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I.

ĮŽANGA

2010 metais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) įvyko esminiai
pokyčiai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 162 (Žin., 2010,
Nr. 23-1074) buvo pakeistas Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros
pavadinimas į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (naujas pavadinimas įsigaliojo nuo
gegužės 4 d.). Steigėjų funkcijos buvo pavestos Ūkio ministerijai ir Švietimo ir mokslo ministerijai.
Agentūros valdymui koordinuoti buvo sudaryta Agentūros koordinavimo taryba iš 2 Ūkio
ministerijos, 2 Švietimo ir mokslo ministerijos bei 1 Finansų ministerijos atstovo.
Ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-305/V546 (Žin., 2010, Nr. 48-2362) buvo patvirtinti nauji Agentūros nuostatai. Be Tarptautinių mokslo ir
technologijų plėtros programų agentūros vykdytos tarptautinių mokslinių tyrimų programų
administravimo funkcijos, Agentūrai buvo pavestos naujos sritys ir uždaviniai, labiau orientuojantis
į inovacijų, mokslo ir verslo bendradarbiavimo, mokslo komercializavimo skatinimą. Nuostatuose
nustatyta Agentūros veiklos sritis – dalyvavimas inovacijų ir inovacijų plėtrai reikalingų taikomųjų
mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros politikos įgyvendinime, susijusių
programų bei priemonių įgyvendinimo koordinavimas, administravimas ir finansavimas.
Agentūros 2010 metų veiklos plane, patvirtintame ūkio ministro ir švietimo ir mokslo
ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.4-550/V-1251, 2010 metams Agentūrai buvo iškelti trys
pagrindiniai uždaviniai:
1. Įgyvendinti ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro pavestas nacionalines mokslinių
tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų (toliau – MTTPI) programas ir priemones.
2. Skatinti Lietuvos atstovų dalyvavimą ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro
pavestose administruoti tarptautinėse MTTPI programose ir organizacijose, teikiant jiems
informaciją ir finansinę paramą.
3. Suformuoti naują Agentūros struktūrą.
Ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 4-402/V752 (Žin., 2010, Nr. 60-2980) Agentūrai buvo pavesta administruoti dalis anksčiau administruotų
tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programų, kurios labiau sietinos su
taikomaisiais moksliniais tyrimais ir mokslo bei verslo bendradarbiavimu, o likusios programos ar
atskiros programų sritys, skirtos fundamentiniams tyrimams ir Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoms, buvo perduotos Lietuvos mokslo tarybai.
Agentūra 2010 m. koordinavo šias tarptautines programas:
• COST – Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programą (sausio –
gegužės mėnesiais) (perduota Lietuvos mokslo tarybai);
• Europos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir bendradarbiavimo programą
„Eureka“;
• „Eurostars“ programą, skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius
tyrimus;
• Europos Sąjungos 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės
veiklos programą (7BP), kartu dalyvaujant ir 7BP nebranduolinėse Jungtinio tyrimų centro
veiklose:
o sausio – gegužės mėnesiais visas 7BP sritis;
o nuo gegužės mėn. šias 7BP sritis – „Sveikata“, „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė
bei biotechnologijos“, „Informacinės ir ryšių technologijos“, „Nanomokslai,
nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos“, „Energetika“
„Transportas“ (įskaitant aeronautiką), „Kosmosas“, „Saugumas“, „Mažoms ir
vidutinėms įmonėms skirti moksliniai tyrimai“, „Žinių regionai“, dalyvavo 7BP
Nebranduolinėse Jungtinio tyrimų centro veiklose;
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•
•

programą „Euratomas“;
BONUS – Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų programą (sausio – gegužės mėnesiais)
(perduota Lietuvos mokslo tarybai).

