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Panaudoti Lietuvos protų potencialą gaunant
maksimalią naudą Lietuvai

Panaudoti biotechnologijas kaip sektorių ES skiriamų
lėšų tvarios ekonomikos kūrimui (37%) ir
skaitmenizacijai (20%) įsisavinimui

Ekonomika skatinama NE PER MOKSLO FINANSAVIMĄ
BENDRADARBIAVIMO
FINANSAVIMAS

MOKSLO

VERSLO

Problema
Protai

Mokslo finansavimas
cikliškas

Protus „parduodame“ pigiai – vieno asmens atlyginimas. Valstybė /
universitetai jokios naudos iš esmės negauna
- Būtinas universitetų finansavimo pokytis – jie gali būti finansuojami ne
tik iš valstybės biudžeto ir ES fondų, bet ir iš tarptautinių
komercializuojamų mokslo projektų
- ES fondai veikia cikliškai ir sukuria universitetų pajamų „duobes“

CAPEX / OPEX

- Mažai lėšų mokslo finansavime, menka grąža iš atliktų investicijų
- Didelė disproporcija tarp valstybės investuojamo CAPEX į įrangą /
pastatus ir OPEX

Komercializavimo
įgūdžiai menki

Lietuvoje turime ypač stiprias fundamentines žinias, tačiau menkus
verslo vystymo ir komercinius įgūdžius. Tam nėra paramos lėšų, o
patys universitetai ir startuoliai gerų paslaugų negali sau leisti

Nėra vienos valstybės
institucijos
atsakingos už
strategiją
Teisinis
nepasirengimas

- „Išbarstyti“ valstybės resursai per kelias agentūras, kurios
dubliuoja funkcijas ir nei viena strategiškai neprižiūri moksloverslo bendradarbiavimo, prarandama galimybė tai daryti labai
kokybiškai
- Nei vietos verslas, nei universitetai neprieina prie kokybiškų
CRO paslaugų reikallingų mokslo komercializavimui

Nėra teisinio modelio dėl IP nuosavybės / perdavimo / licencijavimo,
nėra tai atspindinčių susitarimų ir šablonų

Tarptautinių organizacijų rekomendacijos inovacijų skatinimo
efektyvinimui
Identifikuotos problemos
-

Fragmentuota ir neefektyvi parama verslui
Neefektyviai skatinamas verslo ir mokslo bendradarbiavimas;
Verslo paramos agentūros neužtikrina tinkamo kliento aptarna
vimo standarto
Parama nepritaikoma skirtingo išsivystymo lygio įmonėms bei
nenukreipta į potencialius inovacijų klasterius

Rekomendacijos
-

Viena verslo paramos agentūra, kuri užtikrintų integralią verslo poreikių užtikri
nimo sistemą
Užtikrinti verslo ir mokslo tinkamas bendradarbiavimo galimybes
Visų verslo paramos priemonių konsolidavimas
Inovacijų skatinimo priemonės turėtų atitikti ir būti pritaikytos skirtingiems rinko
s segmentų ir įmonių poreikiams

- Didelis skaičius su inovacijų skatinimu susijusių agentūrų
- Didelis skaičius paramos priemonių skatinti inovacijas
- Paramos priemonės labiausiai orientuotos į stiprias, inovacijas v
ystančias, įmones ar startuolius

- Konsoliduoti institucijas į inovacijų agentūrą
- Konsoliduoti esamas paramos priemones, siekiant panaikinti persidengimus ir l
abiau pritaikyti verslo poreikiams
- Paramos priemonės turi apimti didesnę grupę įmonių, kurios potencialiai galėtų
augti ir vystyti inovacijas (pavyzdžiui, priemonės smulkiam ir vidutiniam verslui)

- Fragmentuota inovacijų skatinimo funkcijas įgyvendinančių institu
cijų struktūra, nėra aiškaus koordinatoriaus
- Nėra užtikrinama mokslo ir verslo partnerystė
- Paramos priemonės per daug siauros apmities ir nelanksčios

- Siūlo vadovautis Israel Inovation Authority praktika
- Stiprinti MTEPI Tarybos sudėtį, įtraukiant daugiau atstovų iš privataus
sektoriaus
- Priemonės turi būti nukreiptos tikslingai į kiekvieną įmonių inovacijų vystymo
stadiją; priemones turėtų administruoti inovacijų agentūra

Šaltiniai:
European Commission, Specific Support for Lithuania „Fit for the Furture“, 2017
OECD Reviews of Innovation Policy: Lithuania 2016
IMF, Selected Issues paper on Republic of Lithuania, June 15, 2017

