PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 4-296/V-361

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

2
Misija
Teikti kokybiškas ir profesionalias paslaugas, siekiant skatinti pažangiomis technologijomis ir
inovacijomis grindžiamą Lietuvos mokslo, pramonės ir paslaugų sektorių plėtrą.
Strateginis tikslas
Skatinti Lietuvos inovacijų plėtrai reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę
(technologinę) plėtrą ir inovacijas (toliau – MTEPI) šalyje.
Rodiklis
2017 m. planas
Atsiskaitymo
(paskutiniai turimi
terminas,
duomenys)
ketv.
1. Inovacinę veiklą vykdžiusių įmonių dalis, palyginti su
45
2018 m. I
visomis įmonėmis (proc.)
(2014 m. – 36)
2. Sumanios specializacijos MTEPI projektų, kuriuos
10
2017 m. IV
pradėjo vykdyti mokslo ir studijų institucijos kartu su
(2016 m. – 0)
verslu, skaičius (vnt.)
Svarbiausi 2017 m. darbai:
1. Parengti siūlymą dėl nuolat veikiančios inovacinių čekių programos, skatinančios įmones
aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir naudotis mokslo ir verslo bendradarbiavimo teikiamomis
galimybėmis (IV ketv.).
2. Organizuoti tarptautinį inovacijų forumą „Innovation Drift“ (I–IV ketv.).
3. Parengti siūlymą dėl iniciatyvos, užtikrinančios tarptautinių programų konkursuose gerai įvertintų
verslo MTEPI projektų dalyvavimą nacionaliniuose MTEPI konkursuose be pakartotinio ekspertų
vertinimo (IV ketv.).
4. Teikti konsultacinę pagalbą ūkio subjektams, rengiantiems paraiškas dalyvauti tarptautinėse
MTEPI programose (II–IV ketv.).
5. Išplėsti MITA ekspertų duomenų bazę – įtraukti 30 naujų užsienio ekspertų (II–IV ketv.).
Siekiami veiklos rezultatai
Rodiklis
1. Įmonių, kurios su MITA pagalba pradėjo vykdyti
naujas MTEPI veiklas, skaičius (vnt.)
2. Pagal programą „Horizontas 2020“ teiktų MITA
administruojamų sričių paraiškų skaičius (suminis)
100 tūkst. gyventojų (vnt.)
3. Lietuvos dalyvavimo „Horizontas 2020“
programoje pagal MITA administruojamas sritis
sėkmės rodiklis (proc.)
4. Klasterių išsivystymo lygis pagal pasaulio
inovacijų indeksą (vieta)
5. Inovatyvių viešųjų pirkimų dalis, palyginti su
visais pirkimais (proc.)
6. Įtrauktų naujų užsienio ekspertų skaičius (vnt.)

2016 m.
faktas
28

37

2017 m.
planas
250:
200
44
6
45

Atsiskaitymo
terminas, ketv.
II–IV:
II
III
IV
IV

11,7

15

IV

80

75

IV

0,04

1

IV

0

30:
10
10
10

II–IV:
II
III
IV
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Finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių – 8 565,9 tūkst. eurų.

Valstybės biudžetas (asignavimų
valdytoja - Ūkio ministerija),
tūkst. Eur
ES fondai (asignavimų valdytoja Ūkio ministerija), tūkst. Eur

193,9
240

577

1060

ES fondai (asignavimų valdytoja Vidaus reikalų ministerija), tūkst.
Eur
2080
ES techninė parama ir bendrasis
finansavimas (asignavimų
valdytoja – Ūkio ministerija),
tūkst. Eur
Norvegijos finansavimo lėšos,
tūkst. Eur
131

4009

96

179
Valstybės biudžetas (asignavimų
valdytoja - Švietimo ir mokslo
ministerija), tūkst. Eur
ES fondai (asignavimų valdytoja Švietimo ir mokslo ministerija),
tūkst. Eur

Žmogiškieji ištekliai:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-322 „Dėl
įstaigų prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir švietimo ir mokslo ministro valdymo sritims priskirtų
valstybės institucijų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondo, pareigybių
skaičiaus patvirtinimo“ Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje patvirtintas didžiausias leistinas
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 21 pareigybė.
Planuojamas projektų darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, pareigybių skaičius –
20.
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MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Įgyvendinamos
programos priemonės
kodas ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
terminas, ketv.

