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BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS 

VIEŠOJO SEKTORIAUS 

INICIJUOJAMUOSE PROJEKTUOSE 
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Feliksas Miliutis 
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Viešojo sektoriaus skatinama Mokslo ir verslo partnerystė – inovacijų plėtros sąlyga  

 Kas yra inovacijos? 

 Inovatyvių tyrimų svarba 

 Kur esame lyginant su kitomis ES šalimis ? 

 Kaip pagerinti  dabartinę situaciją? 

Ikiprekybiniai pirkimai kaip viešojo sektoriaus skatinamas mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo būdas 

 Kas yra ikiprekybinis pirkimas? 

 Verslo ir mokslo bendradarbiavimas ikiprekybiniuose pirkimuose 

 JAV praktika 

Pritaikymas Lietuvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANEŠIMO STRUKTŪRA 
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VIEŠOJO SEKTORIAUS SKATINAMA 

MOKSLO IR VERSLO PARTNERYSTĖ 

– INOVACIJŲ PLĖTROS SĄLYGA  
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Inovacijos – tai sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis 

pritaikymas, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau egzistuojančius produktus 

ir procesus (OECD) 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP)  yra sistemingai atliekamas 

kūrybinis pažinimo darbas ir naujai gauto pažinimo rezultato panaudojimas. 

MTEP/Inovacijos santykis: 

 

 

 

 

 

 

 

KAS YRA INOVACIJOS? 

MTEP Inovacija 
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MTEP – verslo sėkmės garantas 

Inovacijos – ekonomikos variklis 

Europa 2020 - tikslas iki 2020 m. MTEP tektų 3% nuo BVP dalis 

LRV 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa – tikslas iki 2020 metų 

Lietuvoje MTEP turėtų sudaryti 2 % BVP dalies 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOVATYVIŲ TYRIMŲ SVARBA 
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KUR ESAME (I)? 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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KUR ESAME (II)? 

Šaltinis: Inovacijų sąjungos švieslentė 2014 
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„Mirties slėnio“ problema 

Vykdomos MTEP rezultatas: teorinė pažanga, bet ne praktinio sprendimo rinkai 

pasiūlymas 

Per didelė į MTEP investuojančiam privačiam subjektui tenkanti rizika 

Nepakankamas aktyvumas pateikiant intelektinės nuosavybės objektus rinkai 

Nėra praktikos investuoti į dar tik kuriamus produktus 

Personalo įgūdžių organizuojant MTEP pirkimus ir plėtojant santykius su verslu 

trūkumas 

Teisinės bazės trūkumai 

 

TAIGI NETINKAMOS SĄLYGOS VERSLO IR MOKSLO PARTNERYSTEI  

BEI PER MAŽA VIEŠOJO SEKTORIAUS INICIATYVA 

KAS TRUKDO „PAKILTI“? 
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IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI KAIP 

VIEŠOJO SEKTORIAUS 

SKATINAMAS MOKSLO IR VERSLO 

BENDRADARBIAVIMO BŪDAS 
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MTEP finansavimo ir inovacijų plėtros šaltinis 

MTEP rizikos ir naudos tarp viešo ir privataus sektorių efektyvaus padalinimo 

priemonė  

Rinkoje neesamo optimalaus problemos sprendimo būdo įsigijimo priemonė 

(viešojo sektoriaus požiūriu) 

Inovacijos patekimo į rinką galimybę užtikrinantis procesas (visuomenės požiūriu), 

kurį sudaro skirtingi etapai 

Konkurencinga procedūra MTEP įsigyti/inovacijai sukurti 

Ne valstybės pagalba 

MTEP ir komercinį inovacijos pateikimą į rinką atskirianti procedūra   

 

 

KAS YRA IKIPREKYBINIS PIRKIMAS? (I) 
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  Ikiprekybiniai  viešieji  
pirkimai  

 4  etapas 
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teikimas į rinką 
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Įprastinis naujoviško produkto atsiradimo ciklas 

