
Europos mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir bendradar-
biavimo programa EUREKA yra 
tarpvyriausybinė iniciatyva, jun-
gianti 41 Europos valstybę. Pro-
gramos tikslai – remti orientuotą į 

rinką mokslinių tyrimų ir techno-
logijų plėtrą visose šiuolaikinėse 
technologijų srityse, didinti Euro-
pos valstybių konkurencingumą, 
gerinti gaminių, procesų bei pas-
laugų kokybę ir stiprinti daugia-

šalį bendradarbiavimą, įtraukiant 
įmones ir mokslinių tyrimų insti-
tucijas.

Programa tarptautinio 
lygio inovacijoms kurti
Paraiškas gali teikti Lietuvos 

mokslo ir studijų institucijos, o gali-
mi partneriai – ir privatūs juridiniai 
asmenys, kurių dalyvavimas būti-
nas, ir mokslo bei studijų instituci-
jos. Projektai turėtų būtų tarptauti-
niai, tai yra turi būti pasirinktas bent 
1 tarptautinis partneris iš ES valsty-
bių. Tai gali būti tiek užsienio įmonė, 
tiek mokslo ir studijų institucija

Projektai gali būti inicijuojami 
pagal 6 Sumanios specializacijos 
sritis: energetika ir tvari aplinka, 
įtrauki ir kūrybinga visuomenė, 
agroinovacijos ir maisto technolo-
gijos, nauji gamybos procesai, me-
džiagos ir technologijos, sveikatos 
technologijos ir biotechnologijos 
bei transportas, logistika ir infor-
macinės ir ryšių technologijos. Di-
džiausia vienam projektui skiriama 
lėšų suma yra 300.000 Eur.

Lietuvos mokslui atsiveria galimybės 
bendradarbiauti su Ukraina

EUREKA kviečia dalyvauti mokslo ir studijų institucijas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir Lietuvos energetikos institu-
to (LEI) ekspertai rugsėjį lankėsi Ukrainoje, kur vyko susitikimai su pagrindinėmis 
Ukrainos organizacijomis, prisidedančiomis prie energetikos politikos formavi-
mo: nacionaliniu Ukrainos technikos universitetu, Ukrainos nacionalinės mokslų 
akademijos Elektrodinamikos institutu, asociacija „CIGRE – Ukraina“ ir strate-
giškai svarbiomis įmonėmis energetikos srityje.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia teikti paraiškas pa-
gal priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“. Ši 
priemonė skirta finansuoti į rinką orientuotų mokslo–verslo mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų įgyvendinimą pagal tarptautinį EUREKA 
programos valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bendra-
darbiavimo tinklą.

Šių susitikimų tikslas – naujų 
partnerysčių paieška ir jų užtvir-
tinimas bendradarbiavimo su-
sitarimais. Buvo pasirašytos dvi 
bendradarbiavimo sutartys su svar-
biausiais Ukrainos institutais ener-
getikos srityje ir apsibrėžtos trys 
bendradarbiavimo sferos.

„Inovacijos elektros energetikos 
sektoriuje, atsinaujinančių ener-
gijos išteklių ir išmaniųjų elektros 
tinklų technologijų integracija kei-
čia šį sektorių iš esmės. Lietuva ir 
Ukraina šioje srityje vykdo panašius 
darbus ir susiduria su iššūkiais, ku-
riuos gali padėti viena kitai spręs-
ti“, – vizito ir bendradarbiavimo 
poreikį komentavo Kęstutis Šetkus, 
MITA direktorius.

Atviros prieigos 
centrai – ne tik Lietuvai
Renginių ir susitikimų metu LEI 

direktorius dr. Sigitas Rimkevičius 
pristatė instituto vykdomas veiklas, 
tarptautinius projektus bei turimas 
kompetencijas, o LEI Sistemų valdy-
mo ir automatizavimo laboratorijos 
vadovas dr. Virginijus Radziukynas 
Ukrainos atstovams papasakojo apie 
vykdomus tyrimus elektros energe-
tikos srityje bei Europos Sąjungos 
politikos niuansus, susijusius su 
elektros energetikos sistemų ir išma-
niųjų tinklų technologijų vystymu.

