP veiklų Lietuvos įmonėse klausimynas, į jį įtraukiant svarbiausius
dizaino panaudos versle rodiklius.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: MITA

1.4.

Informacinė sklaida

Dizaino sprendimais grįstų inovacijų sritis neturi
populiarinimo sistemos. Siekiant didesnio
matomumo:
 dizaino sprendimais grįstų inovacijų
ekosistemos dalyviai skatinami viešinti savo

veiklas
vartojant
sutrumpintą
dizaino
sprendimais grįstų inovacijų sąvoką;
 bendruomenės viduje (per LinkedIn
tinklą) dalintis informaciją apie suinteresuotų
šalių veiklą dizaino sprendimais grįstų inovacijų
srities skatinimo klausimais

Ekspertų komentarai komunikacijos ir viešinimo priemonėms.
Informacinė sklaida
Aptarta ir vieningai nuspręsta dalintis informacija su suinteresuotų šalių atstovais.
JPP „Kurk Lietuvai“ dalyviams pavesta sudaryti komunikacijos planą ir komunikuoti apie
srities naujoves į procesą įtraukus visas suinteresuotas šalis.
Išreikštas nuogąstavimas dėl resursų stygiaus turinio kūrybai.
Taip pat nuspręsta surinkti gerųjų dizaino sprendimais grįstų inovacijų pavyzdžių
komunikacijos turiniui kurti.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: MITA

2. ŠVIETIMAS IR MOKSLINIAI TYRIMAI

Nors inovacijų skatinimas yra viena iš
svarbiausių Lietuvos strategijos „Lietuva 2030“
dalių, nacionaliniu lygiu kol kas neveikia
studentus, jaunuosius mokslininkus ir tyrėjus
skatinanti programa, kuri ne tik detaliau
supažindintų su šios srities galimybėmis ir
verslumo perspektyvomis, tačiau taip pat
skatintų ir mokslinius tyrimus.
Dizaino integravimas į šalyje plėtojamas
inovacijas, remiantis 2014-2020m. inovacijų
plėtros programa, gali būti vienas iš didesnės
pridėtinės vertės produktų kūrimo, didesnio
našumo ir tausesnio išteklių naudojimo veiksnių.

2.1.

Dizainas yra svarbus variklis skatinant kitų
sektorių ekonominę pažangą ir inovatyvumą. Ši
sritis jau seniai peržengė tik apčiuopiamumo ir
vizualaus objekto ribas – tai tapo mąstymo būdu,
metodika, tyrimais.
Siekiant skatinti švietimą ir mokslinių tyrimų
gausą, siūlomos šiuos priemonės:
 Viešojo sektoriaus dizaino sprendimų
mokymai;
 MITA dizaino sprendimais grįstų
inovacijų premija.

Viešojo sektoriaus mokymai

Siekiant dizaino mąstymo modelio didesnio
pritaikomumo Europoje nuolat rengiami dizaino
sprendimų pritaikymo mokymai viešojo
sektoriaus atstovams. „Dizainas Europai“
inicijuotas, IDEA ir Nesta paruoštas praktinis
dizaino sprendimų naudojimo gidas7, kuriuo ne
tik išreiškiama dizaino mąstymo pritaikymo
viešajame sektoriuje svarba, bet ir nurodomi

aiškūs ir praktiški sprendimai, padedantys
viešojo sektoriaus atstovams naudoti dizainą
kasdieniniame darbe.
Remiantis šiuo gidu, siūloma parengti mokymų
viešojo sektoriaus atstovams ciklą.
Pilotinis projektas – dizaino mąstymo mokymai
viešojo sektoriaus atstovams numatomi 2017m.
sausio pirmoje pusėje.

Ekspertų komentarai švietimo ir mokslinių tyrimų skatinimo priemonėms
2.1. Viešojo sektoriaus mokymai.

Dizaino mąstymo mokymų viešojo sektoriaus atstovams rengimui pritarta vienbalsiai.
Remiantis pirmųjų pilotinių mokymų išvadomis ir vertinimais, išreikštas lūkestis sudaryti
dizaino mąstymo mokymų programą viešojo sektoriaus atstovams, verslo sektoriui, verslo
konsultantams ir kt. tikslinėms auditorijoms. Mokymų programa galimai sietųsi su MITA
organizuojamo tarptautinio inovacijų forumo „Innovation Drift“ tematika ir iš dalies būtų
įtrauktas į jo programą.
Nuspręsta: surengti pilotinius mokymus viešojo sektoriaus atstovams. Mokymuose
kviečiami dalyvauti: JPP „Kurk Lietuvai“ dalyviai, savo veikla siekiantys strateginio pokyčio
viešajame sektoriuje, JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių kolegos, MITA darbuotojai, valstybės
tarnautojai.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: MITA, VDA, „Lietuvos dizaino
forumas“.