Asignavimai ir
finansavimo
šaltinis,
tūkst. Eur

Pavadinimas ir mato vienetas,
Planinė
aprašymas
reikšmė
01-05. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS ŪKIO PLĖTROS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA
01-05-01-02-05.
1. Lietuvos ir
1.1. Įmonių, išvykusių į Izraelį
6
Mokslo, inovacijų III–IV
45,0 (valstybės
Dalyvauti
Izraelio
susirasti MTEPI partnerių,
ir technologijų
biudžeto
tarptautinėse ir
bendradarbiavimo
skaičius
agentūros (toliau
asignavimai,
nacionalinėse
skatinimas
– MITA)
asignavimų
mokslinių tyrimų,
MTEPI programų
valdytoja – Ūkio
eksperimentinės
ir tarptautinio
ministerija (toliau
plėtros ir inovacijų
bendradarbiavimo
– ŪM)
(toliau – MTEPI)
skyriaus vedėjas
programose
2. Lietuvos ir
2.1. Įmonių, dalyvavusių
70:
MITA
II–IV:
50,0 (valstybės
Skandinavijos
vizituose (partnerių paieškos ir
20
MTEPI programų II
biudžeto
bendradarbiavimo
(arba) verslo misijose) į
20
ir tarptautinio
III
asignavimai,
skatinimas
Skandinavijos valstybes,
30
bendradarbiavimo IV
asignavimų
skaičius
skyriaus vedėjas
valdytoja – ŪM)
2.2. Įmonių, po vizitų susiradusių 12:
III–IV:
partnerių naujiems MTEPI
4
III
projektams, skaičius
8
IV
2.3. Parengtų priemonės 2015–
1
II
–
2016 m. poveikio vertinimų
skaičius
3. Lietuvos ir
3.1. Įmonių, po vizitų į Kiniją
2
MITA
III–IV
10,0 (valstybės
Kinijos
susiradusių partnerių, skaičius
MTEPI programų
biudžeto
bendradarbiavimo
ir tarptautinio
asignavimai,
skatinimas
bendradarbiavimo
asignavimų
skyriaus vedėjas
valdytoja – ŪM)
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4. Lietuvos ir
Ukrainos
bendradarbiavimo
skatinimas

4.1. Įmonių, po vizitų į Ukrainą
susiradusių naujų MTEPI
projektų partnerių, skaičius

2

5. Lietuvos įmonių
dalyvavimo
programoje
„Horizontas 2020“
skatinimas

5.1.Lietuvos įmonių dalyvavimui
skatinti skirtų parengtų
dokumentų skaičius
5.2. Suorganizuotų renginių
skaičius
5.3. Paremtų įmonių pateiktų
sėkmingų paraiškų skaičius
5.4. Lietuvos įmonių teiktų
sėkmingų paraiškų pagal
programą „Horizontas 2020“
2017 m. dalis (procentais)
5.5. Parengtų siūlymų dėl
iniciatyvos, užtikrinančios
tarptautinių programų
konkursuose gerai įvertintų
verslo MTEPI projektų
dalyvavimą nacionaliniuose
MTEPI konkursuose be
pakartotinio ekspertų vertinimo,
skaičius
6.1. Bendradarbiaujant su
Japonijos mokslo ir technologijų
agentūra suorganizuotų kvietimų
dalyvauti tarptautinėje MTEP
programoje CONCERT skaičius
7.1. Parengtas pasirengimo
pirmininkauti TAFTIE 2018 m.
veiksmų plano projektas

1

6. Lietuvos ir
Japonijos
bendradarbiavimo
skatinimas
7. Dalyvavimas
Europos inovacijų
agentūrų tinklo
TAFTIE veikloje

5
10

MITA
II–IV
MTEPI programų
ir tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
MITA
I
MTEPI programų
ir tarptautinio
bendradarbiavimo II
skyriaus vedėjas
III–IV

15

IV

1

IV

1

1

MITA
II
MTEPI programų
ir tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
MITA MTEPI
II
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

8,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
40,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

-

-

10,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
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8. Pramoninei
doktorantūrai
skatinti skirtos
priemonės
parengimas ir
įgyvendinimas

01-05-01-02-06.
Įgyvendinti su
Europos kosmoso
agentūra
bendradarbiaujančios
Europos valstybės
planą