Produkto 
idėja 

Sprendimo 
kūrimas 

Prototipas 
Pirmieji 
bandomieji  - 
produktai  

Komerciniai 
galutiniai   - 
produktai  

VVPS –  vyriausybės viešųjų prikimų susitarimas 
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KAS YRA IKIPREKYBINIS PIRKIMAS? (II) 

Šaltinis: Europos Komisija 
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KAS YRA IKIPREKYBINIS PIRKIMAS? (III) 

MTEP neapima komercinio kūrimo veiklos 

Technologinės MTEP rizikos ženklus sumažėjimas 

Viešųjų pirkimų eiga Ikiprekybinių viešųjų pirkimų eiga 
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MOKSLO IR VERSLO PARTNERYSTĖ VIEŠAJAM SEKTORIUI 
ORGANIZUOJANT IKIPREKYBINIUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 

 
• Viešasis sektorius, verslo atstovai, mokslinių tyrimų centrai komunikuoja 

identifikuojant inovatyvų technologinį poreikį 
0 etapas – poreikio 

formavimas 

•Viešasis sektorius bendradarbiauja su mokslinių tyrimų centrais rengiant 
technologinių reikalavimų specifikaciją 

•Verslo atstovai bendradarbiauja su mokslinių tyrimų centrais rengiant 
technologinių reikalavimų specifikacijoje identifikuotų poreikių sprendimų 
pasiūlymus 

I etapas – sprendimų 
ieškojimas 

• Verslo atstovai bendradarbiauja su mokslinių tyrimų centrais rengiant 
prototipo specifikaciją, kuriant riboto kiekio pirmųjų produktų ir jų 
išbandymo planą 

•  Finansavimas iš viešojo sektoriaus ir verslo subjektų lėšų 

II etapas – prototipo 
gamyba 

• Verslo atstovai bendradarbiauja su mokslinių tyrimų centrais praktiškai 
išbandant prototipą 

• Finansavimas iš viešojo sektoriaus ir verslo subjektų lėšų 

III etapas – riboto pirmųjų 
bandomųjų produktų ir 

paslaugų skaičiaus kūrimas 
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Reikalavimas smulkaus verslo subjektams bendradarbiauti su mokslinių tyrimų 

institucijomis 

STTR programoje dalyvaujančios viešojo sektoriaus institucijos: JAV Gynybos 

departamentas, Energetikos departamentas, Sveikatos priežiūros departamentas, 

NASA, Nacionalinis mokslo fondas 

0,3 % bendro 1 mljr. $ viršijančio JAV MTEP biudžeto yra skiriama STTR projektų 

įgyvendinimui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAV PRAKTIKA: STTR PROGRAMA 

VIEŠASIS 
SEKTORIUS 

VERSLAS 

MOKSLINIŲ 
TYRIMŲ 

INSTITUCIJOS 

SBC ir viešasis sektorius aiškiai susitaria dėl 
intelektinės nuosavybės teisių ir jų paskirstymo 
įgyvendinant projektą 

SBC privalo atlikti ne mažiau nei 40 % MTEP, o 
projekte dalyvaujanti partnerė mokslinių tyrimų 
institucija ne mažiau kaip 30 % MTEP 

STTR programos rezultatai: naujų darbo vietų 
sukūrimas; papildomų investicijų pritraukimas; 
verslumo skatinimas, inovacijų plėtra 
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PROJEKTAS „IKIPREKYBINIŲ 

PIRKIMŲ TEISINĖS APLINKOS 

SUKŪRIMAS“ (MITA) 
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Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programa: 

Sudaryti sąlygas kurti naujas inovatyvias technologijas 

Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą  

Parengti inovacijų paklausos priemonių (inovatyvūs viešieji pirkimai, ikiprekybiniai 

pirkimai) paketą ir jas įgyvendinti 

 

LRV 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa: 