2.2.

MITA dizaino sprendimais grįstų inovacijų stipendija

Estijos pavyzdys, kuomet dizainas ir jo
sprendimų mokymasis tapo integralia švietimo
sistemos dalimi, rodo šios srities svarbą.
„Dizainas Europai“ Dizaino sprendimų naudojimo
gidas, nuoroda.
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Remiantis gerąja kaimyninės šalies patirtimi ir
siekiant paskatinti mokslinių tyrimų dizaino
sprendimais grįstų inovacijų populiarumą ir

mokslinių tyrimų skaičių, siūloma speciali
skatinimo sistema – MITA dizaino sprendimais
grįstų inovacijų stipendija.
Tikslas – inovacijų, paremtų dizaino
sprendimais, tematikos mokslinių darbų ir
akademinių projektų skatinimas.
Stipendijos kategorijos.
Premijai
teikiami
projektai
turi
būti
įgyvendinti/įgyvendinami per per paskutinius
trejus metus iki premijos konkurso paskelbimo.
Premija skirstoma į tris kategorijas:
1. Doktorantūros tyrimai dizaino inovacijų
srityje
2. Bakalauro ir Magistro studentų darbai
(prototipas)
3. Bakalauro ir Magistro studentų idėjos
(projektai,
dar
nepriėję
realaus
įgyvendinimo ar prototipo etapo).

Svarbiausi reikalavimai:
 Paraiškas teikti gali mokslininkai ir
studentai dirbantys inovacijų, produkto,
pramoninio procesinio ir strateginio
dizaino srityse. Taip pat srityse
susijusiose su inovacijomis, paremtomis
dizaino sprendimais, kaip architektūros,
inžineriniai, biomedicinos mokslai ir
pan.
 Projektas turi būti originalus ir
priklausyti premijos kandidatui.
 Svarbiausi premijos kriterijai – projekto
pritaikomumas, verslumas, dizaino
panauda, sprendžiamos problemos
aktualumas.
 Bendradarbystė tarp skirtingų aukštųjų
mokyklų studentų ir/ar verslo subjektų
yra skatintina papildomu balu.
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2.2. MITA dizaino sprendimais grįstų inovacijų stipendija

Ekspertų pasiūlymu, JPP „Kurk Lietuvai“ projekto metu vertėtų panagrinėti galimą MITA
premijos integraciją į jau egzistuojančius apdovanojimus, pvz., „Gero dizaino“, „Jaunojo
dizainerio“, NAPA. Siūlyta pakeisti premijos koncepciją ir skatinamąją stipendiją dizaino
sprendimais grįstų inovacijų projektų įgyvendinimui.
Nuspręsta: aptarti projekto galimybes vėlesniuose susitikimuose.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimo galimybių analizę atsakinga institucija: MITA

3. MOKSLO IR VERSLO PARTNERYSTĖ

Verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas
šiandieniniame globalios rinkos pasaulyje
būtinas norint mūsų šaliai išlikti konkurencingai.
Skatinant dizaino sprendimais grįstas inovacijas,
vienas iš sektinų pavyzdžių – mokslo ir verslo
partnerystės programos, kurias vykdo, inicijuoja
ar įgyvendina šios srities ekosistemos dalyviai.
Vienas iš tokių gerosios užsienio praktikos

3.1.

pavyzdžių,
kuomet
sukuriamas
bendradarbiavimo modelis tarp mokslo ir verslo
sričių yra Britų dizaino tarybos įsteigė Dizaino
akademiją8 (angl. Design Academy). Šios
akademijos tikslas – suteikti trumpus 4 dienų
kursus dizaino mokyklų studentams, siekiant
jiems pristatyti dizaino disciplinas ir
supažindinti su šios srities profesionalais.

Dizaino sprendimais grįstų inovacijų įtraukimas į Lietuvos inovacijų
veiklos planą

Dizaino sprendimais grįstų inovacijų srities
įtraukimas į Lietuvos inovacijų plėtros veiklos
planą 2018-2020m. Pasiūlymai teikiami
atsižvelgiant į dizaino sprendimais grįstų
Tikslas
1. Plėtojant
naujas žinias
ir jų
pritaikymą,
ugdyti
inovatyvią
visuomenę

inovacijų ekosistemos Lietuvoje problematiką.
Pasiūlymai parengti pagal 2014-2017 metų
veiksmų plano formuluotes.