1. Seminarų apie
galimybes dalyvauti
tarptautinėse
kosmoso
programose ir vizitų
į kosmoso MTEPI
centrus
organizavimas

01-05-01-02-07.
1. Dalyvavimo
Skatinti klasterizaciją Europos Sąjungos
ir tinklaveiką
Baltijos jūros
regiono projektuose
užtikrinimas ir
projekto „BSR
Stars“ iniciatyvos
„BSR Innovation
Express“
įgyvendinimo
koordinavimas
2. Klasterizacijos
skatinimo stebėsenos
ir vertinimo
organizavimas

8.1. Parengtų pramoninės
doktorantūros temų idėjų
atrankos aprašų skaičius
8.2. Paskelbtų pramoninės
doktorantūros temų atrankos
konkursų skaičius
8.3. Atliktų fiksuotųjų sumų
tyrimų, rengiantis įgyvendinti
priemonę iš ES fondų, skaičius
1.1. Suorganizuotų seminarų
skaičius
1.2., Kosmoso MTEPI centruose
apsilankiusių ūkio subjektų
skaičius
1.3. Suorganizuotų viešinimo
priemonių skaičius

1.1. Paskelbtų nacionalinių
kvietimų teikti paraiškas skaičius

2

Direktoriaus
pavaduotojas

II

1

II

1

I–II

2
15

6:
1
2
2
1
1

MITA MTEPI
I–III
programų ir
tarptautinio
II–IV
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
I–IV:
I
II
III
IV
MITA MTEPI
I
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo II–IV
skyriaus vedėjas

1.2. Finansuotų projektų, kurių
pareiškėjas yra Lietuvoje
registruotas subjektas, skaičius

4

1.3. Suorganizuotų viešinimo
priemonių skaičius

3

II–IV

2.1. Parengtų ataskaitų skaičius

2

II

-

14,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

70,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

-
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Vykdyti projektus
pagal Europos
teritorinio
bendradarbiavimo
programą „Interreg“

1. Dalyvavimas
„Interreg“ Baltijos
jūros regiono
projekte „BSR Stars
S3“

MITA projekto
vadovas

1.1. Parengtų galimybių studijų
dėl e. mokslo vartų plėtros
Baltijos jūros regione skaičius

2. Dalyvavimas
„Interreg Europe“
programos projekto
„Fostering Clusters’
Interregional
Collaboration and
Integration into
International Value
Chains (Cluster
FY)“ veikloje

3. Dalyvavimas
Interreg Europe
programos projekto
„Public Policy
Living Laboratory
(P2L2)“ veikloje

1

I–IV

MITA projekto
vadovas

2.1. Suorganizuotų pasitarimų dėl 2
didelio poveikio technologijų
klasterizacijos politikos
priemonių skaičius
2.2. Suorganizuotų susitikimų,
2
skirtų pasidalyti gerosios
praktikos pavyzdžiais su
partneriais, skaičius

Projekto
trukmė 2017–
2021 m.

I, III

I, III

MITA projekto
vadovas

3.1. Parengta sumaniosios
specializacijos strategijos
įgyvendinimo Lietuvoje
praktikos analizė

Projekto
trukmė
2016– 2019 m.

Projekto
trukmė 2016–
2020 m.

II–IV

Projekto vertė –
2 895,2 (iš jų
MITA dalis –
214,5; partnerių
dalis – 2 680,7)
73,0 (ES parama
ir bendrojo
finansavimo
lėšos, asignavimų
valdytoja – VRM)
Projekto vertė –
1 818,3 (iš jų
MITA dalis –
352,8; partnerių
dalis – 1465,5)
98,8 (ES parama
ir bendrojo
finansavimo
lėšos, asignavimų
valdytoja – VRM)

Projekto vertė –
1 748,2 (iš jų
MITA dalis –
77,0; partnerių
dalis – 1671,2)
22,1 (ES parama
ir bendrojo
finansavimo
lėšos, asignavimų
valdytoja – VRM)
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01-05-01-02-11.
Populiarinti
inovacijas

1. Technologijų
kūrėjų judėjimo
skatinimas

1.1. Suorganizuotų misijų į
užsienyje vykstančius renginius
skaičius
1.2. Suorganizuotų renginių
skaičius
2.1. Suorganizuotų inovacijų
sėkmės pavyzdžius pristatančių
žiniasklaidos projektų skaičius