Aktualia informacija apie „Open 
R&D Lietuva“ tinklą, tinkle teikia-
mas paslaugas ir turimą mokslinį 
potencialą renginiuose pasidalino 
tinklo fasilitatorius Mantas Naš-

lėnas. „Open R&D Lietuva“ – tai 
prekių ženklas, jungiantis atviros 
prieigos centrus, kuriuos MITA 
praeitais metais įkūrė ar atnaujino. 
Šie centrai padeda vystyti mokslo 
ir verslo bendradarbiavimą. Iš viso 
Lietuvoje veikia 25 centrai.

M. Našlėno teigimu, centrai lei-
džia verslui lengviau prieiti prie 
mokslininkų teikiamų paslaugų, 
tai – pasaulinė, pasiteisinusi prak-
tika. Dabar atviros prieigos centrus 
siekiama populiarinti, kad būtų su-
laukta kuo daugiau ne tik Lietuvos, 
bet ir užsienio mokslininkų ir vers-
lininkų, stengiamasi „Open R&D 
Lietuva“ padaryti tarptautiniu. Ši 

idėja buvo pristatyta Ukrainoje, pa-
kviesti prisidėti ir Ukrainos mokslo 
bei verslo atstovai.

Atsivėrė didelė rinka
„Apsilankymo Ukrainoje metu 

susiorganizavome susitikimų su 
mokslo įstaigomis, Elektrodinami-
kos institutu, asociacijos „CIGRE – 
Ukraina“ atstovais ir kt. Anksčiau 
su Ukrainos energetiniu sektoriu-
mi ryšio nebuvo, tačiau ten mokslo 
ir verslo bendradarbiavimas labai 
glaudus. Pirmą kartą per mūsų 
veikos istoriją Lietuva pasirašė 
strategines sutartis, kurios numa-

to bendradarbiavimą dėl bendrų 
sprendimų, renginių, inovacijų die-
gimo“, – pasakojo M. Našlėnas.

Jo teigimu, Ukrainoje įvairūs 
klausimai buvo aptarinėjami ne tik 
teoriškai, buvo paliestos ir prakti-
nės, konkrečios užduotys, kurias 
būtina įgyvendinti vardan teisingo 
tų klausimų sprendimo. Ukrainos 
atstovai pareiškė norą siųsti stu-
dentus doktorantūros studijoms į 
Lietuvą ir daryti bendrus projektus 
„Open R&D Lietuva“ centruose.

„Susitikimai parodė, kad mūsų 
turima „Open R&D Lietuva“  atvi-
ros prieigos tyrimų infrastruktūra 
domina Ukrainą. Tikimės ne tik 
naujų inovatyvių projektų ir kar-
tu rengiamų sėkmingų paraiškų į 
„Horizontas 2020“. Matome LEI 
atviros prieigos centro teikiamų 
paslaugų poreikį Ukrainos mokslui 
ir verslui. Tai leis gauti ne tik pa-
pildomų užsakymų MTEPI veiklai 
vykdyti, bet ir užtikrins kompeten-

cijų plėtrą, prisidės prie „Open R&D 
Lietuva“ tarptautiškumo“, – patiki-
no M. Našlėnas. 

Anot jo, atviros prieigos moks-
linių tyrimų centrų tinklas „Open 
R&D Lietuva“ ir jo galimybės dar 
neatrastas užsienio ir net Lietuvos 
verslininkų lobynas. Vienas iš di-
džiausių tinklo privalumų – gali-
mybė vieno langelio principu gauti 
įvairiapusiškos informacijos ir pas-
laugų, kurių – net 2.500.

Nauja misija – glaudesniam 
bendradarbiavimui

Lietuvos delegacija buvo pa-
kviesta į renginį „X International 
Trade Fair: Energy Efficiency. Re-
newable Energy – 2017“ ir kartu 
su asociacija „CIGRE – Ukraina“, 

Ukrainos nacionaliniu komitetu 
bei šios šalies Energetikos minis-
terija suorganizuoti konferenciją 
„Open R&D Lithuania – Science 
Energy Solutions for Energy Indus-
try“, kurios metu būtų pristatytas 
galimas Lietuvos mokslo dalyvavi-
mas tobulinant Ukrainos energeti-
kos strategiją. Konferencija vyksta 
šią savaitę, lapkričio 7–9 d., joje 
dalyvauja MITA, LEI, KTU, VGTU 
mokslininkai. Konferenciją atidarė 
ir globoja Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje Marius Janukonis. Joje 
pristatomas ir „Open R&D Lietu-
va“ tinklas bei Lietuvos mokslo po-
tencialas energetikos srityje.

