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Priemonės
kodas

01 05
05010201

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

ŪKIO MINISTERIJOS ŪKIO PLĖTROS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA
Ekonomikos augimo
1. Priemonės
1. Parengtų
Inovacijų paramos ir
IV ketv.
veiksmų programos 1
„InoČekiai LT“
dokumentų skaičius
technologijų perdavimo
prioriteto „Ūkio
įgyvendinimas
(2): gairės
skyriaus vedėjas
konkurencingumui ir
pareiškėjams;
ekonomikos augimui skirti
atnaujintas už
moksliniai tyrimai ir
inovacinį čekį
technologinė plėtra“
įmonėms teikiamų
įgyvendinimui skirtų
valstybės mokslo ir
priemonių vykdymas
studijų institucijų
paslaugų sąrašas;
2. Organizuotų
kvietimų teikti
paraiškas skaičius (2)
3. Išdalintų inovacinių
čekių skaičius (115)
4. Atliktų patikrų
skaičius (115)
2. Valstybės projekto 1. Atliktas verslo
Inovacijų paramos ir
IV ketv.
„Technologijos ir
poreikio tyrimas (1)
technologijų perdavimo
mokslas inovatyviam 2. Sukurtų elektroninių skyriaus vedėjas
verslui“
inovatyvios idėjos
įgyvendinimas
patikrinimo sistemų

Asignavimai
(tūkst. litų)

2 500 (ES struktūrinių
fondų lėšos)

3 300 (ES struktūrinių
fondų lėšos, Inogeb
LT3)
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3. Valstybės projekto
„Verslo ir mokslo
partnerystės
tarptautiškumo
skatinimas“
įgyvendinimas

skaičius (1)
3. Suteiktų
konsultacijų verslo
subjektams skaičius:
- dėl idėjų analizės ir
vertinimo ekspertinių
paslaugų teikimo (50)
- dėl rinkos analizės
(10)
- dėl MTTP ir
inovacinių projektų
rengimo (50)
- intelektinės
nuosavybės klausimais
(50)
4. Įgyvendintų MTTP
srities ir inovacijų
populiarinimo ir
sklaidos priemonių
skaičius (5)
1. Parengtų klasterių
Inovacijų paramos ir
studijų skaičius (1)
technologijų perdavimo
2. Parengtų klasterių
skyriaus vedėjas
facilitatorių metodinių
medžiagų skaičius (1)
3. Suteiktų
konsultacijų verslo
subjektams skaičius:
- suteiktų individualių
konsultacijų skaičius
(210)
- atliktų tarptautinių
partnerių paieškų
skaičius (20)
- konsultacinių sesijų
skaičius (10)
4. Atnaujinta klasterių
studija

IV ketv.

2 000 (ES struktūrinių
fondų lėšos, Inogeb
LT3)
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05010202

05010203

05010205

Inovacinių čekių
panaudojimo schemos
įgyvendinimas

4. „Intelektas LT“
projektų paraiškų
ekspertinis
konsultavimas ir
išvadų teikimas LVPA
(JTP)
Priemonės
„Inovaciniai čekiai“
schemos
įgyvendinimas

Suteiktų konsultacijų Inovacijų paramos ir
ir išvadų skaičius (20) technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

-

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

III ketv.

700 (valstybės
biudžeto asignavimai)

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

830 (valstybės
biudžeto asignavimai)

Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėjas

IV ketv.

-

Direktorius

II-IV ketv.

25 (narystės mokestis)
(valstybės biudžeto
asignavimai)
-

1. Organizuotų
kvietimų teikti
paraiškas skaičius –
2012 m. I ketv. (1)
2. Išdalintų inovacinių
čekių skaičius (35)
3. Atliktų patikrų
skaičius (ne mažiau
nei 10 proc. išdalintų
inovacinių čekių)
Finansuotų projektų
skaičius (80)

Priemonės,
skatinančios
pramoninės
nuosavybės teisių
apsaugą tarptautiniu
mastu, įgyvendinimas
Tarptautinių ir nacionalinių 1. MTEP darbų
Administruotų
MTEP ir inovacijų
pirkimų duomenų
duomenų bazių
programų koordinavimas ir bazės administravimas skaičius (1)
įgyvendinimas (MITA)
Schemos, skirtos
intelektinės nuosavybės
teisių apsaugai, parengimas
ir įgyvendinimas