Nors ir perdavusi nuo gegužės mėnesio dalį programų administruoti Lietuvos mokslo
tarybai, Agentūra užbaigė šių programų projektų finansavimą 2010 metais.
2010 metais pasikeitus veiklos krypčiai, vienas iš Agentūros uždavinių buvo suformuoti
naują struktūrą. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. Agentūroje veikia 4 skyriai: Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo, Tarptautinių programų, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
programų, Bendrųjų reikalų. 2010 m. gruodžio 31 d. duomenimis Agentūroje dirbo 15 darbuotojų
(6 pareigybės buvo neužimtos). Agentūros koordinavimo tarybos iniciatyva Ūkio ministerijos
Vidaus ir išorės audito skyrius ir Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyrius 2010 m.
atliko Agentūroje vidaus veiklos auditus.
Savo veiklai vykdyti Agentūra 2010 m. gavo finansavimą iš 4 pagrindinių šaltinių: 2 864,0
tūkst. Lt asignavimų iš Švietimo ir mokslo ministerijos, 1 000,0 tūkst. Lt asignavimų iš Ūkio
ministerijos, 945,2 tūkst. Lt iš Europos Komisijos ir 373,6 tūkst. Lt iš ES struktūrinės paramos
fondų.

5

II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
1 UŽDAVINYS.
„ŪKIO MINISTRO IR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PAVESTŲ NACIONALINIŲ
MTTPI PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“
Pasirengimas įgyvendinti nacionalines MTTPI programas ir priemones
Agentūros 2010 metų veikla, susijusi su nacionalinių MTTPI programų ir priemonių
administravimu, buvo skirta pasirengimui 2011 metais numatytam Pramoninės biotechnologinės
plėtros Lietuvoje 2011-2013 metų programos bei Aukštųjų technologijų plėtros programos
administravimui. Šioje srityje Agentūra kūrė ekspertinės veiklos organizavimo schemos projektą,
taip pat minėtų programų administravimą įgyvendinančių dokumentų projektus, sėmėsi patirties iš
Lietuvos mokslo tarybos. Nuolat atnaujinamoje Agentūros ekspertų duomenų bazėje 2010 m.
gruodžio 31 dienos duomenimis buvo įregistruoti 236 ekspertai (tiek mokslo, tiek verslo atstovai).
Atsižvelgiant į tai, kad kai kurias nacionalines priemones ir schemas nuo 2011 metų
planuojama finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis, 2010 metais Agentūra rengėsi tapimui
visuotinės dotacijos valdytoja rengdama atitinkamų dokumentų projektus.
Vykdant 2010 m. birželio 15 d. Ministro Pirmininko kanclerio pavedimą Nr. 12-3697 dėl
Valstybės kontrolės 2010 m. kovo 29 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-40-11-4
„Valstybės institucijų perkamos tyrimų, konsultavimo ir teisinės paslaugos“ nurodytų
rekomendacijų įgyvendinimo, Agentūrai numatyta pavesti administruoti duomenų bazę, skirtą
duomenims apie Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vykdomus
užsakomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimus kaupti. 2010 m.
Agentūra atitinkamai vykdė parengiamuosius darbus šios bazės sukūrimui ir administravimui,
parengė duomenų bazės nuostatų projektą.
Inovacinių čekių pilotinio projekto įgyvendinimas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 4423 „Dėl priemonės „Inovaciniai čekiai“ schemos ir valstybinių mokslo ir studijų institucijų
teikiamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 74-3751), Agentūra 2010 m. administravo
priemonės „Inovaciniai čekiai“ schemos įgyvendinimą, kuriai buvo skirta 1 000,0 tūkst. Lt iš Ūkio
ministerijos asignavimų.
2010 m. liepos mėn. paskelbus kvietimą inovaciniams čekiams gauti buvo pateikta 114
paraiškų, kurių bendra prašoma suma siekė 1 440,0 tūkst. Lt.
Agentūra sudarė sutartis su 90 pareiškėjų (1 000,0 tūkst. Lt sumai), iš jų inovaciniais čekiais
pasinaudojo 86 (vertė 975,0 tūkst. Lt):
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Priemone „Inovaciniai čekiai“ pasinaudojo 34 labai mažos įmonės, 32 mažos įmonės, 19
vidutinių įmonių, 1 asmuo, vykdantis individualią veiklą.
Iš 86 pareiškėjų, 23 pareiškėjams buvo suteiktas 20 000 Lt vertės inovacinis čekis, 63 –
10 000 Lt.
Iš viso Lietuvos įmonėms buvo pasiūlytos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų teikiamos
550 rūšių mokslinių tyrimų paslaugos. Populiariausios paslaugos buvo: Naujos pakuotės ir
pakavimo medžiagos (Kauno technologijos universitetas), Veiklos procesų ir veiklos taisyklių
modeliavimas, specifikavimo įrankių ir technologijų kūrimas bei tobulinimas (Kauno technologijos
universitetas), tekstilės medžiagų kokybės vertinimas (Tekstilės institutas).
1 UŽDAVINIO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI PAGAL 2010 M. VEIKLOS PLANĄ
Priemonės pavadinimas

