JŪRINIO SLĖNIO PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTŲ VALORIZACIJOS PLANAS
PRIEDAS NR. 1

VALORIZACIJOS PLANO RYŠYS SU STRATEGINIO PLANAVIMO
DOKUMENTAIS
Dokumento pavadinimas

Sąsaja su valorizacijos planu

Komisijos komunikatas Europos
Parlamentui, Tarybai, Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir regionų komitetui
„Integruota jūrų politika Europos
Sąjungai‖ (COM/2007/575)

Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(4.1.) Tausaus vandenynų ir jūrų naudojimo skatinimas:
„<...> sukurti modernią strateginę konkurencingos, saugios ir
patikimos laivybos, uostų ir su tuo susijusių sektorių viziją, jeigu
norime tvaraus su jūra susijusios veiklos augimo, uţtikrindami, kad su
jūromis susijusi veikla būtų plėtojama nekeliant grėsmės jūrų
ekosistemos būklei.―

Dokumento tikslas:
Dokumentu
siekiama
„<...>
padidinti
Europos
galimybes
sprendţiant
globalizacijos
ir
konkurencingumo,
klimato
pokyčių, jūrų aplinkos blogėjimo,
jūrų saugos ir saugumo, energijos
saugumo bei tvarumo problemas.‖

„Verslo integraciją ir konkurencingumą jūrų sektoriuje stipriai skatina
klasterių formavimas. Šios grupės padeda išlaikyti Europos ţinias apie
jūras ir todėl jūrų politikoje joms bus skirtas didţiausias dėmesys.
Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas steigiant su jūra
susijusios kompetencijos centrus taip pat yra geras pagrindas įvairių
pramonės šakų ir sektorių sąveikai, kad ši sąveika būtų visiškai aiški ir
planuojama.―
„Jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai yra brangūs, todėl negalima
leisti atlikti neveiksmingus tyrimus. Kad Europos ištekliai būtų
panaudoti kuo geriau, reikia sukurti aiškią strategiją, kuri padėtų susieti
politinius ir mokslinius prioritetus, atkreiptų dėmesį į bendras sektorių
problemas, kiek įmanoma padidintų valstybių narių ir Bendrijos
pastangų sąsają, padėtų išvengti priemonių dubliavimosi ir gerintų
suinteresuotųjų šalių dialogą.―

Komisijos komunikatas Europos
Parlamentui, Tarybai, Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir regionų komitetui „Dėl
Europos Sąjungos Baltijos jūros
regiono
strategijos―
(COM/2009/248)
Dokumento tikslas:
Šiuo dokumentu analizuojamos
pagrindinės Baltijos jūros regiono
problemos ir aptariami konkretūs
problemų sprendimai. Strategija
siekiama
uţtikrinti
integruotą
modelį „<...> kuriuo Europos
Sąjunga ir valstybės narės galės

Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Jūrinio slėnio projektų rezultatų valorizacija prisidės prie mokslui ir
ţinioms imlaus ūkio subsektorių plėtros tvarumo, verslo ir mokslo
bendradarbiavimo skatinimo. Valorizacijos plane numatytų priemonių
įgyvendinimas padės aktyviau taikyti mokslinius rezultatus gamyboje
ir versle, stimuliuoti naujų technologinės pakraipos ūkio subjektų
kūrimą ir didinti Lietuvos jūrinio sektoriaus konkurencingumą.
Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(3.) „Geresnis Bendrijos programų koordinavimas ir strategiškesnis jų
panaudojimas yra svarbiausias aspektas, ypač krizės laikotarpiu,
uţtikrinantis, kad regiono finansavimas ir politika bus pritaikyti
strategijai.―
(5.2.) „Veiksmų plane išskirtos šios prioritetinės sritys: 1) Baltijos
jūros regione pašalinti kliūtis vidaus rinkai formuotis; 2) Išnaudoti visą
regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą; 3) Įgyvendinti
Smulkiojo verslo aktą, skatinant verslumą, stiprinant maţąsias ir
vidutines įmones, ir efektyviau panaudojant ţmogiškuosius išteklius; 4)
Stiprinti tvarų ţemės ūkį, miškininkystę ir ţuvininkystę.―
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Valorizacijos tikslas – uţtikrinti efektyvų Jūrinio slėnio programos
projektų rezultatų panaudojimą ir sklaidą, tuo pačiu ir Jūrinio slėnio
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nustatyti
savo
poreikius
ir,
koordinuodamos
atitinkamas
politikos sritis, surasti jiems
reikalingų išteklių.―

programos tęstinumą. Šis tikslas bus įgyvendintas projektų rezultatų
viešinimo ir panaudojimo priemonėmis, tyrimų ir inovacijų skatinimu,
mokslininkų įtraukimu į projektų rezultatų panaudojimo veiklą,
verslumo ugdymu. Tokiu būdu valorizacija prisidės prie Europos
Sąjungos Baltijos jūros regiono strateginių tikslų įgyvendinimo, tai yra
mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo didinimo, mokslui ir
ţinioms imlaus verslo socialinio tinklo formavimo ilgalaikėje
perspektyvoje.
Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(2.1.) Būtina uţtikrinti tęstinumą ir tvarumą jūrinio sektoriaus paţangių
technologijų vystymo srityje. Svarbu, kad vandens transporto industrija
ir toliau būtų plėtojama. Taip didėtų technologinių išradimų gausa,
turinti teigiamą poveikį vandens transporto konkurencingumui ir
maţinanti neigiamą poveikį aplinkai.