„Konferencijoje plačiau pri-
statysime galimybes Ukrainos 
įmonėms, turime numatytus 
susitikimus su Energetikos bei 
Švietimo ministerijomis, – apie 
renginį prieš išvykdamas pasako-
jo M. Našlėnas. – Tikimės aptarti 
klausimus praktiškai, apsvarstyti, 
kaip sėkmingai įgyvendinti idė-
jas. Žadame grįžti su konkrečiais 
pasiūlymais. Iš esmės, tai bus dar 
glaudesnio bendradarbiavimo už-
mezgimas. Netgi vykstantys ener-
getikai nėra taip stipriau nusitei-
kę skaityti pranešimus, kaip kad 
pasiryžę užmegzti ryšius su ten 
atvykstančių įmonių atstovais.“

Konferencijoje vyko B2B susiti-
kimai ne tik su LEI, bet ir KTU, 
VGTU atstovais. Iš viso konferen-
cijoje dalyvavo apie 80 mokslo 
įstaigų ir įmonių atstovų, kurie 
domėjosi Lietuvos energetikų pri-
statomomis technologijomis. 

MITA iniciatyva susitikimai su 
potencialiais partneriais Ukraino-
je organizuoti LEI Nacionaliniam 
atviros prieigos ateities energeti-
kos technologijų mokslo centrui, 
įgyvendinant projektą „Mokslo ir 
tyrimų atvira prieiga (MITAP II)“. 
Projekto tikslas – skatinti atvirą 
prieigą prie tyrimams reikalin-
gų paslaugų ir MTEP rezultatų 
mokslo ir studijų institucijose 
(MSI) bei plėsti „Open R&D Lie-
tuva“ atviros prieigos centrų tin-
klo tarptautiškumą.

Ukrainos 
atstovai nori 
siųsti studentus 
doktorantūros 
studijoms į Lietuvą.

Dalyvauti EUREKA 
programoje turėtų 
ir kitos inovatyvios 
įmonės.

Lapkričio 7–9 d. Ukrainoje surengta konferencija „Open R&D Lithuania – Science Energy 
Solutions for Energy Industry“, kurioje MITA, LEI, KTU ir VGTU atstovai pristatė galimą Lietuvos 
mokslo dalyvavimą tobulinant Ukrainos energetiką.

Dalyvaudami EUREKA programoje Lietuvos ir užsienio mokslininkai pristatė pirmus pasaulyje 
marškinėlius su integruota išmaniąja širdies būklės stebėsenos sistema.

RĖMĖJO TURINYS

IŠMANUS MOKSLAS

Norintiems susimažinti pelno mokestį – kvietimas deklaruoti MTEP veiklas
Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūra (MITA) kviečia verslą kon-
sultuotis dėl MTEP veiklų identifika-
vimo ir ragina deklaruoti patiriamas 
išlaidas. Pastebima, kad dažnai 
įmonės vykdo mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros (MTEP) 
veiklas, tačiau jų nesugeba tinkamai 
identifikuoti arba deklaruoti.

Užsienio patirtis
Daugelis pasaulio valstybių, kurios 

skatina verslo investicijas į MTEP bei 
inovacijas, be kitų priemonių taiko 
ir mokesčių lengvatas, kaip vieną iš 
fiskalinių priemonių, padedančių pa-
didinti investicijų šioje srityje apimtį 
ir mokslo-verslo bendradarbiavimo 
efektyvumą. MTEP lengvata galioja 
ir didžiosiose pasaulio valstybėse: 
JAV, Kanadoje, Australijoje ir kt.

Pavyzdžiui, Kanadoje mokesčių 
specialistai įvertinę visas įmonės vei-
klas greitai nustato, ar įmonė gali pasi-
naudoti MTEP lengvata – informacija 
surenkama per 1 ar 2 trumpas konsul-
tacijas, taigi netrukdo įmonės darbui. 
Norvegijoje parama garantuojama ne 
tik per mokesčių lengvatas, bet tam 
tikrais atvejais ir per tiesioginį finan-
savimą. 

