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Vietoj įvado . . .



Verslo plėtros dedamosios

Plėtra

Darbo 
jėga

Žinios

Kapitalas



Gero (konkurencingo) gyvenimo belaukiant



Pramonė 4.0  skaitmeninimas neišvengiamas



Išlieka ne stipriausios ir net ne protingiausios rūšys, o tos, kurios geriausiai prisitaiko 

prie pokyčių.

(Čarlsas Darvinas)



Skaitmeninimas: iššūkiai ir galimybės

- Skaitmeninimas – konkurencingas rytojus

- Skaitmeninimas: traukinys  .... nelaukia

- ES formuoja skaitmeninimo paskatų mechanizmą

- EIM remia skaitmeninimo iniciatyvas
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Pramonės skaitmeninimas

Žiūrim ką turim ☺



Skaitmeniniai inovacijų centrai

Europoje – 501:

- 215 (in preparation);

- 286 (fully operational) 

Lietuvoje – 7:

- 0 (in preparation);

- 7 (fully operational) 

SIC – organizacija ar organizacijų 
susivienijimas (klasteris), kurio pagrindinė 
veikla yra teikti paslaugas ūkio subjektams, 
diegiant naujas skaitmenines technologijas, 
siekiant skaitmeninti produktus ir procesus.



Vykdytojai:

Partneriai:

➢ Advanced Manufacturing Digital Innovation Hub

➢ Lithuanian robotic DIH 

➢ Laser Digital Innovation Hub

➢ Sunrise Valley Digital Innovation Hub

➢ Baltic Maritime Digital Innovation Hub

Potencialas: 13 (FTE) specialistų/konsultantų/ekspertų, 36 mėn.

Projektinė iniciatyva - SMART InoTech pramonei (1)



Projektinė iniciatyva - SMART InoTech pramonei (2)

1 (MITA) + 12 (LIC ir 5 SIC)



Skatinti įmones skaitmeninti verslo procesus, siekiant didinti 

aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą

Pridėtinė vertė = DU fondas + Amortizacija + Pelnas

Tikslas



Skaitmeninimo poreikio identifikavimas (inovaciniai auditai)

Atsakymas: kokių skaitmeninių technologijų diegimas 
įmonėje galėtų užtikrinti konkurencingumo didėjimą 

trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu

Verslo procesai 

(valdymas, 

technologijos, 

rinka, finansai, 

MTEP) įmonėje 

Skaitmenininių

technologijų 

plėtros 

tendencijos 

įmonės veiklos 

srityje



Konsultacijos dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų 

diegimo

➢ konkrečių technologijų/sprendimų paieška; 

➢ partnerių, galinčių jas įdiegti paieška;

➢ technologijų/sprendinių diegimo proceso vertinimas;

➢ MTEP veiklų įmonėje projektavimą/modeliavimas, atsižvelgiant į 

planuojamų diegti skaitmeninių inovacijų teikiamas galimybes; 

➢ ir pan.

Tarptautiniai ekspertai

-1 d. grupinės konsultacinės sesijos

-2 dienų individualiose sesijose konkrečioje įmonėje

įmonės poreikį atitinkančių skaitmeninių inovacijų sprendimų identifikavimas bei 

tokių technologijų/sprendinių diegimo proceso vertinimas 

+



Skaitmeninių inovacijų diegimo įmonėje planas (tikslai, uždaviniai, veiklos ir 

ištekliai)

Rekomendacijas dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių 

inovacijų diegimo

Technologijos

FinansavimasPartneriai



Nauda įmonei 

- “Vienio langelio” principas

- Paslaugų įvairovė

- Paslaugų kokybė ir efektyvumas

- Kompleksiniai sprendiniai

- Naujos žinios

Įmonės noras ir sutikimas 
naudotis paslaugomis 

(de minimis)

Padidinti veiklos efektyvumą skaitmeninant 

verslo procesus



Alternatyvos

(spredimas Jūsų)

Pasinaudoti 
patarimais

MITA, LIC,

SIC

P
LĖ

T
R

A

VERSLO PROCESŲ 
SKAITMENINIMO

GALIMYBĖS

Jei nežinai kur eini, tai tada visi keliai ten nuves
Japonų išmintis
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Parama verslui po 2020



Kodėl parama verslui?