Stiprinti tarptautinį MTEP bendradarbiavimą  

Skatinti tarpsektorinį ir tarpinstitucinį MTEP bendradarbiavimą 

Skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą vykdant mokslinius tyrimus 

TEISINĖS PRIELAIDOS MTEP IR INOVACIJŲ 

SKATINIMUI LIETUVOJE 
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LR 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 

projektas: 

Prioritetas: MTEP ir inovacijų skatinimas 

Įgyvendinimo veikla:  

 Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą skatinančių iniciatyvų MTEP ir 

inovacijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra 

 Technologijų pilotinių linijų (įskaitant demonstravimą) ir pažangių pramonės 

pajėgumų diegimas, ankstyvoji bandomoji gamyba ir parengimas rinkai 

Iš ERPF MTEP ir inovacijų skatinimui numatoma skirti 678 878 835 Lt paramą 

FINANSAVIMAS IŠ ES STRŪKTŪRINIŲ FONDŲ 
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Finansavimą skirsto/MTEP finansavimo priemones skelbia/paraiškas MTEP 

finansavimui gauti priima  trys nacionalines ir tarptautines taikomąsias MTEP ir 

inovacijų programas administruojančios institucijos:  

 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

 Lietuvos mokslo taryba (taip pat vertina kitų PO paraiškas dėl MTEP pirkimų) 

 Lietuvos verslo paramos agentūra  

 

 Ikiprekybiniai viešieji pirkimai - naujas MTEP finansavimo būdas, kuris: 

 skatintų šalių atskaitomybę už kuriamus produktus ir konkurencingumą 

 įtrauktų daug daugiau privataus verslo bei viešojo sektoriaus subjektų į 

inovatyvius tyrimus  

 

DABARTINĖ SITUACIJA 
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Sprendžiama problematika: 

Esamas teisinis reglamentavimas neskatina inovatyvių produktų atsiradimo per 

valstybės sektoriaus organizuojamus pirkimus 

Nėra pakankamai skatinamas verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus partnerytė  

Tikslas:  

Sukurti ikiprekybinių pirkimų organizavimo modelį, kuris skatintų: 

 Teikti į rinką inovatyvias prekes ar paslaugas 

 MTEP finansavimą 

 Verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus partnerytės efektyvumą 

 Ūkio konkurencingumą 

 

IKIPREKYBINIŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TEISINIS 
MODELIO SUKŪRIMU SPRENDŽIAMA PROBLEMATIKA 
IR TIKSLAS 
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Decentralizuotas modelis: 

 sprendimą dėl poreikio egzsistavimo priima PO 

 KO vertina ar konkretus pirkimas - ikiprekybinis 

 Sprendimą dėl ikiprekybinio pirkimo vykdymo priima PO 

Centralizuotas modelis: 

 Sprendimą dėl poreikio egzistavimo priima KO 

 KO vertina ar konkretus pirkimas – ikiprekybinis 

 Sprendimą dėl ikiprekybinio pirkimovykdymo  priima KO 

Pagrindiniai finansavimo aspektai : 

 KO  - „fondo“, kurį sudaro ES fondų/LT biudžeto lėšos 

 PO indėlis 

 Verslo subjekto indėlis 

 Finansavimo dydis kinta priklausomai nuo pirkimo etapo 

 

PLANUOJAMO IKIPREKYBINIŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO 
MODELIO BRUOŽAI (PRELIMINARU) 
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KITOS INOVACIJŲ SKATINIMO 

PRIEMONĖS PER PARTNERYSTĘ 
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Inovatyvūs viešieji pirkimai 

Valstybės užsakomieji moksliniai tyrimai  

KITOS INOVACIJŲ SKATINIMO PRIEMONĖS PER 

PARTNERYSTĘ 
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Advokatų kontora GLIMSTEDT 

Jogailos g. 4, 01116 Vilnius 

Tel. +370 269 0700, faks. +370 5 269 0701 

El. paštas: 

Feliksas Miliutis 

f.miliutis@glimstedt.lt 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