Vertinimo
kriterijus

Metinis planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

1. Pasirengti Agentūros, kaip
struktūrinių fondų paramą
skirstančios institucijos,
procedūroms.
2. Įgyvendinti pavestas
priemones pagal Lietuvos
inovacijų 2010 – 2020 metų
strategijos (LIS)
įgyvendinimo 2010 – 2013
metų priemonių planą.

Parengtų
dokumentų
skaičius.

Parengti 1
procedūrų vadovo
dokumentų rinkinį.

100

Įgyvendintų
priemonių
skaičius.

Įgyvendinti
pavestas
priemones.

3. Įgyvendinti pilotinį
inovacinių čekių (voucher)
projektą.
4. Pasirengti nacionaliniam
MTTP programų
finansavimui.

Paremtų įmonių
skaičius.

Paremti ne mažiau
nei 20 įmonių.

Parengti procedūrų vadovo
(skirto visuotinės dotacijos
valdymui) dokumentų
projektai.
Įgyvendintos dvi LIS
įgyvendinimo 2010 – 2013
metų priemonių plano
priemonės:
1.2.1 priemonė (Lietuvos
dalyvių skaičius vykdomuose
programų projektuose –
177);
3.6.3 priemonės (išdalintų
inovacinių čekių skaičius –
90, įmonių, gavusių
inovacinius čekius, skaičius
– 86).
Paremtos 86 įmonės.

Parengtų
dokumentų
skaičius.

Parengti 2
dokumentų
projektus.

100

5. Ministerijų, Vyriausybės
įstaigų ir įstaigų prie
ministerijų užsakomųjų
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
darbų pirkimo duomenų
bazės kūrimas.

Parengtų
dokumentų
skaičius.

Parengti 1
dokumentą duomenų bazės
nuostatų projektą.

1. Parengtas ekspertinio
vertinimo organizavimo
tvarkos aprašo projektas,
2. Parengtas nacionalinių
programų administravimo
tvarkos aprašo projektas.
Parengtas duomenų bazės
nuostatų projektas.

100

100

100

7

2 UŽDAVINYS.
„LIETUVOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO ŪKIO MINISTRO IR ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRO PAVESTOSE ADMINISTRUOTI TARPTAUTINĖSE MTTPI PROGRAMOSE
IR ORGANIZACIJOSE, TEIKIANT JIEMS INFORMACIJĄ IR FINANSINĘ PARAMĄ
SKATINIMAS“
Įgyvendindama šį uždavinį, 2010 m. Agentūra:
1. Suteikė 494 konsultacijas dalyvavimo programose, paraiškų rengimo, partnerių paieškos,
projektų vykdymo, galiojančių kvietimų klausimais:

2. Organizavo 37 renginius (su Europos Komisijos pranešėjais ir tarptautiniais ekspertais).
3. Tarptautinių mokslinių tyrimų projektų vykdymui skyrė 1 266,0 tūkst. Lt finansinę paramą
(iš valstybės biudžeto asignavimų ir Agentūrai pervestų Europos Komisijos lėšų):
tūkst. Lt