Visais atvejais įmonės gauna aiškų 
atsakymą, ar gali naudotis lengvato-
mis ar ne, tad nelieka rizikos, kad po 

patikrinimo įmonių vykdomos vei-
klos bus pripažintos ne MTEP.

Lengvatos Lietuvoje
Lietuvoje yra numatytos 2 pagrin-

dinės mokesčių lengvatos įmonėms, 
kurios investuoja į mokslinius tyrimus 
ir eksperimentinę plėtrą: mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
(MTEP) lengvata ir pagreitinta MTEP 
naudojamo ilgalaikio turto amortiza-
cija. Taip pat yra ir investicinio pro-
jekto lengvata įmonėms, kurios siekia 
technologinio atsinaujinimo. Šių len-

gvatų taikymas apibrėžtas LR pelno 
mokesčio įstatyme.

Įmonių, siekiančių pritaikyti savo 
veikloje minėtąsias mokesčių lengva-
tas veikla dažniausiai yra susijusi su 
gamyba, bet tai nėra taisyklė. Praktika 
rodo, kad daugelis įmonių Lietuvoje 
užsiima MTEP veikla, tačiau šios vei-
klos neidentifikuoja. Pelno mokesčio 
lengvata gali pasinaudoti bet kurioje 
srityje dirbančios įmonės – statybos, 
paslaugų įmonės, transporto įmonės, 
informacinių technologijų,  žemės 
ūkio bendrovės ir kiti.

Norint tinkamai pasinaudoti šio-
mis lengvatomis yra svarbūs trys 
etapai: identifikuoti MTEP, parengti 
MTEP darbų dokumentaciją ir pasi-
naudoti lengvata apskaičiuojant pel-
no mokestį.

Nemokamos konsultacijos
Pirmasis etapas gali būti sudė-

tingas, kadangi reikalingos žinios ir 
praktinė patirtis, kuri padėtų identi-
fikuoti bendrovės vykdomus MTEP 
projektus ir atskirti juos nuo kitos 
veiklos, kuri, nors ir gali būti ino-
vatyvi, tačiau nebūtinai atitinkanti 
pagrindinius MTEP požymius. Eks-
pertai tikina, jog yra kelios kryptys, 
kuriomis gali pasinaudoti mokestinių 
lengvatų siekiantys verslininkai: ban-
dyti tai daryti savo jėgomis ar kreiptis 
patarimo į viešuosius konsultantus. 

Vienas jų – Mokslo, inovacijų ir tech-
nologijų agentūra (MITA), siūlanti 
nemokamas konsultacines paslaugas 
ir vertinimą. Pasitelkdami išorės eks-
pertus, MITA specialistai atlieka išsa-
mų vertinimą ir pateikia išvadas dėl 
veiklos atitikimo MTEP kriterijams.

Antrasis etapas – MTEP darbų doku-
mentacija, kurioje pagal teisės aktų rei-
kalavimus turi būti pagrįsta ir aprašyta 
projekto atitiktis MTEP kriterijams, pa-
teikta kita reikalinga informacija.

Pasak Kęstučio Šetkaus, MITA va-
dovo, taikomos mokesčių lengvatos 
įforminimo procedūros dažniausiai 
reikalauja šiek tiek laiko ir pastangų, 
tačiau tai nėra itin sudėtingas procesas. 

Lietuvoje galiojanti MTEP lengvata 
leidžia bendrovėms MTEP veiklos są-
naudas – darbo užmokestį, socialinio 
draudimo įmokas, MTEP paslaugų 
įsigijimo išlaidas iš apmokestinamųjų 
pajamų atskaityti 3 kartus. Tai reiškia, 
kad kiekvienas MTEP veiklai išleistas 
euras virsta trimis eurais, kurie gali 
būti atskaitomi iš apmokestinamųjų 
pajamų tais metais, kuriais MTEP iš-
laidos buvo patirtos. 