Uždaviniai

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi Veiklos
vykdytojai rodiklis

1.2. Švietimo ir
aukštojo mokslo
sistemoje ugdyti
kūrybiškumą,
verslumą,
inovatyvumą ir rinkos
poreikius
atitinkančius
praktinius įgūdžius ir
kvalifikaciją
1.3. Skatinti
inovatyvaus verslo
kūrimą, sudarant
palankias sąlygas ir
suteikiant žinių apie
inovatyvaus verslo
pradžią

1.2.2. Remti jaunimo
dalyvavimą dizaino,
techninės kūrybos ir
aukštųjų technologijų
taikymo konkursuose

ŪM, MITA

Konkursų
skaičius;
Dalyvių
skaičius

1.3.1. Įgyvendinti inovatyvų
ir dizaino sprendimais
grįstą verslą skatinančias ir
iniciatyvas MTEPI paramos
įstaigose ir mokslo ir studijų
institucijose

ŪM, MITA

Verslumo
iniciatyvų
dalyvių
skaičius;
Įkurtų
įmonių
skaičius

Ekspertų komentarai mokslo ir verslo partnerystės skatinimo priemonėms
3.1. Dizaino sprendimais grįstų inovacijų įtraukimas į Lietuvos inovacijų veiklos
planą.
Susitikimo metu siūlyta dizainą ir dizaino sprendimais grįstas inovacijas įtraukti į
strateginius inovacijų skatinimo dokumentus. Vis dėlto, detalesni siūlymai turi būti aptarti
su LR Ūkio ministerijos ekspertais. Siūlyta aptarti dvi alternatyvas: (1) dizaino sferos
išskyrimą atskiruose punktuose susijusiuose su MTEP skatinimu; (2) atskiro tikslo (ar
veiksmo), kuriame nurodomas dizainas ir jo sprendimais grįstų inovacijų skatinimas,
įtraukimas į Lietuvos inovacijų plėtros programos veiksmų planą 2018-2020 m.
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Dizaino akademijos apžvalga 2016m. Nuoroda

Nuspręsta: dizaino įtraukimo į Lietuvos inovacijų plėtros programos veiksmų planą
aptarti su LR Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus
specialistais.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakingOS institucijos: MITA, LR Ūkio ministerija

3.2.

Studentų verslumo skatinimo programa „Think Design“

„Think Design“ programa kuriama siekiant
paskatinti studentus ir verslo įmones
bendradarbiavimo.
Aprašas:
 „Think Design“ – tai praktikų įmonėse
sistema, siekianti sujungti kūrybiškus
studentus
ir
dizaino
mąstymo
sprendimų ieškančias įmones.
 Programos vykdymui atrinkami apie 10
studentų, kurie porose spręstų 5 realias
įmonių situacijas.
 Atranka – išankstinės paraiškos;
 Vykdomi dizaino mąstymo mokymai
atrinkties studentams, vėliau jie




supažindinami su konkrečiais įmonių
siūlomais iššūkiais;
Praktikos trukmė – 2 mėnesiai.
Po praktikos organizuojamas idėjų
įgyvendinimo
renginys,
aptariami
priemonės įgyvendinimo rezultatai.

Programa,
skatinanti
studentus
spręsti
konkrečias verslui aktualias problemas.
1. Verslo atstovai pateikia situaciją, kurios
sprendimui reikalingi dizaino mąstymo
įgūdžiai;
2. Projekto
pasiekimai
pristatomi
„Innovation Drift“ renginyje.

Ekspertų komentarai mokslo ir verslo partnerystės skatinimo priemonėms
3.2. Studentų verslumo skatinimo programa „Think Design“.
Programos idėja sutikta palankiai. Vis dėlto, siūlyta apklausti studentus ir įmonės,
išsiaiškinti jų poreikį ir šios programos naudingumą. Taip pat pažymėta, jog skirtingos
aukštojo mokslo institucijos turi skirtingą vidinę stažuočių politiką, tad ne visi studsentai
turėtų vienodas galimybes stažuotis.
Nuspręsta:
 įgyvendinti ir sukurti duomenų bazės įrankį šiai verslumo programai, išryškinti
naudas studentams ir įmonėms;
 sudaryti studentų kompetencijų aprašymo planą;
 sudaryti įmonių poreikių aprašymo šablono planą.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: MITA

3.3.