Pateiktų siūlymų dėl
inovacijų politikos
skaičius (2)
3. Organizuoti
Organizuotas LIS
Lietuvos inovacijų
įgyvendinimo
strategijos 2010–2020 vertinimas (baziniais
metams (LIS)
vertinimo metais
įgyvendinimo
laikomi 2008 metai).
vertinimą
Parengtas LIS
2. Dalyvavimas
TAFTIE veikloje

IV ketv.
Direktorius
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įgyvendinimo
vertinimo dokumentas
(1)
4. ES Inovacijų
1. Pateiktų siūlymų dėl
sąjungos švieslentės ir duomenų rinkimo
Pasaulio inovacijų
Lietuvos statistikos
indekso (Global
departamentui skaičius
Innovation Index)
(2)
rodiklių pokyčio
2. Atlikti rodiklių
stebėsena ir analizė
palyginimai su
Baltijos, Baltijos jūros
regiono ir Europos
šalimis
3. Pateikti siūlymai dėl
rodiklių gerinimo
5. Konkurencingumo 1. Organizuotų
ir inovacijų bendrosios renginių skaičius (3)
programos (KIP)
2. Suteiktų
verslininkystės ir
individualių
inovacijų programos
konsultacijų skaičius
(EIP) koordinavimas (10)
6. Rinkti, kaupti,
1. Organizuoti
analizuoti ir skleisti
informacinius
informaciją įmonėms renginius ekoinovacijų
apie ekoinovacijas
tema (2-3)
2. Suteiktų
individualių
konsultacijų skaičius
(10)
3. Parengti situacijos
analizę apie
ekoinovacijas
Lietuvoje (taikymas,
reglamentavimas,
plėtros galimybės ir
kt.)
7. Europos
Suorganizuotas
palydovinės
konkursas (1)

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

-

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

-

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

-

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

IV ketv.

25 (valstybės biudžeto
asignavimai)
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navigacijos idėjų
konkurso
organizavimas
8. Lietuvos-Izraelio
bendradarbiavimo
pramoninių mokslinių
tyrimų ir
eksperimentinės
plėtros srityje
susitarimo
įgyvendinimas

1. Pasirašytų dvišalio
bendradarbiavimo
dokumentų skaičius
(1)
2. Organizuotų
partnerių paieškos
renginių skaičius (1)
3. Sukurtų priemonių
bendrų projektų
inicijavimui skaičius
(1 – bendras kvietimas
„Eureka“-„Eurostars“
programų projektams)
4. Finansuotų bendrų
projektų skaičius (2)
9. Patvirtinus,
1. Įgyvendinama
Nacionalinės
„Visuomenės
mokslinių tyrimų,
informavimo apie
technologijų ir
mokslo ir technologijų
inovacijų plėtros
pasiekimus kosmoso
kosmoso srityje 2010- srityje bei kosmoso
2015 metų programos veiklos naudą
įgyvendinimo 2012valstybei ir jos
2015 metų priemonių piliečiams programa“
plano įgyvendinimas 2. Suorganizuota
konferencija Seime
„Kosmosas valstybei ir
piliečiams“
(1 konferencija)
3. Paskelbti straipsniai
masinėse informacijos
priemonėse
(5 straipsniai).
4. Parengta studija
„Poreikio, reikalingo

Tarptautinių programų
IV ketv.
skyriaus vedėjas, Inovacijų
paramos ir technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

200 (valstybės
biudžeto asignavimai)

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

140 (valstybės
biudžeto asignavimai)