1

1

MITA
vyriausiasis
specialistas

II–IV

3.1. Suorganizuotas renginys,
skirtas intelektinės nuosavybės
apsaugos ir dizaino svarbai
kuriant inovacijas

1

MITA
vyriausiasis
specialistas

II

15,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

3.2. Suorganizuotas renginys,
skirtas dizaino inovacijoms
populiarinti
3.3. Suorganizuotas renginių
ciklas „Inovacijų savaitė“

2

II–IV

4. Renginių, skirtų
susidomėjimui
bepiločiais orlaiviais
didinti,
organizavimas

4.1. Suorganizuotų renginių
skaičius

2

MITA MTEPI
II
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

55,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
10,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

5. MTEP
deklaravimo
skatinimas

5.1. Sukurtų el. įrankių skaičius

1

Teisės, pirkimų ir
vertinimų
skyriaus vedėjas

2. Žiniasklaidos
projektų, skirtų
visuomenės
inovacijų kultūrai
ugdyti,
organizavimas
3. Renginių, skirtų
inovacijoms
populiarinti,
organizavimas

MITA
direktoriaus
pavaduotojas

2

II

II–III

1

II–IV

30,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
85,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

50,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
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6. Dalyvauti
organizuojant
tarptautinę
konferenciją
„Pramonė 4.0“
01 05 01 02 12.
1. Projekto
Sukurti inovatyvius
„Lietuvos–
ekologiškus produktus Norvegijos dvišalio
ir naujas aplinkosaugos bendradarbiavimo
technologijas, skatinti
skatinimas Žaliosios
aplinkosaugos
pramonės inovacijų
technologijų diegimą
srityje“
įmonėse įgyvendinant
įgyvendinimas
Žaliosios pramonės
inovacijų programą

01 05 01 02 13.
Skatinti įmones
(išskyrus veikiančias
sveikatos ir kultūros
srityse) investuoti į
mokslinius tyrimus,
eksperimentinę plėtrą
ir inovacijas, jas
konsultuoti, skatinti
inovacijų paklausą
vykdant ikiprekybinius
viešuosius pirkimus

1. Bandomųjų
ikiprekybinių
pirkimų
įgyvendinimas

1

MITA
vyriausiasis
specialistas

1.1. Suorganizuotų verslo
kontaktų mugių skaičius

1

1.2. Lietuvos verslo įmonių
atstovų, dalyvavusių „Oslo
Inovacijų savaitė 2017“
renginiuose Norvegijoje, skaičius
1.3. Akceleruotų įmonių skaičius

12

MITA MTEPI
II
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
MITA MTEPI
III
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
IV

1.4. Apmokytų specialistų
skaičius
1.1. Finansuotų ikiprekybinių
pirkimų (I etapo) skaičius

5
1

MITA MTEPI
II–IV
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

60,0
(valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

1.2. Parengtų išvadų
perkančiosioms organizacijoms
dėl pirkimo objekto atitikties
(neatitikties) ikiprekybiniams
pirkimams skaičius

25:
10
5
5

MITA Teisės,
pirkimų ir
vertinimų
skyriaus vedėjas

15,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
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II

10,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
96,0 (Norvegijos
finansinės
paramos ir
bendrojo
finansavimo
lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM)

6.1. Kartu su Lietuvos
pramonininkų konfederacija
suorganizuotų konferencijų
skaičius

IV

I–IV:
I
II
III
IV
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Įgyvendinti ES fondų
Investicijų veiksmų
programos 1
prioriteto „MTEPI
skatinimas“
priemonės Nr. 01.2.1LVPA-V-842 „Inogeb
LT“ valstybės
projektus