4. Išplatino 114 tarptautinių partnerių paieškų.
5. Finansavo 31 tyrėjo keliones į tarptautinius tikslinius partnerių paieškos renginius pagal
Agentūros vykdomą ES struktūrinių fondų remiamą valstybės projektą „Tyrėjų tarptautinės
kompetencijos ugdymas“ (TYKU).
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6. Finansavo 35 Lietuvos atstovų ir ekspertų atstovavimo veiklą 7BP komitetuose.
7. Vykdė kitą informacijos sklaidos ir viešinimo veiklą informuodama apie galiojančius
kvietimus, leisdama naujienlaiškius, straipsnius, leidinius ir pan.
Europos Sąjungos 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės
veiklos 2007-2013 m. programa (7BP)
Europos Komisijos 2010 m. spalio 26 d. duomenimis 7BP projektuose dalyvauja 177 partneriai
iš Lietuvos (2009 m. duomenimis jų buvo 109). Šiuose projektuose Lietuvos dalyvių biudžetas
sudaro 30 400,0 tūkst. eurų, iš jų Europos Komisijos skiriama dotacija – 22 400,0 tūkst. eurų.
Palyginti su 2009 m. spalio mėnesio duomenimis Lietuvos dalyvavimo sėkmės rodiklis 7BP per
2010 m. pirmąjį pusmetį nuo 19,2% išaugo iki 20,6%, vėliau sumažėjo iki 20,3%; EK skirta
dotacija Lietuvai atitinkamai keitėsi – 0,12%, 0,16%, 0,14% viso EK jau paskirstyto dalyviams
biudžeto (6BP Lietuvai atiteko 0,15%).
2010 m. Agentūra parengė Lietuvos dalyvavimo 7BP apžvalgą, kuri viešai skelbiama
Agentūros interneto svetainėje.
Vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1543
„Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo Europos Sąjungos 7-osios bendrosios
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projektuose dalinio
finansavimo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 65-2466), Agentūra skyrė 400,0 tūkst. Lt dalinį
finansavimą iš valstybės biudžeto asignavimų 29-ioms 7BP projektų vykdytojoms (Lietuvos
valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms).
Vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-310 „Dėl
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. ISAK-625 „Dėl Lietuvos atstovų ir
ekspertų Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos specifinių programų komitetuose
paskyrimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 30-1402), 2010 m. Agentūra finansavo 35 Lietuvos atstovų
ir ekspertų dalyvavimą 7BP komitetų veikloje, iš viso skirdama 44,2 tūkst. Lt.
Agentūros veiklos rodikliai 7BP programoje
Suteiktų konsultacijų skaičius
Organizuotų renginių skaičius
Išplatinta partnerių paieškų
Sudarytų finansavimo sutarčių skaičius
Skirtas dalinis finansavimas projektams
Skirtas finansavimas Lietuvos atstovams ir ekspertams
Finansuotų tyrėjų dalyvavusių partnerių paieškų
renginiuose skaičius

180
21
114
85
400,0 tūkst. Lt

44,2 tūkst. Lt
21

EUROSTARS jungtinė programa
EUROSTARS jungtinėje programoje 2010 m. buvo patvirtinti 2 nauji projektai su Lietuvos
įmonėmis: elektronikos ir mikroelektronikos technologijų srityje (projekto bendra vertė
8 619,0 tūkst. Lt, Lietuvos partnerių dalis – 4 317,0 tūkst. Lt) ir pramoninės gamybos, medžiagų ir
transporto technologijų srityje (projekto bendra vertė 6 650,0 tūkst. Lt, Lietuvos dalis – 792,0
tūkst. Lt). Patvirtintų naujų projektų skaičiaus rodiklis, lyginant su 2009 m., nepakito.
Iš viso 2010 m. Lietuvos įmonės ir mokslo ir studijų institucijos vykdė 9 EUROSTARS
projektus (2009 m. Lietuvoje buvo vykdomi 7 EUROSTARS projektai), iš jų 4 koordinavo
Lietuvos įmonės, 1 projektą Lietuvos įmonės vykdė bendrai su Lietuvos mokslo ir studijų
institucijomis. Agentūra 2010 m. Lietuvos dalyviams projektų vykdymui paskirstė 441,0 tūkst. Lt
(iš valstybės biudžeto asignavimų) ir 823,4 tūkst. Lt (iš Agentūrai pervestų Europos Komisijos
lėšų).
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2010 m. vienas EUROSTARS projektas buvo pabaigtas (Lietuvos dalyvis – UAB „Altechna“),
jo pasiektas rezultatas – femtosekundinės lazerinės mikroapdirbimo sistemos, skirtos lazerinei
medicininės diagnostikos sistemai, patobulinimas.
Agentūros veiklos rodikliai EUROSTARS programoje
Suteiktų konsultacijų skaičius
Organizuotų renginių skaičius
Sudarytų finansavimo sutarčių skaičius
Skirtas finansavimas projektams
Atlikta patikrų vietoje