Valstybės pajamų šaltiniai

➢ Ištekliai

➢ Darbo jėga

➢ Verslas (mokesčiai, 
darbo vietos)

▪ DRAUDŽIAMA

▪ IŠIMTYS
• Tam tikroms veikloms

• SVV (MVĮ)

• De minimis

• ...



• Subsidijos

• Investicijos į kapitalą

• Paskolos / garantijos

Tiesioginė 
parama

•Mokestinės lengvatos:

➢ Investicijoms į technologijų diegimą

➢ MTEP išlaidoms

➢ MTEP įrangos amortizacijai, ir pan.

Tiesioginės 
paskatos

• Inovacijos paramos paslaugos

• Inovacijų konsultavimo paslaugos

• Verslo konsultavimo paslaugos

Netiesioginė 
parama

Paramos priemonių tipologija



• GAMYBA

• SVEIKATA

• ŽEMĖS ŪKIS

• ENERGETIKA

SKAITMENINIMAS

ŽIEDINĖ EKONOMIKA

SEKTORIAI:

Europos prioritetai 2030



Žiedinė ekonomika



Pramonė 4.0

Esame ties revoliucija, kuri iš esmės pakeis tai,

kaip mes gyvename,

dirbame ir bendraujame tarpusavyje.

Žmonija iki šiol nepatyrė nieko, kas savo dydžiu ir

sudėtingumu būtų panašu į ketvirtąją pramonės

revoliuciją.



Pramonė 4.0: skaitmeninės technologijos

ŠALTINIS: WORLD ECONOMIC FORUM, 2016

IMPLANTUOJAMOS 
TECHNOLOGIJOS VIRTUALUS 

GYVENIMAS

REGOS 
SĄSAJOS

INTERNETAS APRANGOJE

SUPER KOMPIUTERIS 
KIŠENĖJE

DAIKTŲ 
INTERNETAS

IŠMANŪS NAMAI

IŠMANŪS MIESTAI

DIDELI DUOMENYS 
SPRENDIMAMS PRIIMTI

SAVAEIGIAI 
AUTOMOBILIAI

DALIJIMOSI 
EKONOMIKA

3D 
SPAUSDINIMAS

NEUROTECHNOLOGIJOS

DIDELI DUOMENYS

ROBOTIKA PASLAUGOS,
ŽMOGUS - MAŠINA SĄSAJA



ES biudžetas

Tame tarpe:
➢ Europos regioninės plėtros fondas

➢ Europos socialinis fondas

➢ Sanglaudos fondas 

➢ Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

➢ Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

➢ FP7 / Horizon2020 / FP9

➢ ...

2021-2027 m.

~1 134,6 mlrd. (planas)

2016-2020 m.

1 082,6 mlrd.

Kiek

pasiimsime?











2021–2030 M. NACIONALINĖ PAŽANGOS PROGRAMA (1)

Šaltinis: LRV

http://lrv.lt/lt/aktuali-
informacija/xvii-
vyriausybe/strateginis-
valdymas/lietuvos-
pazanga-kaip-jos-siekiame

http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/lietuvos-pazanga-kaip-jos-siekiame


2021–2030 M. NACIONALINĖ PAŽANGOS PROGRAMA (2)

Šaltinis: LRV



2021–2030 M. NACIONALINĖ PAŽANGOS PROGRAMA (3)

Šaltinis: LRV



2021–2030 M. NACIONALINĖ PAŽANGOS PROGRAMA (4, EIM pasiūlymai)