Verslas aktyvesnis 

Šiemet dėl MTEP veiklų identifi-
kavimo verslas kreipiasi daug akty-
viau. Per 2016 m. pirmuosius keturis 

mėnesius MITA gavo jau 15 paraiš-
kų, tuo tarpu  per visą 2012-2015 
m. laikotarpį vertinimui pateiktos 
55 verslo subjektų vykdytos veiklos. 
Teikiant prašymą įvertinti atliktą 
veiklą, paraiškoje būtina atskleisti 
veiklos naujumo elementą: parodyti, 
kas veikloje nauja ir pažangu, kokios 
yra pritaikytos naujos žinios ar me-
todai. Taip pat prašoma pagrįsti, ko-
kiu būdu veiklos rezultatai gali būti 
reikšmingi ne tik įmonei atlikusiai 
veiklą, bet ir kitiems toje srityje vei-
kiantiems subjektams.

2015 m. vykdytos kampanijos 
„Inoskaita“ metu MITA konsultavo 
1108 SVV subjektus, kurie deklara-
vo 12,2 mln. Eur išlaidų MTEP vei-
kloms.Vienas jų – UAB „Baltic Filter“. 
„Mūsų įmonė orientuojasi į aukštos 
kokybės produkcijos gamybą, todėl 
investicijos į mokslinius tyrimus, 
eksperimentinę plėtrą ir inovacijas 
mums itin svarbios. Labai džiaugia-
mės suteiktomis profesionaliomis 
konsultacijomis ir pagalba“, – sako 
įmonės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojas Vytas Mazuronis.

2016 m. konsultacijos verslui, keti-
nančiam vykdyti MTEP veiklas, bus 
teikiamos pagal naują projektą „Inos-
purtas“. Numatoma, kad projekte kon-
sultuotų įmonių išlaidų MTEP nau-
joms veikloms suma per 3 metus sieks 
5 mln. eurų.

Ikiprekybiniai pirkimai – nauja galimybė verslui

Ikiprekybiniu pirkimu vadinamas 
valstybės užsakymas pateikti rinkai 
analogų neturinti produktą, kuriam 
sukurti reikalingi moksliniai tyrimai 
ir eksperimentinės plėtros (MTEP) 
veiklos. Ši nauja iniciatyva nuo praeitų 
metų liepos mėn. įteisinta Lietuvoje, 
kai Vyriausybė patvirtino Ūkio minis-
terijos parengtą Ikiprekybinių pirkimų 
vykdymo tvarkos aprašą. 

Pasak ūkio viceministro Mariaus 
Skarupsko, Ūkio ministerijos inicia-
tyva parengta ikiprekybinių pirkimų 
reguliavimo tvarka sudaro prielaidas 
pasitelkiant inovatyvius sprendimus 

spręsti visuomenei aktualias problemas 
ir skatinti verslą valstybės užsakymu 
kurti naujus produktus. Be to, ikipre-
kybinių pirkimų pagalba gyventojams 
gali būti teikiamos kokybiškesnės 
paslaugos, užtikrinta tinkama šalies 
apsauga, įmonės skatinamos investuoti 
į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę 
plėtrą ir tokiu būdu didinamas šalies 
inovatyvumas ir konkurencingumas.

Užsienio valstybių praktika
Pirmoji valstybė, dar 1982 m. pradė-

jusi vykdyti ikiprekybinius pirkimus, 
buvo JAV. Pirmaujančios šios srities 

šalys Europoje – Jungtinė Karalystė ir 
Nyderlandai. Jose ikiprekybinio pirki-
mo būdu jau sukurta ne vienas inova-
tyvus produktas: nuo specialios kraujo 
donorų kėdės, technologijų dėka lei-
džiančios sklandžiau ir patogiau pa-
imti donorų kraują, gestais paremtos 
bendravimo sistemos, padedančios 
negalią turintiems žmonėms naudo-
tis mobiliosiomis technologijomis iki 
skaitmeninės užtvankos projekto, kurio 
metu sukurti sprendimai dabar saugo 
Nyderlandus nuo potvynių. Įdomus ES 
7-osios bendrosios mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programos projektas šiuo 
metu vykdomas net keleto Nyderlandų 
ir Danijos miestų užsakymu: sukurtas 
pagyvenusių žmonių asistentas robo-
tas LEA (angl. Lean elderly asisstant), 
padėsiantis senyviems žmonėms ilgiau 
išlikti savarankiškiems ir patiems tvar-
kytis namuose. Iš pirmo žvilgsnio atro-
dantis kaip moderni vaikštynė, robotas 
turės ne tik funkcinius patobulinimus, 
bet ir integruotų technologijų dėka įsi-
mins aplinką, daiktus, net žmonių vei-
dus bei individualų savininko dienos 
režimą. Tai ženkliai turėtų palengvinti 
pagyvenusių vienišų žmonių buitį – ro-
botas ne tik padės judėti, pernešti įvai-
rius daiktus, bet ir primins, kada išgerti 
vaistus ar pavalgyti. 