Taikomųjų mokslų finansavimo ekosistema
SIŪLOMA

ESAMA

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija

Švietimo, mokslo
ir sporto
ministerija
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INOVACIJŲ AGENTŪRA
Mokslo ir inovacijų 14(2) str.
f-jos ir ES lėšų inovacijoms
administravimas

MITA

INVEGA

CPVA

LPVA

(Inovacijų
dalis)

(Inovacijų
dalis)

ES pinigų skirtų
inovacijoms
administravimas

Taikomųjų mokslų
finansavimo programa

Egzistuojančios, kurios nekeičiamos
Universitetų ir verslo
konsorciumai

Lietuvos mokslo taryba
Fundamentalaus
mokslo finansavimas be
verslo dalyvavimo

Fizinių ir technologinių
mokslų centras
Tęsiama esama veikla

Valstybinio mokslinių
tyrimų instituto
Inovatyvios medicinos
centras

Kiti fundamentinių
mokslų tyrimo parkai /
centrai ir pan.

Inovacijų agentūra galėtų užtikrinti pilną verslo paslaugų krepšelį, teikiant ir
šiuo metu trūkstamas paslaugas
Kas šiuo metu atlieka funkcijas?
LVPA
MITA
INVEGA
Trūksta finansinių priemonių sutelktumo ir
tikslingumo

MITA (ekspertinių žinių teikimas, mokymai)
LIC (partnerių paieška, mokymai)
VL (paslaugos startuoliams)
Trūksta nepertraukiamo verslo
konsultacijų proceso

Trūksta priemonių steigti verslui
prieinamą infrastruktūrą

MITA (klasteriai, tarptautinis bendradarbiavimas)
LIC (technologijų perdavimas)
Trūksta kompetencijų centrų steigimo funkcijos
Nėra institucijos aiškiai atsakingos už verslo ir
mokslo bendradarbiavimo skatinimą

MITA (dalinai atlieka MTI aplinkos vertinimą)
Nėra atsakingos institucijos už inovatyvių
subsektorių vystymą

Finansinė parama verslui

Kaip galėtų būti?

Subsidijos
Paskolos
Rizikos kapitalo priemonės
Konkursinė parama
Ikiprekybiniai viešieji pirkimai

Ekspertinė parama verslui
Konsultavimas ir ekspertinių žinių teikimas
Mokymai
Partnerių paieška

Infrastruktūros vystymas
Verslui prieinamos infrastruktūros (pavyzdžiui:
inkubatorių, akseleratorių, prototipavimo centrų)
steigimas ir finansavimas

Verslo ir mokslo bendradarbiavimo
stiprinimas
Technologijų perdavimo fasilitavimas
Kompetencijų centrų steigimas
Parama aukštos pridėtinės vertės klasteriams
Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas

MTI aplinkos gerinimas
MTI aplinkos vertinimas ir gerinimas
Inovatyvių subsektorių tikslinėse srityse vystymas

Yra pilno paslaugų krepšelio verslo
MTEPI veikloms savininkė

Lietuvos biotechnologijų fokusas
RED BIOTECH
(Bio-Pharma)
Kiekvienos
srities
- potencialas
1-1,5% nuo
BVP
- augimo
potencialas
10-15% CAGR

Korporacijos, universitetai, valstybė,
sveikatos sektorius
SME

GREEN BIOTECH
(Agricultural and
Environment
Biotech)

CDMO (Contract Development
Manufacturing Organization)
CRO (Contract Research
Organization)
Startuoliai

WHITE BIOTECH
(Industrial Biotech)

Universitetai

Trūkstama grandis komercializavimui CRO paslaugos
KAS TAI?
Kontraktinės tyrimų paslaugos, teikiamos
farmacijos ir biotechnologijų kompanijoms,
medicinos prietaisų industrijoms, ir įvairioms
valstybės tyrimų organizacijoms

Auganti milijardinė rinka

Investicijų kryptys
Mokslo finansavimas
70 % taikomieji mokslai (<5 metų trukmė)
30 % fundamentiniai mokslai (>5 metų trukmė, ilgalaikiai)

Taikomųjų tyrimų ir inovacijų finansavimo programa
-

Stambios sumos skiriamos 5 metams universitetų ir verslo konsorciumams su plačiais tikslais
Konsorciumas pats atrenka gyvybingas idėjas tyrimams iš universitetų ir išorinių startuolių steigėjų
Lėšų paskirstymas konsorciumo viduje:
CAPEX:
Universitetai infrastruktūros savininkai
Startuolių įranga
OPEX:
Universitetų tyrėjų veikla
Projektų administravimo ir paslaugų veikla konsorciume (pvz., sutarčių rengimui, IP
teisių įtvirtinimui ir pan.)
Startuolių tyrėjų / komercializavimo komandų veikla
CRO paslaugos: universitetų CRO, vietos ir užsienio įmonės

