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Inovacijų centras

Žingsnis po žingsnio

Laikas

Vertė

1. Dabartinė būklė
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2008-2010 krizės
poveikis

Šiaurės-Baltijos
regiono paslaugų

centras

2. Sutelkti investicijas
į tikslinius sektorius

3. Tapti Šiaurės – Baltijos
regiono inovacijų centru

2015 m.

2020 m.

Stabilus pagrindas
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pridėtinės vertės
ekonomiką

2011 m.
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Aukštos pridėtinės vertės
ekonomikos pagrindas

Aukštos
pridėtinės
vertės
paslaugos

Aukštųjų
technologijų
pramonė ir
tyrimai

Inovatyvi
tradicinė
pramonė



Šiaurės-Baltijos paslaugų centras 2015

Aukštos pridėtinės vertės
paslaugos
§ Paslaugos verslui
§ Medicinos paslaugos
§ Švietimas

Inovatyvi tradicinė
pramonė
§ Inžinerijos
§ Chemijos
§ Maisto
§ Logistika



Aukštųjų technologijų
pramonė
§ Gyvybės mokslai
§ Pažangioji inžinerija
§ Nanotechnologijos
§ IRT
§ Ateities energetika

Moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė plėtra:
§ Mokslinių tyrimų centrai
§ Mokslo slėniai
§ Integruoti tarptautiniai klasteriai

Šiaurės-Baltijos inovacijų centras 2020



Žinių ekonomikos
ekosistema

Klasterizacija

Komercializavimas

Moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė plėtra



Moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė plėtra (MTEP)

Integruoti verslo, mokslo ir
studijų centrai



Mokslo slėniai 2011 m.

2007–2013 m. numatyta lėšų – 2 mlrd. LTL

§ Veiklą pradeda IBM tyrimų
centras

§ Duris atvers didžioji dalis
nacionalinių laboratorijų centrų

§ Tęsiama slėnių ir inkubatorių
statyba

Vilniaus Slėniai
Santara, Saulėtekis):
biotechnologijos, biofarmacija,
IRT, pažangioji inžinerija,
nanotechnologijos,
puslaidininkių fizika ir
elektronika

Kauno Slėniai
(Nemunas, Santaka):
agro biotechnologijos, bioenergetika,
miškininkystė, maisto technologijos,
švariosios technologijos, chemijos
pramonė, mechatronika, IT

Klaipėdos Slėnis
(Jūrinis):
jūros technologijos
ir aplinka



SANTAROS
slėnis 2011 m.

§ Kovo mėn. - veiklą pradeda UAB Viltechmeda/Moog Group
§ Kovo mėn. - Biotechpharma statybos pradžia
§ Birželio mėn. - Biotechnologijų inkubatoriaus statybos pradžia
§ Rugsėjo mėn. - IT inkubatoriaus ir technologijų centro statybos pradžia
§ Gruodžio mėn. - veiklą pradeda Boltic solar solutions ir Baltic solar energy

§ Bendros investicijos – 0,3 mlrd. Lt



KomercializavimaKomercializavimas



Ekosistema

§ Ateinantys investuotojai (Thermo Fisher Scientific, IBM, Teva,Moog
Medical Devices) inovacijų sistemoje veikia kaip katalizatoriai

§ Rizikos ir pradinio kapitalo fondai bei finansavimo sistema pradinei
įmonės kūrimosi stadijai finansuoti, įgyvendinama per naujai steigiamus
inkubatorius ir fondus



Ekosistemos plėtra

Užduotys „Investuok Lietuvoje“

§ 2 garsios tarptautinės kompanijos
§ 3 paslaugų centrai
§ Ypatingas dėmesys investicijoms į aukštųjų technologijų sritis

Rizikos kapitalo plėtra

§ Ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondo startas
§ Tarptautinės investicijos į ankstyvosios stadijos verslą
§ Naujos ES paramos priemonės pradedantiems inovatoriams



Klasterizacija



Klasterizacija
Lietuvoje

Perspektyvūs klasteriai:

§ Fotoelektros technologijų
§ Lazerinių ir inžinerinių technologijų
§ Medicinos ir sveikatingumo
§ Modernių namų

2007 – 2013 m. klasteriams skiriama iki 187 mln. Lt ES SF lėšų



Dėkoju už dėmesį