1. Valstybės
projekto Nr. 01.2.1LVPA-V-842-010003 „Inovacijų
konsultacinės ir
paramos paslaugos
verslui (InoSpurtas)“ 1.1. Nefinansinę inovacinių
įgyvendinimas
veiklų vykdymo paramą
(konsultacijas) gavusių įmonių
skaičius (konsultacijas teikia:
MITA – 20, partneriai – 80)
1.2. Identifikuotų ikiprekybinių
pirkimų skaičius
1.3. Atrinktų idėjų naujiems
inovatyviems verslams steigti
skaičius (veiklą vykdo: MITA –
13, partneriai – 87)
1.4. Sudarytų technologijų
perdavimo sutarčių skaičius
(veiklą vykdo: MITA – 1,
Lietuvos inovacijų centras (LIC)
– 1)
1.5. Inicijuotų tarptautinių
MTEPI projektų skaičius (veiklą
vykdo: MITA – 2, LIC – 2)
2. Valstybės
projekto Nr. 01.2.1LVPA-V-842-010002 „Inovacijų
tinklaveikos
skatinimas ir plėtra
(„InoLink“)
2.1. Nefinansinę inovacinių
įgyvendinimas
veiklų skatinimo paramą
(konsultacijas) gavusių įmonių

100

MITA MTEPI
Projekto
programų ir
trukmė 2015–
tarptautinio
2019 m.
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas;
projekto vadovas
I–IV

20

I–IV

100

IV

2

IV

4

IV

MITA MTEPI
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas;
projekto vadovas
30

Projekto
trukmė
2016–
2019 m.

I–IV

Projekto vertė –
3 145,8
(iš jų MITA dalis
– 900,3; partnerių
dalis – 2 915,5)
800,0 (Europos
Sąjungos (toliau –
ES) ES fondų
investicijų lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
(iš jų MITA dalis
– 261,0; partnerių
dalis – 539,0)

Projekto vertė –
1 403,7
(MITA dalis –
1 096,9; partnerių
dalis – 306,8)
430,0 (ES fondų
investicijų lėšos,
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skaičius (konsultacijas teikia:
MITA – 20, LIC – 10)
2.2. Konsultacijų dėl bendrų
klasterio narių iniciatyvų skaičius
(konsultacijas teikia: MITA – 7,
LIC – 3)
2.3. Į klasterius pritrauktų naujų
narių skaičius (veiklą vykdo:
MITA – 4, LIC – 3)
2.4. Surastų užsienio partnerių
skaičius (veiklą vykdo: MITA –
10, LIC – 5)
2.5. Suorganizuotų partnerių
paieškos renginių skaičius
2.6. Suorganizuotų informacinių
renginių klasteriams skaičius
2.7. Išleistų leidinių skaičius
2.8. Suteiktų klasterio iniciatyvos
meistriškumo žymų skaičius
2.9. Sukurta interneto svetainė
(lietuvių ir anglų k.)
2.10. Parengtų klasterizacijos
studijų skaičius
2.11. Parengtų klasterizacijos
procesų vertinimo metodikų
skaičius
3. Valstybės
projekto Nr. 01.2.1LVPA-V-842-010001 „Technologijų
ir inovacijų
populiarinimas“
(TIP) įgyvendinimas

asignavimų
valdytoja – ŪM)
10

I–IV
(iš jų MITA dalis
– 340,0; partnerių
dalis – 90,0)

7

I–IV

15

II–IV

2

IV

3

II–IV

1
5

IV
I–IV

1

II

1

II

1

II

MITA MTEPI
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas;
projekto vadovas

Projekto
trukmė
2015–
2019 m.

Projekto vertė
2 040,3
(iš jų MITA dalis
– 1 363,3;
partnerių dalis –
677,0)
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3.1. Sukurtų televizijos projektų,
skirtų naujai steigiamoms
(įkurtoms) įmonėms, skaičius
3.2. Suorganizuotų renginių apie
inovacijas ir pagal sumanios
specializacijos prioritetines
kryptis skaičius
3.3. Išleistų inovacijas
populiarinančių leidinių
„Innovative Lithuania“ skaičius
3.4. Suorganizuotų kūrybinių
dirbtuvių, siekiant viešinti jaunų
verslų veiklos rezultatus ir
orientuoti jų veiklą į inovacijas,
skaičius
3.5. Sukurtų infografikų apie
MTEPI skatinimą Lietuvoje
skaičius
3.6. Publikuotų straipsnių
skaičius
3.7. Surengtų ekskursijų
žurnalistams į atviros prieigos
centrus, Lietuvos inovatyvias ir
technologines įmones skaičius
3.8. Suorganizuotų Vilniaus
inovacijų forumų „Innovation
Drift“ skaičius
3.9. Atliktų įmonių nuomonės
tyrimų, apklausų apie inovacijas
skaičius
4. Valstybės
projekto Nr. 10.1.2ESFA-V-916-01
„Naujo tipo