63
2
10
1 264,4 tūkst. Lt
4

„Eureka“ programa
2010 m. buvo patvirtinti 6 individualūs „Eureka“ projektai su Lietuvos dalyviais (projektų
bendra vertė 4 450,0 tūkst. eurų, Lietuvos partnerių dalis – 1 730,0 tūkst. eurų). Patvirtintų naujų
individualių projektų skaičiaus rodiklis, lyginant su 2009 m., nepakito. 2010 m. Lietuva pritarė 2
naujų „Eureka“ ITEA2 klasterio projektų vykdymui, kurių vieną pirmą kartą koordinuos Lietuva
(Kauno technologijos universitetas). 2009 m. buvo patvirtintas 1 naujas klasterinis projektas.
Iš viso 2010 m. Lietuvos įmonės ir mokslo ir studijų institucijos vykdė 24 „Eureka“ projektus
(2009 m. Lietuva vykdė 29 „Eureka“ projektus), iš jų 21 projektą Lietuvos įmonės vykdė bendrai su
Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis.
2010 m. buvo pabaigti 6 „Eureka“ projektai. Jų pasiekti rezultatai – sukurtos naujos intelektinės
vandenvalos technologinių procesų valdymo sistemos; sukurti skirtingų rūšių duonos kokybės
įvertinimo ir palyginimo metodai; sukurtos duomenų bei sprendimų priėmimo užtikrinimo sistemos,
skirtos miestų ir pramoninių regionų oro kokybės įvertinimui ir valdymui realiame laike; sukurta
programinė įranga, leidžianti automatizuotu būdu projektuoti laidų rinkinių automobiliams
sistemas; sukurtas naujas automatizuotas terminijos vertimo įrankis.
2010 m. valstybės biudžete finansavimas „Eureka“ projektams nebuvo numatytas.
Agentūros veiklos rodikliai „Eureka“ programoje
Suteiktų konsultacijų skaičius
Organizuotų renginių skaičius
Finansuotų tyrėjų dalyvavusių partnerių
paieškų renginiuose skaičius
Atlikta patikrų vietoje

89
4
12
4

BONUS programa (nuo gegužės mėnesio perduota Lietuvos mokslo tarybai)
2010 m. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų buvo vykdomi 3 tęstiniai BONUS projektai.
Vienintelis BONUS programos kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas 2007 m., todėl šioje
programoje Lietuvos dalyvavimo duomenys, lyginant su ankstesniais metais, nepasikeitė. 2010 m.
BONUS projektams įgyvendinti skirta 384,8 tūkst. Lt (iš kurių 345,0 tūkst. Lt valstybės biudžeto
asignavimai ir 39,8 tūkst. Lt Agentūrai pervestos Europos Komisijos lėšos).
Agentūros veiklos rodikliai BONUS programoje
Suteiktų konsultacijų skaičius
Organizuotų renginių skaičius
Sudarytų finansavimo sutarčių skaičius
Skirtas finansavimas projektams
Atlikta patikrų vietoje

14
1
3
384,8 tūkst. Lt
3
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COST programa (nuo gegužės mėnesio perduota Lietuvos mokslo tarybai)
2010 m. I-ame pusmetyje Lietuvos mokslo ir studijų institucijos vykdė 94 COST veiklas
(2009 m. vykdė 100 COST veiklų). Per I-ąjį 2010 m. pusmetį Lietuva įsijungė į 12 naujų COST
veiklų, o į COST veiklų Valdymo komitetus nominuoti 26 atstovai. Per 2010 m. I-ąjį kvietimą
(kvietimas baigėsi kovo 26 d.) COST biurui Lietuva pateikė 4 paraiškas, o II-ajame kvietime
(kvietimas baigėsi rugsėjo 24 d.) paraiškų iš Lietuvos nebuvo.
Agentūros veiklos rodikliai COST programoje
Suteiktų konsultacijų skaičius
Organizuotų renginių skaičius:
Sudarytų sutarčių skaičius
Skirtas finansavimas veikloms
Atlikta patikrų vietoje
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1
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2 UŽDAVINIO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI PAGAL 2010 M. VEIKLOS PLANĄ
Priemonės pavadinimas

Vertinimo
kriterijus

Metinis planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

1. Informacijos apie
MTTPI programas sklaida
ir partnerių nacionaliniams
ir tarptautiniams
projektams paieška.

Naujienlaiškių,
renginių,
konsultacijų,
partnerių
paieškų
skaičius.
Mokymų
skaičius.