Šaltinis: LRV

1 strateginis tikslas: Pereiti prie aukšta pridėtine verte ir inovacijomis grįsto tvaraus ekonomikos
augimo
1.1. uždavinys: Ugdyti žmones, gebančius kurti aukštą pridėtinę vertę
1.2. uždavinys: Užtikrinti aukštos pridėtinės vertės ekonomikos sektoriaus poreikius atitinkančius žmogiškuosius
išteklius, suteikiant reikalingas kompetencijas ir (ar) juos perkvalifikuojant arba pritraukiant reikiamos
kvalifikacijos specialistus iš trečiųjų šalių
1.3 uždavinys: Vystyti mokslinių tyrimų sistemų atvirumą ir patrauklumą
1.4 uždavinys: Kurti verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką, skatinant verslumą bei įmonių augimą, kuriant
didesnę pridėtinę vertę
1.5. uždavinys: Motyvuoti ūkio subjektus investuoti į MTI sritį, plėtojant finansines paskatas ir kuriant palankią
reguliacinę aplinką inovacijoms
1.6 uždavinys: Plėtoti inovacinę veiklą visose viešojo valdymo politikos srityse, įtvirtinant MTI plėtros
prioritetines kryptis kaip visų valstybės investicijų pagrindą
1.7 uždavinys: Kurti inovacijų sistemos dalyvių poreikius atitinkančią ir efektyviai išnaudoti esamą MTEP
infrastruktūrą bei užtikrinti inovacijų plėtros poreikius atitinkančias paslaugas
1.8 uždavinys: Skatinti turizmo plėtrą, kuriant darnias ir inovatyvias paslaugas ir didinant Lietuvos, kaip šalies
patrauklios turizmui, žinomumą
1.9 uždavinys: Didinti investicijas į aukštos ir vidutinės vertės sektorius
1.10 uždavinys: Skatinti ekonomikos skaitmenizavimą
1.11 uždavinys: Skatinti aukštą pridėtinę vertę turinčių prekių ir paslaugų eksportą, tokiu būdu keičiant eksporto
struktūrą



2021–2030 M. NACIONALINĖ PAŽANGOS PROGRAMA (3)

Šaltinis: LRV



Šaltinis: LRV

PASIRENGIMAS 2021–2027 M. LAIKOTARPIUI (1)



Šaltinis: LRV

PASIRENGIMAS 2021–2027 M. LAIKOTARPIUI (2)

Gegužė 

2019

Parengti ES 

investicijų 

programos 1  ir  4  

prioritetų aprašymai

Rugsėjis 

2019 
Gruodis

2019
Patvirtintas LR 

teritorijos bendrasis 

planas

Patvirtintas Nacionalinis 

pažangos planas ES investicijų programos 

projektas

Gruodis 

2020

Iki 2020-03-31 turi būti įvykdytos visos reikiamos sąlygos, kurios 

reikalingos norint efektyviai investuoti ES fondų lėšas

Parengti ES investicijų 

programos 2, 3 ir 5  

prioritetų aprašymai

Rugpjūtis

2019 
Birželio 

27 d.

Pirmos neformalios 

derybos su EK

Gruodis 

2020

Patvirtinta ES 

investicijų 

programa



Išlikti negalima išnykti !
Kur padėsime kablelį?

Išlieka ne stipriausios ir net ne protingiausios rūšys, o tos, 

kurios geriausiai prisitaiko prie pokyčių Č.Darvinas

ES paramos verslui po 2020 m. belaukiant:

➢ MTEP ir inovacijos

➢ Skaitmeninių technologijų diegimas

➢ „Žalių“ technologijų diegimas

➢ Darbuotojų mokymas 

➢ Integracija į tarptautines vertės kūrimo grandines



Beprotybė pasireiškia tada, kai vėl ir vėl darai tuos pačius 

dalykus, bet tikiesi skirtingų rezultatų

Einstein

Vietoj išvadų.....(1)

Didžiausias sunkumas keičiant įmonės kursą yra susijęs ne 

su naujų idėjų kūrimu, o su senųjų atsisakymu

John Maynard Keynes

Jei nežinai kur eini, tai tada visi keliai ten nuves
Japonų išmintis



VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius
Tel.: +370 5 235 61 16   Faks.: +370 5 213 27 81

lic@lic.lt

Artūras Jakubavičius
+370 687 36632

a.jakubavicius@lic.lt
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