IV ketv.
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05010207

05010211

Dalyvavimas tarptautinių
klasterių veikloje

Inovacijoms palankios
aplinkos sukūrimas

palydovinių
technologijų
sukūrimui ir susijusių
integruotų paslaugų
paketų suformavimui,
identifikavimas“
(1 studija)
10. BONUS
Dalyvavimas BONUS Inovacijų paramos ir
Inovacinių kvietimų
programos kvietime
technologijų perdavimo
pagal bendrą Jungtinės
skyriaus vedėjas
Baltijos jūros
mokslinių tyrimų
programos BONUS ir
Europos Sąjungos
Baltijos jūros
strategijos projektą
BSR Stars iniciatyvą
įgyvendinimo
koordinavimas*
1. Dalyvavimas
1. Vykdomas
Inovacijų paramos ir
įgyvendinant
„StarDust“ projektas
technologijų perdavimo
projektus,
2. Parengta projekto
skyriaus vedėjas
finansuojamus pagal
veiklų įgyvendinimo
Baltijos jūros regiono ataskaita
programą (Baltic Sea
Region programme)
2. SCIENCE LINK
1. Vykdomas „Science Mokslinių tyrimų ir
projekto („Fotonų ir
Link“ projektas
eksperimentinės plėtros
neutronų tyrimų
2. Parengta projekto
(MTEP) programų
infrastruktūros
veiklų įgyvendinimo
skyriaus vedėjas
klasterio ir vartotojų
ataskaita
tinklas, skirtas skatinti
inovacijas ir verslumą
Baltijos jūros
regione“)
įgyvendinimas
1. Patvirtinus, mokslo 1. Sukurtų ir įdiegtų
Inovacijų paramos ir
ir technologijų parkų MTP registravimo
technologijų perdavimo

IV ketv.

-

IV ketv.

20 (Baltijos jūros
regiono programos
lėšos), 4
(kofinansavimas,
valstybės biudžeto
asignavimai)

IV ketv.

266 (iš Baltijos jūros
regiono programos
lėšų)

IV ketv.

-
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sistemų skaičius (1)
2. Sukurtų ir vykdomų
MTP veiklos
vertinimo rodiklių ir
stebėsenos sistemų
skaičius (1)
Finansinio Norvegijos 1. Organizuotų
mechanizmo 2009renginių skaičius (1)
2014 metų žaliosios
2. Suteiktų
pramonės inovacijų
individualių
srities viešinimas
konsultacijų skaičius
(10)
(MTP) veiklos
skatinimo 20122013 m. plano
įgyvendinimas

05010212

Žaliosios pramonės
inovacijų programos
įgyvendinimas

skyriaus vedėjas

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

Ūkio ministerijos asignavimai iš viso
Iš jų:
Valstybės biudžeto lėšos
ES struktūrinių fondų ir Bendrojo finansavimo lėšos
Baltijos jūros regiono programa (BSR)

-

10 010
1 924
7 800
286

10 005
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMO PROGRAMA
10.305.02.0 Tarptautinių ir nacionalinių 1. Pramoninės
1. Finansuotų projektų MTEP programų skyriaus IV ketv.
1 322 (valstybės biudžeto
2.03
MTEP ir inovacijų
biotechnologijos
skaičius (6);
vedėjas
asignavimai)
programų koordinavimas ir plėtros projektų
2. Atliktų patikrų
administravimas
finansavimas
skaičius (2);
3. Įgyvendintų sklaidos
priemonių skaičius:
- informacinių dienų
skaičius (2);
- suteiktos
konsultacijos (50);
4. Pateiktų siūlymų dėl
programos tęstinumo
skaičius (1).
2. Aukštųjų
1. Finansuotų projektų MTEP programų skyriaus IV ketv.
2 807 (valstybės biudžeto
technologijų plėtros
skaičius (17);
vedėjas
asignavimai)
2011–2013 metų
2. Atliktų patikrų
programos
skaičius (3);
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įgyvendinimas

3. Programos
EUREKA
administravimas

4. Programos
EUROSTARS
administravimas

3. Įgyvendintų sklaidos
priemonių skaičius:
- informacinių dienų
skaičius (2);
- suteiktos
konsultacijos (50);
4. Pateiktų siūlymų dėl
programos tęstinumo
skaičius (1).
1. Finansuotų projektų
skaičius (2);
2. Organizuotų
tarptautinių renginių
skaičius (1 – BaltijosŠiaurės šalių „Eureka“
forumas).
1. Finansuotų projektų
skaičius (10);
2. Atliktų patikrų
skaičius (3);
3. Įgyvendintų sklaidos
priemonių skaičius:
- informacinių dienų
skaičius (5);
- suteiktos
konsultacijos (50).

