PANEVĖŽIO REGIONO STRATEGINĖ
PRAMONĖS 4.0 VYSTYMO
PATARĖJŲ TARYBA
TARYBOS STEIGIMO POREIKIS
2018 m. lapkričio-gruodžio mėn. „Kurk Lietuvai“ komandai atlikus Panevėžio
regiono Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo poreikio ir priemonių tyrimą bei
įvykdžius viešąją konsultaciją su verslo, švietimo ir mokslo bei savivaldos
atstovais, buvo išgrynintas Pramonės 4.0 vystymo ir valdymo Panevėžio
regione sprendimas. Vienas iš trijų esminių šio sprendimo elementų – tai
strateginė patarėjų taryba.

TARYBOS FORMAVIMAS
Užduotis suformuoti Tarybą, Panevėžio miesto verslo tarybos nutarimu, buvo
deleguota Panevėžio miesto savivaldybės Miesto plėtros skyriaus projektų
vadovui Vytautui Kalinauskui.
Tarybos nariais sutiko tapti beveik dvi dešimtys aukštos kompetencijos
specialistų, atstovaujančių Panevėžio regiono verslą, švietimo ir mokslo
institucijas, taip pat nepriklausomi robotikos, inovacijų ir ekonominės plėtros
ekspertai. Galutinė tarybos sudėtis bus patvirtinta artimiausiu metu. Ją
patvirtinti dar turės ir Panevėžio miesto meras.
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TARYBOS FUNKCIJOS
Naujai steigiamos Panevėžio regiono strateginės Pramonės 4.0 vystymo patarėjų tarybos (toliau – Tarybos)
funkcijos numatytos jos veiklos nuostatuose:
•
•
•

Taryba yra kolegialus organas, siūlantis sprendimus, patarimus, teikiantis konsultacijas, siekiant
progresyvaus Pramonės 4.0 strategijos vystymo Panevėžio regione;
Tarybos tikslas – formuluoti aiškią ir kryptingą strategiją ir ją koordinuoti, siekiant progresyviai
įgyvendinti Pramonės 4.0 ekonominio vystymosi kryptį;
Tarybos uždaviniai – įvertinti ir numatyti Pramonės 4.0 vystymo Panevėžio regione strategines gaires,
priimti ir teikti strateginius sprendimus, atsižvelgiant į Panevėžio regiono savivaldos, verslo, švietimo
ir mokslo institucijų bei visuomenės poreikius.

PIRMASIS TARYBOS POSĖDIS
Pirmasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m. sausio 23 d. Panevėžio miesto savivadybėje. Jame dalyvavo 10
Tarybos narių bei 7 su iniciatyva tiesiogiai susiję asmenys.
Posėdžio rezultatai:
•
•

Patvirtinti Tarybos veiklos nuostatai;
Pritarta siūlomiems Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo Panevėžio regione strateginiams tikslams
ir uždaviniams. Jie orientuoti į tris sritis:

1.
2.
3.
•

Ateities ekonominius poreikius atitinkančios švietimo ir mokslo sistemos vystymą;
Sąlygų verslo kūrimui ir plėtrai gerinimą;
Panevėžio regiono, kaip Pramonės 4.0 centro, įvaizdžio kūrimą.

Nutarta kitų posėdžių metu formuoti detalų veiksmą planą šiems tikslams ir uždaviniams
įgyvendinti, numatyti siektinus rodiklius, reikalingus išteklius ir kt.
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