Konsorciumas – ATEITIS
Vien investicijos
į CAPEX gali
būti sumažintos
30-40%

Ankstyvas MTEP
projektų
komercializavimas

Galimybė
daryti
stambius
projektus

Pigesnis ir
efektyvesnis
projektų
vykdymas ir
administravimas

Gerosios sėkmingų šalių inovatorių verslo finansavimo sistemų praktikos
Suomija
(pagrindinė įgyvendinanti institucija + specializuoti finansinių priemonių f
ondai)

Izraelis
(viena pagrindinė institucija)

Airija
(3 įgyvendinančios institucijos)

Finansavimą
teikiančios
įstaigos

Metinis biudžetas

300 mln. Eur

50 mln. (ne metinis)
Papildomai pritraukta
80 mln. privačių lėšų

~2 mlrd. Eur

384 mln. Eur

Prioritetai

Naujų technologijų ir
inovacijų diegimas
Verslo ir mokslo
bendradarbiavimas

Rizikos kapitalo rinkos
stiprinimas
Startuolių skaičiaus
didinimas

Verslo finansavimo
diversifikavimas
Suomijos įmonių
konkurencingumo
didinimas

Naujų technologijų ir inovacijų
diegimas
Startuolių ekosistema
Įmonių patekimas į tarptautinę
rinką

Ką finansuoja?

Vėlyvos stadijos startuoliai
SVV*
Didelės įmonės
Mokslo ir verslo projektai
Viešosios institucijos
Tyrimų centrai
Universitetai

Investavimas į
investicinius fondus ir
akseleratorius
(ankstyvos stadijos
startuoliai)

Antrepreneriai
Startuoliai
SVV
Didelės kompanijos

Startuoliai
SVV
Didelės įmonės
Universitetai ir tyrimų centrai (infras
truktūros parama)

Finansavimo priem
onės

Subsidijos
Paskolos

Rizikos kapitalo
investicijos

Paskolos
Garantijos
Eksporto garantijos
Eksporto kreditas

Subsidijos (dalinai grąžintinos)**

•
•
•

*Smulkios ir vidutinės įmonės
** Grąžina per autorinius mokėjimus, jei sėkmingai pasiekia komercializacijos stadiją
*** 2017 m. patvirtini bendri įstaigų biudžetai, įskaitant ir MTEPI skatinimo priemones verslui

98 mln. Eur***

60 mln. Eur***

173 mln. Eur***

IT
Pažangi gamyba ir naujos medžiagos
Sveikata ir medicina
Maisto technologijos
Energetikos technologijos
Verslo ir paslaugų procesai
Startuoliai
SVV
Didelės
įmonės
Tyrėjai

Užsienio
investuotojai

Subsidijos

Tyrėjai
Verslo ir mokslo bendra
darbiavimas

Suomijos pavyzdys
įkvepia

Suomijos Aalto
Universiteto sėkmė
TOP
5

pasaulyje

40%

grąža nuo
komercializuotų
produktų pardavimo

3000

studentų

100

naujų kompanijų

50%

Suomijos start-up‘ų iš
Aalto

Aalto Universiteto projektų
atranka

Aalto Universiteto projektų
komercializavimas

Vertė Lietuvai
01

02

Daugiau pinigų
-

-

-

-

IP komercializavimo naudos
dalijimasis tarp universitetų
ir verslo (gaus royalties)
Universitetai tampa ne tik
studijų, bet ir mokslo
organizacijomis. Iš mokslo
gauna didžiąją dalį pajamų
Pritraukiame tarptautinius
investuotojus į
konsorciumus
Kuriasi naujos įmonės
(startuoliai), vystosi CDMO,
CMO ir R&D
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Kompetencijų
kėlimas
-

-

Ne tik fundamentinių
žinių didinimas, bet ir
vadybinių / verslumo
kompetencijų kėlimas
Lyderystės ugdymas

Talentai lieka ir
grįžta į LT
Jie turi galimybę
išnaudoti savo
mokslinį ir verslo
potencialą LT

Tvarus ir ilgalaikis
rezultatas
-

-

Strateginis ir ilgalaikis
požiūris į sektorių ir jo
panaudojimą Lietuvos tvarios
ekonomikos kūrimui
Efektyvi gyvybingų tęstinų
tyrimų atranka
Galimybė nustatyti
kokybinius KPIs
Tikslinės investicijos į
CAPEX