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

1. IV ketv.
2. II ketv.

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

200 (projektams, valstybės
biudžeto asignavimai),
10 (renginiui, valstybės
biudžeto asignavimai),
20 (narystės mokestis,
valstybės biudžeto
asignavimai)
900 (valstybės biudžeto
asignavimai) ir 150 (EK
lėšos)
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5. ES 7-osios
bendrosios mokslinių
tyrimų, technologijų
plėtros ir
demonstracinės
veiklos 2007-2013
metų programos (7BP)
administravimas

6. Jungtinių tyrimų
programų rodiklių
pasiekimo skatinimas

7. Ekspertinės veiklos
vykdymas

1. Dalinai finansuotų
7BP projektų skaičius
(30);
2. Sudarytų sutarčių
dėl Lietuvos atstovų ir
ekspertų veiklos 7BP
komitetuose skaičius
(15);
3. Įgyvendintų sklaidos
priemonių skaičius:
- informacinių dienų
skaičius (20);
- suteiktos
konsultacijos (400);
- išplatintos partnerių
paieškos (100);
4. Vykdomų 7BP
nacionalinių atstovų
tinklo projektų
skaičius (3).
1. Organizuotų
išankstinių projektų
idėjų konkursų
skaičius (1);
2. Atrinktų projektų,
siūlomų įtraukti į
valstybės projektų
sąrašą, skaičius (10);
3. Parengtų valstybės
projektų skaičius (1).
1. Atliktų ekspertinių
vertinimų skaičius
(90);
2. Organizuotų
Technologinės plėtros
komiteto posėdžių
skaičius (3);
3. Organizuotų

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

IV ketv.

400 (daliniam finansavimui,
valstybės biudžeto
asignavimai),
40 (atstovų ir ekspertų
veiklai, valstybės biudžeto
asignavimai),
150 (EK lėšos – nacionalinių
atstovų projektams)

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

-

MTEP programų skyriaus
vedėjas

IV ketv.

70 (ekspertiniam vertinimui,
valstybės biudžeto
asignavimai),
10 (komiteto ir programų
tarybų narių-ekspertų darbui
apmokėti, valstybės biudžeto
asignavimai)
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programų tarybų
posėdžių skaičius (6).
8. Atviros prieigos
1. Parengtų dokumentų
centrų (APC)
skaičius (1 - APC
reglamento
registro aprašas);
įgyvendinimas
2. Sukurtų ir
įgyvendinamų APC
registrų skaičius (1);
3. Pateiktų išvadų dėl
APC veiklos
veiksmingumo
skaičius (4).
9. Dalyvavimo
1. Sukurtų finansinio
tarptautinėse
skatinimo priemonių
programose finansinis skaičius (1);
skatinimas
2. Finansuotų paraiškų
rengėjų skaičius (10).
10. Pasirengimas
1. Pateiktų siūlymų
dalyvavimui „Horizon skaičius (2)
2020“
Žmogiškųjų išteklių plėtros 1. Valstybės projekto 1. Finansuoti mokslo ir
veiksmų programos 3
EUREKA vykdymas studijų institucijų
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų
vykdomų programos
stiprinimas“ VP1-3.1EUREKA projektų
ŠMM-06-V priemonės
skaičius (23);
„MTTP kokybė ir ekspertų
2. Organizuotų
rengimas“ vykdymas
projekto pakeitimų dėl
papildomo
finansavimo skaičius
(1);
3. Finansuotų naujų
mokslo ir studijų
institucijų vykdomų
programos EUREKA
projektų skaičius (3).

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

IV ketv.

-

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

IV ketv.

200 (valstybės biudžeto
asignavimai)

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

IV ketv.

-

Direktoriaus pavaduotojas, IV ketv.
Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas,
Projekto vadovas

2 000 (projektų finansavimui,
ES struktūrinių fondų lėšos)
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2. Valstybės projekto
TYKU vykdymas

1. Apmokytų tyrėjų
Projekto vadovas
skaičius (80);
2. Finansuotų tyrėjų
kelionių skaičius (35).

IV ketv.

450 (ES struktūrinių fondų
lėšos)

Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimai iš viso 10 378
Iš jų:
Valstybės biudžeto lėšos 5 979 (priemonių vykdymas)
1 649 (administravimo
išlaidos)
ES struktūrinių fondų ir Bendrojo finansavimo lėšos 2 450
Europos Komisijos lėšos 300
Metiniai plano asignavimai iš viso 20 388

*Priemonė bus įgyvendinta tik skyrus finansavimą
____________________________