Mokslo ir verslo bendradarbystės modelis

Mokslo ir verslo bendradarbystė yra pagrindinis
MITA veiklos tikslas. Kol kas dar ne itin
skatinamoje dizaino sprendimais grįstų
inovacijų
srityje
siūlomas
glaudesnis
bendradarbiavimas su kitomis Ūkio ministerijos
įsteigtomis viešosiomis įstaigomis. Dėl to
siūlomas mokslo ir verslo bendradarbystės
9
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modelis tarp MITA ir VŠĮ „Versli Lietuva“.
Numatoma priemonė – „Nacionalinis mentorių
tinklas“9.
VšĮ „Versli Lietuva“ – Ūkio ministerijos įsteigta
agentūra, skatinanti verslumą, tvarią ir
modernią verslo plėtrą, startuolių ekosistemą
bei eksportą Lietuvoje. Ji yra sutelkusi

profesionalių mentorių tinką, kurio nariaimentoriai konsultuoja ir padeda naujiems
verslams.
---------

MITA remia mokslo ir technologinio profilio
startuolius. Jiems buvo suteikta parama
INOVEKS10 projekto metu; vykdomos partnerių
paieškos užsienio šalyse11.

Siūloma:




Įsteigti mentorių kategoriją „Dizainas ir inovacijos“, taip išryškinat šio sektoriaus svarbą
MITA, „Lietuvos dizaino forumui“, VDA DIC, LVPA, ir kt. organizacijos ir įstaigoms teikti
pasiūlymus šių mentorių tinklui.
MITA, „Lietuvos dizaino forumui“, VDA DIC, LVPA, ir kt. organizacijų ir įstaigų atstovams
prisijungti prie VšĮ „Verslios Lietuvos“ konsultantų tinklo.

---------

Ekspertų komentarai mokslo ir verslo partnerystės skatinimo priemonėms
3.3. Mokslo ir verslo bendradarbystės modelis.
Všį „Versli Lietuva“ atstovui pristačius agentūros priemones ir galimybes vgerslumo
skatinimo bei ekspertinėje veikloje, pastebėta, jog ne dizaino srities galimybės nėra itin
pažinios dizaino srities ekspertams.
Nuspręsta:
 VšĮ „Versli Lietuva“ mentorių tinkle įtraukti papildomą mentorių sekciją „Dizainas
ir inovacijos“;
 dalintis ir skleisti informacija apie Všį „Versli Lietuva“ verslumo programas;
 viešinti informaciją apie dizaino srities profesionalų galimybes įsitraukti į verslo
konsultantų tinklą.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: VšĮ „Versli Lietuva“

4. VERSLUMO SKATINIMAS
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INOVEKS projektas, nuoroda.
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Verslo misijos, nuoroda.

Lietuvos Nacionalinė pažangos programa vieną
iš pagrindinių tikslų išskiria paskatų inovatyvaus
verslo plėtrai kūrimą (2 tikslas).
Jo uždaviniai:
 skatinti naujų inovatyvių produktų ir paslaugų
kūrimą ir jų komercializavimą,
 skatinti besikuriančias inovatyvias įmones bei
 formuoti paklausą inovacijoms.
Nagrinėjant užsienio šalių geruosius pavyzdžius
išskirta Estijos „The Design Driver“12, dizaino
audito programa, kuri skirta įmonėms,
norinčioms įtraukti daugiau dizaino sprendimų į
savo veiklą. Programa padeda kompanijai
suprasti, kuriame lygmenyje ji galėtų taikyti

4.1.

dizaino sprendimus. Estijos dizaino centro
paskirtas dizaino vadybininkas susitinka su
kompanijos, dalyvaujančios programoje, įvertina
jų siekius, žmogiškuosius ir gamybinius išteklius,
pateikia kompanijos vertinimą ir surengia
dizaino sprendimų taikymo mokymus įmonės
vadybos darbuotojams.
Remiantis ja ir Estijos „The Design driver“
pavyzdžiu, Lietuvoje dizaino sprendimais grįstų
inovacijų verslumas programos rėmuose gali būti
skatinamas:
 dizaino mąstymo principų įtraukimu į
„InoSpurtas“ verslo konsultacijų planą;
 nacionaliniu ekspertų tinklo veikla.