Pirmasis užsakymas Lietuvoje
Lietuvoje ikiprekybiniai pirkimai 

reglamentuoti remiantis geriausia už-
sienio valstybių praktika. Kaip teigia 
ūkio viceministras M. Skarupskas, 
ikiprekybinį pirkimą numatoma orga-
nizuoti dviem atvejais: kai reikalingas 
inovatyvus produktas visai neegzistuoja 
rinkoje arba rinkoje esančio produkto 
savybės nevisiškai atitinka perkančio-
sios organizacijos poreikį, todėl būtinas 
reikšmingas produkto funkcinių savy-

bių pagerinimas. Būtina pažymėti, jog ir 
pirmuoju, ir antruoju atveju neturi būti 
indikacijų, kad artimiausiu metu rinko-
je tinkamas produktas atsiras. Dar vie-
na sąlyga – produkto atsiradimui arba 
funkcinių savybių gerinimams turi būti 
reikalingos MTEP paslaugos. 

Ikiprekybinį pirkimą Lietuvoje vyk-
dys viešojo sektoriaus institucija, įstaiga 
ar įmonė, kurios poreikius atitinkančių 
produktų nesama rinkoje. Ekspertinę 
pagalbą jai teiks koordinuojanti or-
ganizacija – Mokslo, technologijų ir 
inovacijų agentūra (MITA), kofinansa-
vimą – Lietuvos verslo paramos agen-
tūra. Iš viso Ūkio ministerijos adminis-
truojamai Europos Sąjungos investicijų 
priemonei „Ikiprekybiniai pirkimai 
LT“ 2014-2020 m. laikotarpiu numaty-
ta skirti  apie 30 mln. Eur. Finansavimą 
ikiprekybiniams pirkimams skiria ir 
didžiausia Europos Sąjungos moksli-
nių tyrimų ir inovacijų programa „Ho-
rizontas 2020“.

Ikiprekybiniuose pirkimuose norin-
čios dalyvauti įmonės turės pateikti savo 
pasiūlymus reikiamai MTEP paslaugai 
atlikti. Visas pirkimo procesas skaido-
mas į keletą etapų:  pirmiausia kuriama 
inovatyvaus produkto koncepcija, pagal 

ją gaminamas prototipas ir galiausiai – 
bandomoji produkto partija. Su kiekvie-
nu etapu pirkime dalyvaujančių dalyvių 
kiekis mažės, kadangi etapo metu vyks 
ekspertinis sukurtų produktų vertini-
mas, o paslaugų teikimo sutartys kitam 
etapui bus pasirašomos tik su geriausius 
rezultatus pasiekusiais dalyviais. Pla-
nuojama, kad visas procesas gali trukti 
apie 2,5 metų. Pirmoji ikiprekybinio pir-
kimo paraiška jau gauta šių metų kovo 
mėn. – Krašto apsaugos ministerijos 
užsakymu bus kuriamas „Žvalgo stebė-
jimo sistemos“ prototipas. 

Nauda visiems dalyviams
Iš ikiprekybinių pirkimų laimi ne 

tik valstybė, visuomenė, bet ir vers-
las. Be to, ikiprekybiniais pirkimais 
tikimasi vystyti viešojo sektoriaus 
kompetencijas inovacijų srityje ir 
kurti į inovacijas orientuotą pirkimų 
kultūrą. Ne mažiau svarbu ir tai, kad 
verslui sudaromos sąlygas kurti nau-
jus gaminius ir lengviau juos įvesti į 
rinką, taip skatinant šalies ekonomiką 
ir verslo potencialą.  Ikiprekybinių 
pirkimų metu įsigyjama ne galutinis 
produktas, o jo sukūrimo paslauga, 
tad kūrėjui atitenka ir sukurto pro-
dukto intelektinės nuosavybės teisės.