2

II–IV

7

I–IV

2

II, IV

5

IV

1

IV

30

I–IV

1

I

1

IV

1

I

MITA projekto
vadovas
4.1. Parengtų metodikų skaičius

2

Projekto
trukmė
2016–2020 m.
I

850,0 (ES fondų
investicijų lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

Projekto vertė
341,1
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Organizuoti ir
vykdyti inovacijų
politikos
įgyvendinimo
priemonių stebėseną,
vertinimus ir
ataskaitas

01-05-03-01-13.
Atlikti biudžetinei
įstaigai Mokslo,
inovacijų ir
technologijų
agentūrai priskirtas

(inovatyviųjų ir
ikiprekybinių)
viešųjų pirkimų
skatinimas“
įgyvendinimas

4.2. Parengtų ekspertų išvadų
skaičius
4.3. Apmokytų perkančiųjų
organizacijų darbuotojų skaičius
4.4. Sukurtų interneto tinklalapių
skaičius

7

II–IV

20

II–IV

1

IV

1. Lietuvos inovacijų
plėtros 2014–
2020 m. programos
ir veiksmų plano
vertinimo ataskaitos
parengimas
2. Mokslo ir
technologijų parkų
veiklos rezultatų
stebėsena ir
vertinimas
3. Lietuvos mokslo
ir verslo potencialo
kosmoso ir su
kosmosu susijusiose
srityse duomenų
bazės veiksmingumo
ir nuolatinio jos
atnaujinimo
užtikrinimas
1. Priemonių
„Inovaciniai čekiai“,
„Inopatentas“,
„MTEP rezultatų
komercinimo ir
tarptautiškumo

1.1. Parengtų Lietuvos inovacijų
plėtros 2014–2020 m. programos
ir veiksmų plano vertinimo
ataskaitų skaičius

1

MITA MTEPI
II
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

2.1. Parengtų mokslo ir
technologijų parkų veiklos
rezultatų vertinimo ataskaitų
skaičius

1

-

3.1. Administruojamų ir nuolat
atnaujinamų duomenų bazių
skaičius

1

MITA MTEPI
II
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
MITA MTEPI
I–IV
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

1.1.Administruotų priemonių
skaičius
1.2. Paskelbtų kvietimų skaičius
1.3.Sudarytų priemonės
„Inovaciniai čekiai“ sutarčių
skaičius

3

MITA Visuotinės
dotacijos skyriaus
vedėjas

116,0 (ES
techninės
paramos ir
bendrojo
finansavimo

3
600

I–IV
I, II, IV
II–IV

131,0 (ES fondų
investicijų lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Vidaus reikalų
ministerija, toliau
– VRM)
-

-
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ES fondų investicijų
administravimo
funkcijas

skatinimas“
administravimas

01-05-03-02-04.
Viešinti biudžetinės
įstaigos Mokslo,
inovacijų ir
technologijų
agentūros
administruojamas ES
fondų investicijas

1. Priemonių
„Inovaciniai čekiai“,
„Inopatentas“,
„MTEP rezultatų
komercinimo ir
tarptautiškumo
skatinimas“
viešinimas ir
informavimas

1.4. Sudarytų priemonės
„Inopatentas“ sutarčių skaičius
1.5. Sudarytų priemonės „MTEP
rezultatų komercinimo ir
tarptautiškumo skatinimas“
sutarčių skaičius
1.1. Įvykdytų viešinimo
kampanijų skaičius

lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM)

50
6

2

MITA Visuotinės
dotacijos skyriaus
vedėjas

II–IV

63,0 (ES
techninės
paramos ir
bendrojo
finansavimo
lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM)

Iš viso:
3 256,9
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – ŪM)
577
ES fondų investicijų lėšos (asignavimų valdytoja – ŪM)
2 080,0
ES fondų investicijų lėšos (asignavimų valdytoja – VRM)
131,0
ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – ŪM)
179,0
Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – ŪM)
96,0
EK paramos lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – VRM)
193,9
12-01. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS STUDIJŲ IR MOKSLO PLĖTROS PROGRAMA
12-01-02-03-03.
1. Lėšų paskirstymas 1.1. Paskelbtų kvietimų skaičius
2
MITA MTEPI
II, IV
1 813,0 (valstybės
Remti mokslo ir
mokslo ir studijų
programų ir
biudžeto
studijų institucijų
institucijoms ūkio
tarptautinio
asignavimai,
vykdomus ūkio
subjektų MTEP
bendradarbiavimo II–IV
asignavimų
1.2. Sudarytų sutarčių skaičius
10
subjektų MTEP
užsakymų vykdymui
skyriaus vedėjas
valdytoja –
1.3.
Parengtų
priemonės
poveikio
1
IV
užsakymus
remti
Švietimo ir
vertinimų skaičius
mokslo
ministerija (toliau
– ŠMM)
12-01-02-03-04.
1.1. Paskelbtų kvietimų skaičius
1
I–IV