-Išleisti 2 naujienlaiškiai;
-organizuota 40 renginių,
-suteikta 900 konsultacijų;
-išplatinta 400 partnerių
paieškų.

-išleisti 2 naujienlaiškiai;
-organizuoti 27 renginiai,
-suteiktos 494 konsultacijos,
-išplatinta 114 partnerių
paieškų.

50

Ne mažiau kaip 10
mokymų.

10 mokymų.

100

Leidinių
skaičius.

Parengtas ir išleistas vienas
leidinys.

Parengta ir paskelbta viešai
leidinio elektroninė versija.

100

Pateiktų
paraiškų
skaičius.

Ne mažiau kaip 20
paraiškų.

Pateiktos 24 paraiškos:
COST - 19 paraiškų,
„Eureka“ - 5 paraiškos.

100

Organizuotų
kvietimų
skaičius.

Ne mažiau kaip 2
kvietimai:
gautos 59 paraiškos;
sudarytos 59 sutartys;
atlikta ne mažiau nei 10
patikrų vietoje.
Pateikti siūlymai dėl
programos įgyvendinimo.

6 kvietimai:
gauta 70 paraiškų;
sudarytos 42 sutartys;
atlikta 12 patikrų.

100

Dalyvauta programos
rengiamo projekto
svarstyme.

100

Pradėti parengiamieji
projekto įgyvendinimo
veiklų darbai.
Parengtas projektas.

100

2. Mokymų
organizavimas,
dalyvaujant tarptautiniams
ekspertams.
3. Lietuvos dalyvavimo
Agentūros
koordinuojamose
programose efektyvumo
analizė.
4. Organizuoti Lietuvos
atstovų dalyvavimą COST
veiklose ir „Eureka“
projektuose.
5. Organizuoti kvietimus
teikti finansines paraiškas
programose BONUS,
COST, „Eureka“,
EUROSTARS ir 7BP.
6. Įgyvendinti programą
BSR STARS, skirtą
inovacijų, klasterių ir MVĮ
tinklų plėtrai.
7. Dalyvauti įgyvendinant
projektą StarDust.

Pateiktų
siūlymų
skaičius.
Įgyvendinamos
veiklos.

Įgyvendinamos pavestos
projekto veiklos.

8. Parengti valstybės
projektą skirtą mokslo ir
studijų institucijų
dalyvavimui „Eureka“
projektuose pagal 2007–
2013 m. Žmogiškųjų

Parengtų
projektų
skaičius.

Parengtas projektas.

100
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išteklių plėtros veiksmų
programos 3 prioriteto
„Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas“ VP1-3.1ŠMM-06-V priemonę
„MTTP kokybė ir
ekspertų rengimas“.
9. Finansuoti Lietuvos
atstovų ir ekspertų veiklą
7BP komitetuose, Europos
technologijų platformų
stebėsenos grupėse, ir
tyrėjų dalyvavimą
administruojamų
programų renginiuose.

Sutarčių
skaičius.

Ne mažiau kaip 106
sutartys.

Sudarytos 69 finansavimo
sutartys:
36 Lietuvos atstovų ir
ekspertų;
33 tyrėjų dalyvavimo
tiksliniuose renginiuose.