Kai rinkoje trūksta inovatyvių produktų, kurie tenkintų 
valstybės poreikius, viešojo sektoriaus institucija jų sukū-
rimą gali užsakyti. Tokiu būdu verslui suteikiama galimy-
bė kurti ir diegti inovacijas pasidalinant rizika su valstybe 
ir gauti finansavimą, o valstybė tampa išmaniu pirkėju. Ši 
strateginė iniciatyva – ikiprekybiniai pirkimai – įteisinta 
Lietuvoje praeitais metais, jau pateikta ir pirmoji paraiška.

INOVATYVŪS PRODUKTAI SUKURTI IKIPREKYBINIŲ PIRKIMŲ BŪDU: 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ PAVYZDŽIAI
LEA (Lean elderly asisstant) – pagyvenusių žmonių asistentas (robotas) 
(Danija, Nyderlandai)

Kraujo donorų kėdė (Jungtinėje Karalystėje)

Talon robotai skirti kariniams veiksmams (JAV)

E-knygos platforma (Belgija)

Gestais paremta bendravimo sistema Making Waves (Jungtinė Karalystė)

Skaitmeninė užtvanka (Nyderlandai)

LEA (Lean elderly asisstant) – pagyvenusių žmonių asistentas (robotas). Foto: www.silverpcp.eu

„Inovacijos yra kuriamos bendra-
darbiaujant mokslui ir verslui ne tik 
šalies, bet ir tarptautiniame lygme-
nyje. Todėl Lietuvai būtina stiprinti 
mokslo ir verslo gebėjimus įsijungti 
į atvirą Europos mokslo ir inovacijų 
erdvę bei remti į rinką orientuotus 

tarptautinio lygio taikomuosius 
tyrimus. EUREKA programa savo 
esme skatina inovacijų kūrimą atvi-
ru partnerystės principu, idėjų ir 
žinių judėjimą“, – teigia Kęstutis 
Šetkus, MITA direktorius.

Įkvepia sėkmingi pavyzdžiai
Programoje EUREKA dalyvau-

jančias institucijas kiekviena valsty-
bė finansuoja atskirai. Nuo 1999 m. 
Lietuva yra įgyvendinusi daugiau 
nei 100 EUREKA projektų. Mūsų 
šalis daugiausiai bendradarbiauja 
su Suomija, Lenkija, Belgija. Daž-
niausiai programoje dalyvauja ma-
žos ir vidutinės įmonės (54%).

Per beveik 20 dalyvavimo progra-
moje metų yra ne vienas sėkmingas 
pavyzdys, kaip laiku ir vietoje prista-

tytos inovacijos pasitarnavo ne tik 
Europos, bet ir viso pasaulio gerovei. 
Pvz., UAB „Audimas“, kurianti spor-
tinę ir laisvalaikio aprangą, kartu su 
informacinių technologijų UAB „Opti-
techa“ atstovais, Lietuvos sporto uni-
versitetu (LSU), Kauno technologijos 
universitetu (KTU) bei partneriais iš 
Suomijos, Belgijos, Prancūzijos, jau 
kelerius metus sėkmingai vykdo tarp-
tautinį projektą „Išmanioji apranga 
sportui ir sveikatai“, žinomą tarptauti-
niu pavadinimu „Care Ware“.

Dalyvaudami EUREKA progra-
moje šių institucijų mokslininkai 
pristatė pirmus tokius pasaulyje 
marškinėlius su integruota išma-
niąja širdies būklės stebėsenos 
sistema. Ši išmanioji apranga yra 
nuolatos testuojama ir tobulinama, 
tolesnis dalyvavimas projekte užti-
krins tęstinį įmonių bendradarbia-
vimą ir kitų produktų kūrimą, pvz., 
sportuojantiesiems planuojama 
kurti ir pristatyti batelius, kepurai-
tes, pirštines. Tokiu pavyzdžiu da-
lyvaudamos EUREKA programoje, 
MITA atstovų manymu, turėtų sekti 
ir kitos inovatyvios įmonės.

Iki 2020 m. numatyta skirti be-
veik 3 mln. Eur ES struktūrinių 
fondų lėšų pagal priemonę „MTEP 
rezultatų komercinimo ir tarptautiš-
kumo skatinimas“. EUREKA projek-
tai Lietuvoje finansuojami Švietimo 
ir mokslo ministerijos skirstomomis 
ES lėšomis, juos remia MITA.