15

Užtikrinti
tarptautinių Lietuvos
susitarimų ir
įsipareigojimų MTEP
srityje vykdymą bei
dalyvavimą
tarptautinėse MTEP
programose

1. Dalyvavimo
„Horizontas 2020”
programoje
skatinimas

1.2. Siekiant paskatinti Lietuvos
dalyvavimą tarptautinėse MTEPI
programose finansuotų mokslo ir
studijų institucijų skaičius

6

MITA MTEPI
IV
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

2. Programos
„Eureka“
administravimas

2.1. Administruotų programų
skaičius

1

MITA MTEPI
I–IV
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

3. Programos
„Eurostars 2“
administravimas

3.1. Paskelbtų nacionalinių
kvietimų teikti paraiškas skaičius
3.2. Finansuotų projektų
vykdytojų skaičius
3.3. Pristatytų pranešimų renginių
metu skaičius
4.1. Iš dalies finansuotų projektų
skaičius

2

MITA MTEPI
III, IV
programų ir
tarptautinio
I–IV
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
I–IV

6

MITA MTEPI
I–IV
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

5.1. Sudarytų sutarčių dėl
Lietuvos atstovų ir ekspertų
veiklos programos „Horizontas
2020“ komitetuose skaičius
5.2. Įgyvendintų sklaidos
priemonių skaičius:
5.2.1. renginių metu pristatytų
pranešimų skaičius

10

MITA MTEPI
I–IV
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
I–IV

4. ES 7-osios
bendrosios
mokslinių tyrimų,
technologijų plėtros
ir demonstracinės
veiklos 2007–2013
metų programos
(7BP)
administravimas
5. Programos
„Horizontas 2020“
administravimas

20
5

20
10

180,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)
7,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)
1063,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)
30,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)

55,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)
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6. NASA
tarptautinių
stažuočių programos
administravimas

12-01-02-03-06.
Užtikrinti
nacionalinių
iniciatyvų MTEP
srityje įgyvendinimą

7. Europos žmonių
biologinės
stebėsenos
iniciatyvos
administravimas
1. Krašto apsaugos
poreikiams skirtų
projektų
finansavimas

5.2.2. suteiktų individualių
konsultacijų skaičius
5.2.3. paskelbtų straipsnių
skaičius
5.3. Vykdomų programos
„Horizontas 2020“ nacionalinių
atstovų tinklo projektų skaičius
5.4. Siekiant paskatinti Lietuvos
bendradarbiavimą su Baltijos
šalimis finansuotų paraiškų
rengėjų skaičius
5.5. Administruojamų portalų
skaičius
5.6. Parengtų priemonės poveikio
vertinimų skaičius
6.1. Paskelbtų kvietimų dalyvauti
stažuočių programoje skaičius
6.2. Finansuotų stažuočių
skaičius
6.3. Parengtų priemonės poveikio
vertinimų skaičius
7.1.Administruojamų projektų
skaičius

200

1.1. Sudarytų tęstinių projekto
finansavimo sutarčių skaičius
1.2. Paskelbtų kvietimų skaičius
1.3. Finansuotų projektų skaičius

3

6
1

I–IV

15

IV

1

I–IV

1

IV

1
4
1
1

1
2

MITA MTEPI
I
programų ir
tarptautinio
III–IV
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
IV
MITA MTEPI
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
MITA MTEPI
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

I–IV

I–IV
II–IV
III–IV

60,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)
-

390,0, iš jų 150,0
(valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM) ir 240,0
(valstybės
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2. Laboratorijų
akreditacijos
skatinimas