65

Agentūros 2010 m. veiklos plane šio uždavinio iškelti tam tikri rodikliai (konsultacijų,
renginių, partnerių paieškų, tyrėjų dalyvavimo Agentūros administruojamų programų renginiuose
finansavimo sutarčių skaičius) nebuvo pasiekti dėl kai kurių tarptautinių programų administravimo
funkcijos perdavimo Lietuvos mokslo tarybai.
Lietuvos atstovų veiklos finansavimo sutarčių skaičius sumažėjo dėl nefinansuotos Lietuvos
atstovų dalyvavimo Europos technologijų platformų stebėsenos grupėse veiklos. Atsižvelgiant į tai,
kad nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai, ši veikla 2010 m. pabaigoje buvo įtraukta į
Agentūros vykdomo struktūrinių fondų remiamo valstybės projekto TYKU veiklų sąrašą.
3 UŽDAVINYS.
„AGENTŪROS NAUJOS STRUKTŪROS FORMAVIMAS“
Atsižvelgiant į naujus Agentūros nuostatus, kuriuose buvo numatyti nauji Agentūros veiklos
tikslai ir uždaviniai, pritarus Agentūros koordinavimo tarybai, buvo suformuota nauja Agentūros
struktūra ir 21 Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
pareigybės sąrašas. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. Agentūroje veikia 4 skyriai: Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo, Tarptautinių programų, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
programų ir Bendrųjų reikalų skyriai.
Suformavus naują struktūrą, buvo atleisti 5 valstybės tarnautojai, 3 valstybės tarnautojai buvo
tarnybinio kaitumo būdu perkelti į Lietuvos mokslo tarybą.
3 UŽDAVINIO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI PAGAL 2010 M. VEIKLOS PLANĄ
Priemonės pavadinimas

Vertinimo
kriterijus

Metinis planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

1. Atlikti vidinį Agentūros
struktūrinį pertvarkymą.

Suformuota
struktūra.

Suformuota nauja
Agentūros struktūra.

Pakeista Agentūros
struktūra, suformuojant 4
skyrius.

100

12

III. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
2011 m. planuojamos Agentūros prioritetinės veiklos kryptys bus mokslo ir verslo
bendradarbiavimo, mokslo komercializavimo, technologijų perdavimo ir intelektinės nuosavybės
apsaugos skatinimas, priemonių, skirtų start-up ir spin-off įmonių kūrimuisi, įgyvendinimas ir kita
veikla, susijusi su inovacijų plėtros skatinimu bei inovacijų aplinkos gerinimu. Agentūra toliau tęs
informacinės pagalbos ir finansinės paramos teikimą Lietuvos įmonėms, mokslo ir studijų
institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims.
2011 m. Agentūra pradės administruoti Pramoninės biotechnologinės plėtros Lietuvoje 20112013 metų bei Aukštųjų technologijų plėtros programas, kuriose bus siekiama skaidriai, kokybiškai
ir savalaikiai teikti informacinę ir finansinę paramą, pasitelkiant Lietuvos ir tarptautinius ekspertus
ir sukuriant efektyvią projektų vertinimo ir lėšų skyrimo sistemą.
Taip pat, kaip viena iš užduočių, 2011 m. Agentūrai yra priemonių geresniam Lietuvos
dalyvavimui tarptautinėse MTTPI programose parengimas, aktyvus sklaidos vykdymas ir
kokybiškos informacinės pagalbos teikimas, savo veiklos analizė ir darbuotojų gebėjimų ugdymas.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas verslo skatinimui aktyviau dalyvauti 7BP. Administruojant 7BP
Agentūra sieks glaudaus bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo taryba.
2010 m. sėkmingai įgyvendintas inovacinių čekių pilotinis projektas bus tęsiamas 2011 m.,
užtikrinant įmonėms finansinę paramą inovacijų diegimui ir bendradarbiavimui su Lietuvos mokslo
ir studijų institucijomis.
Atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. nebuvo numatyti valstybės biudžeto asignavimai „Eureka“
projektų finansavimui, Agentūra parengė paraišką valstybės projektui ES struktūrinių fondų
paramai gauti pagal VP1-3.1-ŠMM-06-V priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“, kuris bus
įgyvendinamas 2011-2014 m. finansuojant Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, įgyvendinančias
„Eureka“ projektus.
Agentūra planuoja aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos verslą vienijančiomis bei inovacijas
skatinančiomis organizacijomis, tokiomis, kaip Lietuvos pramoninkų konfederacija, Žinių
ekonomikos forumas, mokslo ir technologijų parkai, Lietuvos inovacijų centras, Lietuvos-Izraelio
prekybos rūmai ir pan. Siekdama sėkmingo Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje erdvėje, Agentūra
sieks užmegzti dvišalius bendradarbiavimus su Latvija, Lenkija, Suomija, Izraeliu ir kitomis
valstybėmis, Suomijos TEKES, Švedijos Vinnova organizacijomis, prisijungti prie Europos
inovacijų agentūras vienijančios asociacijos TAFTIE.