Dizaino sprendimais grįstų inovacijų įtraukimas į „InoSpurtas“ verslo
konsultacijų planą

„InoSpurtas“ – MITA bei partnerių projektas,
kuriuo siekiama didinti įmonių inovatyvumą ir
skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas,
teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų
paramos paslaugas įmonėms.
Projektui keliami uždaviniai yra:
1. skatinti MTEPI veiklų vykdymą,
inovatyvią verslininkystę, dalyvavimą
tarptautinėse MTEPI programose;
2. formuoti inovacijų paklausą, skatinant
iki prekybinių pirkimų vykdymą;
3. didinti potencialą teikti aukštos kokybės
inovacijų konsultacines ir paramos
paslaugas.
Lietuvos įmonėms trūksta žinių, reikalingų
efektyviam MTEPI (tarp jų ir dizaino
sprendimais grįstų inovacijų) veiklų vykdymui iš
esmės visame inovacijų cikle – nuo produkto
kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai.
Siekiant spręsti šią problemą, projekto
įgyvendinimo metu bus teikiamos inovacijų
konsultacinės ir paramos paslaugos ūkio
subjektams, vykdantiems ar ketinantiems

vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
(socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) kryptis. Tai skatins įmones
aktyviau plėtoti MTEPI veiklas ir prisidės prie jų
inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo.
Be to, projektas padės mažinti šiuo metu
teikiamų inovacijų konsultacinių ir paramos
paslaugų teikimo išsiskaidymą, nes į projekto
veiklų įgyvendinimą bus įtrauktos viešosios
įstaigos (LIC ir mokslo ir technologijų parkai
(MTP), kurių pagrindinė veikla yra teikti
inovacijų konsultacines ir (ar) inovacijų paramos
paslaugas, ir kurių dalininkė yra valstybė, bei
nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros,
vienijančios regionines ir šakines verslo
asociacijas, kurių nariai vykdo MTEPI veiklas.
Projekto vykdytojas koordinuos partnerių
teikiamas specializuotas paslaugas, atliepiančias
specifinius inovatyvaus verslo poreikius. Šias
paslaugas teiks projekto vykdytojo ir partnerių
darbuotojai,
turintys
aukštos
kokybės
konsultacijų teikimo inovacijų klausimais patirtį.
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4.1. Dizaino sprendimais grįstų inovacijų įtraukimas į „InoSpurtas“ verslo konsultacijų
planą.
„InoSpurtas“ konsultantų tinklo supažindinimui su dizaino sprendimais ir kūrybinių
konsultantų įtraukimui į konsultantų tinklą pritarta vienbalsiai.
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Nuspręsta:
Remiantis iškelta problematika, įtraukti dizaino sprendimais grįstų inovacijų sritį į šio
projekto prioritetus:
 organizuojant dizaino mąstymo mokymus konsultantams;
 atrenkant verslo konsultantus, vienu iš kompetencijų prioritetų kelti kūrybinių ir
kultūrinių industrijų bei dizaino išmanymą;
 įtraukiant dizaino sprendimais grįstų inovacijų sektoriaus atstovą į Inovacijų tarybą.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: MITA

4.2.

Nacionalinis ekspertų tinklas

Siūloma sudaryti dizaino sprendimais grįstų
inovacijų ekspertų tinklo grupę.
Jos tikslas – komunikuoti dizaino sprendimais
grįstų inovacijų svarbą, aktulius klausimus
visuomenei.
Svarbiausi uždaviniai:
 ketvirtiniai susitikimai, aptarimai;
 grupės valdymas rotacinės iniciatyvos
principu;
 įsitraukimas į mentorių tinklą;



kartą per mėnesį pasirodantys srities
viešinimo renginiai, seminarai,
pasirodymai žiniasklaidoje. Mėnesinės
organizacijų iniciatyvos skatinamos
rotacijos principu.

Lūkesčiai:
 stiprus srities ekspertų ir advokatų
tinklas
 suinteresuotų šalių glaudesnis
bendradarbiavimas.

Ekspertų komentarai švietimo ir mokslinių tyrimų skatinimo priemonėms
4.2. Nacionalinis ekspertų tinklas

Idėjai pritarta vienbalsiai.
Nuspręsta:
 sudaryti ekspertų tinklo aprašą ir reikalavimus narystei;
 išgryninti grupės tikslus, prioritetines sritis, pateikti galimą veiklos planą;
 kitas ekspertų grupės susitikimas – 2017m. kovo pradžioje.
Už pilotinės priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija: MITA