2.1. Paskelbtų kvietimų skaičius
2.2. Sudarytų sutarčių skaičius
2.3. Parengtų priemonės poveikio
vertinimų skaičius

1
5
1

MITA MTEPI
II
programų ir
IV
tarptautinio
IV
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas

3. Ekspertinės
veiklos vykdymas

3.1. Atliktų projektų, ataskaitų,
veiklų vertinimų skaičius
3.2. Suorganizuotų ekspertų
grupių posėdžių skaičius
3.3. MITA ekspertų duomenų
bazėje įregistruotų naujų užsienio
ekspertų skaičius
4.1. Administruojamų atviros
prieigos duomenų bazių skaičius

100

MITA Teisės,
pirkimų ir
vertinimų
skyriaus vedėjas

4. Atviros prieigos
reglamento
įgyvendinimas

2014–2020 m. ES
fondų investicijų
veiksmų programos
1 prioritetas
„Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės
plėtros ir inovacijų
skatinimas“
(visuotinė dotacija)
Priemonė Nr. 09.3.3ESFA-V-711

1. Priemonė Nr.
01.2.2-MITA-K-702
„MTEP rezultatų
komercinimo ir
tarptautiškumo
skatinimas”

1.1. Paskelbtų kvietimų skaičius
1.2. Sudarytų sutarčių dėl
projektų vykdymo skaičius
1.3. Parengtų poveikio vertinimų
skaičius

25
30

1

1
6

I–IV
I–IV
I–IV

MITA MTEPI
I–IV
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas
MITA MTEPI
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo III
skyriaus vedėjas
IV

1

biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
Krašto apsaugos
ministerija)
100,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)
50,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)
-

Priemonei
numatyta skirti 10
136,7

IV
MITA MTEPI
programų ir

Projekto
trukmė

Projekto vertė
2 151,0
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„Mokslininkų ir kitų
tyrėjų gebėjimų
stiprinimas“

1. Projekto Nr.
09.3.3-ESFA-V711-03 „Mokslo ir
tyrimų atvira
prieiga“ (MITAP II)
įgyvendinimas

2. Projekto Nr.
09.3.3-ESFA-V711-01 „Tyrėjų
tarptautinės
kompetencijos
ugdymas 2“
(TYKU2)
įgyvendinimas

1.1. Asmenų, dalyvavusių
mokslo paslaugų identifikavimo,
rinkodaros mokymuose, skaičius
1.2. Suorganizuotų keitimosi
gerąją patirtimi misijų skaičius
1.3. Siekiant pristatyti Lietuvos
MTEP paslaugas suorganizuotų
individualių išvykų skaičius
1.4. Suorganizuotų jungtinių
MTEP paslaugų pristatymų
tarptautiniuose renginiuose
skaičius
1.5. Stažuotis išvykusių
mokslininkų ir kitų tyrėjų
skaičius
1.6. Parengtų Lietuvos MTEP
reklamos priemonių paketų
skaičius
1.7. Parengtų vykdytų veiklų
poveikio vertinimo ataskaitų
skaičius

2.1. Apmokytų tyrėjų skaičius
2.2. Apmokytų administratorių
skaičius
2.3. Finansuotų tyrėjų kelionių
skaičius
2.4. Finansuotų Lietuvos atstovų
Europos technologijų
platformose kelionių skaičius

50

5

tarptautinio
2015–2018 m.
bendradarbiavimo I–IV
skyriaus vedėjas;
projekto vadovas
I–IV

8

I–IV

3

I–IV

30

I–IV

1

I–IV

1

IV

20
20

MITA MTEPI
programų ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyriaus vedėjas,
projekto vadovas

Projekto
trukmė
2015–2018 m.
I–IV
I–IV

40

I–IV

5

I–IV

900,0 (ES fondų
investicijų lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)

Projekto vertė
811,6
160,0 (ES fondų
investicijų lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŠMM)
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2.5. Įgyvendintų sklaidos
priemonių skaičius
2.6. Parengtų vykdytų veiklų
poveikio vertinimo ataskaitų
skaičius

5

I–IV

1

IV

Iš viso:
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – ŠMM) priemonių vykdymui
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – ŠMM) administravimui
ES fondų investicijų lėšos (asignavimų valdytoja – ŠMM)

5 309,0
3 508,0
501,0
1 060,0

Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – Krašto apsaugos ministerija)
Iš viso (ŪM ir ŠMM):

240,0
8 565,9

______________________

