VERŽLI INOVACIJŲ REFORMA
Ekonomikos ir inovacijų ministrė
Aušrinė Armonaitė

STATUS
QUO

AMBICIJ
A
19 vieta

40 vieta
Pasaulio inovacijų indekse

ES valstybių atžvilgiu pagal
inovacijų ekosistemos išsivystymo
lygį Lietuva papuola į „inovacijų
vidutiniokų“ (moderate
innovators) pogrupį

52,65 proc.

0,43 proc.

Inovacijas diegiančių MVĮ dalis iš
visų MVĮ

Verslo sektoriaus išlaidos MTEP,
nuo BVP

23 proc.
Pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių
technologijų gamybos sektoriaus
sukurtos pridėtinės vertės dalis
palyginti su visa apdirbamosios
gamybos sukurta pridėtine verte

0,957 proc.
BVP dalis, kurią sudaro pažangiųjų
technologijų gamybos sektoriaus
pridėtinė vertė

Lietuva tarp ES šalių turi tapti
stipriuoju inovatoriumi

35 vieta
Pasaulio inovacijų indekse iki
2024

7 proc.
nuo visos Lietuvos gamybos
produkcijos sudarys aukštos
technologinės vertės
produkcija
(iki 2024 m.)
2 proc.
BVP sieks Valstybės ir
privataus sektoriaus
investicijos į mokslinius
tyrimus ir eksperimentinę
plėtrą (ki 2030)

INOVACIJŲ
PAKLAUSOS
SKATINIMAS:
INOVATYVŪS
VIEŠIEJI
PIRKIMAI

KOKIAS MATOME
PROBLEMAS?
• Lyderystės stoka - neefektyvi inovacinės veiklos
skatinimo
institucinė sąranga;
• Ribota prieiga prie finansinių išteklių / augimo plėtros
neužtikrinimas (nuo early stage, pre-seed, seed iki
komercinimo / tarptautinės plėtros);
• Neefektyvus mokslo ir verslo bendradarbiavimas
(infrastruktūros
development dalyje stoka, nepatrauklūs partnerystės
mechanizmai);
• Neinovatyvus viešasis sektorius (valdydamas didelius
išteklius
viešasis sektorius neprisideda prie inovacijų paklausos
didinimo);
• Ribota tarptautinė plėtra (Lietuva yra programos
„Horizonto“
dalyvių sąrašo gale, neužtikrinama startuolių plėtra

SUMANI
SPECIALIZACIJ
A
INOVACIJŲ
AGENTŪRA
INOVACIJŲ
SKATINIMO
FONDAS

TECHNOLOGIJ
Ų CENTRAI
PASKATOS
VERSLUI
INVESTUOTI Į
MTEP
SISTEMA

VERSLO
AKCELERAVIM
O SISTEMA

INOVACIJŲ
EKOSISTEMA
MISIJOMIS
GRĮSTOS
MOKSLO IR
INOVACIJŲ
PROGRAMOS

TEISINĖ
APLINKA

TARPTAUTINĖ
TINKLAVEIKA
INOVACINĖS
VEIKLOS
KOSMOSO
SRITYJE
STARTUOLIŲ
EKOSISTEMA

KO SIEKIAME?

•

Toliaregiško ir ilgalaikio inovacijų politikos
formavimo;

•

Geresnės prieigos prie finansavimo
šaltinių;

•

Veiksmingos ir darnios institucinės
sąrangos;

•

Efektyvaus idėjų ir talentų importo – skatinti
tarptautiškumą;

•

(Ne)įmanomų misijų

INOVACIJŲ REFORMA 2.0
TIKSLAS:
VERŽLI INOVACIJŲ
EKOSISTEMA

KONSOLIDUOTOS INOVACINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

Inovacijų reformos 2.0 kontekste
siekiame konsoliduoti inovacinės veiklos
skatinimo funkcijas įkuriant vieną
inovacijų agentūrą. Agentūros įkūrimas –
ne tik ,,iškabos pakeitimas“. Ambicija –
sisteminis pokytis.

Inovacijų agentūra būtų atsakinga už visos
inovacijų skatinimo ekosistemos vystymą,
įskaitant infrastruktūros plėtrą, ekspertinę
pagalbą, paramos priemonių koordinavimą,
verslo ir mokslo bendradarbiavimo
stiprinimą.

Glaudus
bendradarbiavimas su
ŠMSM.

IŠNAUDOTOS INOVACIJŲ SKATINIMO FONDO GALIMYBĖS
Įsteigtas EIMIN, FINMIN ir UAB „Invega“ iniciatyva.
Šį fondą ateityje numatoma plėsti, dabar jo veikloje numatytos dvi finansinės priemonės:

„Akceleratorius 2“
20 mln. Eur

„Perspektyva“
1 mln. Eur

Rizikos kapitalo priemonė, kurios tikslas – skatinti
naujų verslo idėjų vystymą bei įgyvendinimą,
teikiant finansavimo ir su juo susijusias paslaugas
startuoliams.

Finansinė priemonė, kurios tikslas – skatinti
inovacijų diegimą, suteikiant verslo
subjektams palankias finansavimo sąlygas
paskolų forma.

SUSTIPRINTA TARPTAUTINĖ
TINKLAVEIKA

VYKDOMA INOVACINĖ VEIKLA
KOSMOSO SRITYJE

✓ Dvišalės / daugiašalės partnerystės skatinimas
✓ Aktyvus ir sėkmingas dalyvavimas Europos inovacijų ir
technologijų instituto veikloje, programoje „Horizontas“
(pvz., Seal of Excellence projektai)
✓ Parengta kosmoso sektoriaus plėtros koncepcija
✓ Sukurtas LT Space Hub
✓ Įsteigtas EKA verslo inkubavimo centras

✓ Sukurtos programos, skirtos spręsti aktualius iššūkius – pvz.
ĮGYVENDINTOS MISIJOMIS
švari Baltijos jūra (tarpinstitucinis ir tarpsektorinis
bendradarbiavimas žaliojo kurso, skaitmeninimo ir kitose
GRĮSTOS MOKSLO IR INOVACIJŲ
srityje)
PROGRAMOS
ĮKURTI TECHNOLOGIJŲ
CENTRAI
EFEKTYVI VERSLO
AKCELERAVIMO SISTEMA

✓ Centrai (pvz., skaitmeninimo, gyvybės mokslų, pažangios
gamybos), orientuoti į infrastruktūros ir paslaugų teikimą
verslui
✓ Nuosekli akceleravimo sistema
✓ Pritrauktas tarpt. akceleratorius (pvz., Techstars)

✓
SKATINAMA INOVACINĖ VEIKLA ✓
✓
✓
ATNAUJINTOS PASKATOS
VERSLUI INVESTUOTI Į MTEP
✓
ATNAUJINTA SUMANIOS
SPECIALIZACIJOS KONCEPCIJA
PARENGTA STARTUOLIŲ
EKOSISTEMOS PLĖTROS
KONCEPCIJA

Įtraukti viešąjį sektorių
Inovatyvūs viešieji pirkimai
GovTech
Sukurta nuosekli finansavimo priemonių (ES SF ir pan.)
sistema;
Patobulintos / inicijuotos mokesčių lengvatos

✓ Mažesnis prioritetų skaičius
✓ Stebėsenos sistema ir koordinatorių tinklas
✓ Nustatyti ekosistemos kryptis

AČIŪ UŽ JŪSŲ DĖMESĮ

