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DĖL PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 05-001-01-05-06 / 12-001-01-03-01 „ĮGYVENDINTI MISIJOMIS 
GRĮSTAS MOKSLO IR INOVACIJŲ PROGRAMAS“  
 
Lietuvos verslo konfederacija, viena didžiausių verslą vienijančių organizacijų Lietuvoje, 
atsižvelgdama į tai, kad Inovacijų agentūra šiuo metu rengia pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-
06 / 12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ (toliau – 
Priemonė) įgyvendinimo dokumentus, įskaitant ir kvietimą mokslo ir verslo bendruomenėms 
dalyvauti konsorciumų atrankoje, teikia kai kuriuos pasiūlymus dėl konsorciumams ir jų veiklai 
taikytinų reikalavimų, kurių poreikis kilo mokslo ir verslo atstovams diskutuojant dėl galimų 
bendradarbiavimo modelių. 

 
Visų pirma atkreiptinas dėmesys, kad Priemonę aprašančiuose dokumentuose nėra apibrėžta 
„kompetencijų centro“, kurie turės būti sukurti priemonės įgyvendinimo eigoje, sąvoka bei turinys. Iš 
Priemonės pagrindimo aprašo susidaro įspūdis, kad kompetencijų centras suprantamas labai siaurai 
– kaip konkretus pastatas ir jame esanti infrastruktūra (įranga).  

 
Atsižvelgiant į misijų tikslus bei konsorciumo dalyvių poreikius įgyvendinant misijų projektus bei juos 
kofinansuojant, siūlytina kompetencijų centrą suprasti plačiau nei vien tik konkretų pastatą. 
Kompetencijų centras turėtų būti suprantamas kaip visų konsorciumo narių įranga ir infrastruktūra, 
misijos metu įgytos žinios ir kompetencijos. Įranga, esanti kompetencijų centro dalimi, galėtų būti 
laikoma ir pas atskirus narius, jei tokiu būdu misijos tikslai ir projektai galėtų būti įgyvendinami 
efektyviau, kartu užtikrinant ir atviros prieigos principų laikymąsi. Tą turėtų nuspręsti pats 
konsorciumas.  

 
Atitinkamai, siūlomas tokį kompetencijų centro apibrėžimą: 

 
Kompetencijų centras suprantamas kaip priemonė, skirta mokslo-verslo ir verslo-mokslo 
partnerystei užtikrinti, ekonominiam proveržiui pasiekti bei misijos iškeltiems tikslams 
realizuoti. Kompetencijų centrą sudaro misijos tikslams pasiekti reikalinga konsorciumo narių 
infrastuktūra, įranga, žmogiškieji ištekliai, žinios, mokslinių tyrimų ir plėtros potencialas bei 
narių kompetencijos. Kompetencijų centrą sudaranti infrastruktūra ir įranga gali būti valdoma 
skirtingų konsorciumo narių ir, laikantis atviros prieigos principo, talpinama šių narių patalpose, 
jei konsorciumas nusprendžia, kad tai padės užtikrinti konsorciumo siekiamus tikslus ir 
sėkmingą misijos įgyvendinimą. 
 

Atsižvelgiant į tai, ir kompetencijų centro pajamos, kurios yra vienas iš Priemonės rodiklių, turėtų būti 
suprantamos ne vien tik kaip konkretaus pastato, bet visų narių pajamos, kurios gautos įgyvendinant 
misiją ir jos projektus, naudojant projekto metu įgytą infrastruktūrą ir įrangą. 

 
 



Atitinkamai, siūlomas toks kompetencijų centro gaunamų pajamų apibrėžimas: 
 
Kompetencijų centro gautos pajamos už teikiamas paslaugas suprantamos kaip 
konsorciumo narių pajamos (produktų ir paslaugų pardavimai), kurios buvo gautos vykdant 
konsorciumo misiją bei įgyvendinant atskirus misijos projektus ir prie kurių sugeneravimo 
tiesiogiai prisidėjo konsorciumo narių infrastuktūra, įranga, žinios ir kompetencijos, įgytos bei 
išvystytos įgyvendinant misiją bei jos projektus. 
 

LVK pasiūlymai teikiami atsižvelgiant į tarptautinę konsorciumų įgyvendinimo praktiką (pvz., Švedijos 
inovacijų agentūros Vinnova modelis) ir joje naudojamą konsorciumų veiklos koncepciją – plačiai 
suformuluota misiją, kurios įgyvendinimo būdus ir priemones (konkrečius projektus, kurie pasieks 
padėti misijos tikslus, jiems reikalingą infrastruktūrą bei jos panaudojimo būdus) pasirenka pats 
konsorciumas. Atsižvelgiant į tai, kad misijos įgyvendinimo metu konsorciumą sudarys skirtingi 
mokslo ir verslo atstovai, turintys unikalias kompetencijas, pats konsorciumas savo esme ir yra 
kompetencijų centras. Atitinkamai, būtų klaidinga kompetencijų centro sampratą įsprausti į siaurus, 
pastato ar konkrečios lokacijos rėmus. Tai sukliudytų siekti misijos tikslų ir nesiderintų su naujai 
kuriama mokslo-verslo bendradarbiavimo koncepcija, kuria siekiama sukurti realų kokybinį pokytį 
bei proveržį inovacijų srityje Lietuvoje.   
 
Tikimės, kad į mūsų pateiktus pasiūlymus bus atsižvelgta ir siūlome juos bei kitus planuojamai 
konsorciumų veiklai aktualius aspektus detaliau aptarti susitikimo metu. Dėkojame už 
bendradarbiavimą. 
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