Vandens transporto technologinės
platformos
strateginė
tyrimų
programa,
(WATERBORNE
Technology Platform ―Strategic
research agenda: Overview―) (2011
m.)
Dokumento tikslas:
Siekiama iki 2020 metų pajėgiai
vykdyti
saugias,
tvarias
ir
veiksmingas
vandens
kelių
operacijas. Svarbiausi prioritetai yra
konkurencingas
Europos
jūrų
pramonės valdymas, CO2 emisijos
maţinimas,
atsinaujinančių
energetikos išteklių rinkos augimas,
esamos
jūrinės
technikos
atnaujinimas ir naujų technologijų
diegimas.
Lietuvos
Respublikos
Seimo
nutarimas
Nr.
XI-665
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
Seimo
Europos reikalų komiteto parengto
parlamentinio pranešimo „Europos
Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategija
ir
strategijos
įgyvendinimo veiksmų planas:
Lietuvos poţiūris―― (Ţin., 2010, Nr.
12-561)
Dokumento tikslas:
Dokumentu
siekiama
„<...>
padidinti
Europos
galimybes
sprendţiant
globalizacijos
ir
konkurencingumo,
klimato
pokyčių, jūrų aplinkos blogėjimo,
jūrų saugos ir saugumo, energijos
saugumo bei tvarumo problemas.‖

(2.2.) Tyrimas ir plėtra (angl. „R&D―) vandens transporto srityje yra
raktas į Europos konkurencingumo didinimą ir apima logistikos,
įrangos ir ţaliavų, gamybos ir kitas palaikančias infrastruktūras.
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Valorizacijos plano įgyvendinimas padės uţtikrinti ilgalaikį Jūrinio
slėnio programos tęstinumą, skatindamas laivybos ir uostų, laivų
statybos ir remonto, ţvejybos ir akvakultūros, jūrinės energetikos ir
turizmo subsektorių vystymąsi. Glaudesnis bendradarbiavimo tarp
mokslo, studijų ir verslo organizacijų bei ryšių tinklo vystymas sudarys
palankias sąlygas naujų technologijų, aktualių ekonominiam sektoriui,
kūrimui ir komercializavimui.
Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(I.) „Lietuva turi daryti paţangą ir siekti sėkmingiau pritraukti Baltijos
jūros regiono investicijas, ypač į novatoriškos ekonomikos ir mokslo
tiriamųjų darbų sektorius.‖
(IV.6) „Svarbiais ES Baltijos jūros regiono strategijos prioritetais
išlieka viso Baltijos jūros regiono gyventojų gyvenimo kokybės ir
ekonominio
patrauklumo
uţtikrinimas
didinant
ekonomikų
konkurencinį pranašumą. Sukurti pagrindą ir sąlygas ilgalaikiam
naujos kartos ekonominiam, aplinką tausojančiam augimui Baltijos
jūros regione, kuris taps dar vienu paskatinimu visos ES ekonominiam
augimui <...>―.
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Valorizacijos metu bus naudojamos priemonės, uţtikrinančios Jūrinio
slėnio projektų rezultatų sklaidą ir panaudojimą. Šios priemonės
skatins bendradarbiavimą tarp tiriamojo mokslo ir ekonomikos sektorių
ir sudarys prielaidas intelektinio produkto perkėlimui į rinką. Parengta
projektų rezultatų valorizacijos strategija, atsiţvelgiant į tikslinių
grupių ypatumus, leis efektyviau pasiekti galutinius vartotojus,
pritraukti daugiau investicijų ir sudaryti palankias sąlygas
technologines inovacijas taikančių įmonių plėtrai šalyje.

2

JŪRINIO SLĖNIO PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTŲ VALORIZACIJOS PLANAS
PRIEDAS NR. 1

Dokumento pavadinimas

Sąsaja su valorizacijos planu

Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimas Nr. 1982/2006/EB „Dėl
Europos
bendrijos
mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir
demonstracinės veiklos septintosios
bendrosios programos (2007–2013
m.)――

Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(1) „<...> stiprinti Bendrijos pramonės mokslinį ir technologinį
pagrindą, taip uţtikrinant aukštą konkurencingumo tarptautiniu mastu
lygį. Šiuo tikslu Bendrija propaguoja, jos manymu, visą būtiną
mokslinių tyrimų veiklą, visų pirma skatindama įmones, įskaitant
maţąsias ir vidutines įmones, mokslinių tyrimų centrus ir universitetus
vykdyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą.―

Dokumento tikslas:
Šiuo
dokumentu
siekiama
sutvirtinti
Europos
pramonės
mokslinę ir technologinę bazę bei
skatinti
tarptautinį
konkurencingumą.
Šie
tikslai
pasiekiami per keturias specifines
programas – Bendradarbiavimas,
Idėjos, Ţmonės, Pajėgumai.

(2) „Paţinimo triada — švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos —
yra esminė siekiant šio tikslo, todėl Bendrija siekia sutelkti ir
sustiprinti reikiamus mokslinius tyrimus ir inovacinius pajėgumus.―

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 321 ―Dėl integruotų
mokslo, studijų ir verslo centrų
(slėnių)
kūrimo
ir
plėtros
koncepcijos patvirtinimo (Ţin.,
2007, Nr. 40-1489)‖
Dokumento tikslas:
Dokumentu
įtvirtintas
siekis
Lietuvoje sukurti tarptautinio lygio
mokslo, studijų ir ţinių ekonomikos
branduolius,
paspartinti
ţinių
visuomenės kūrimą ir sustiprinti
ilgalaikius
Lietuvos
ūkio
konkurencingumo
pagrindus.
Atskiromis slėnių programomis
siekiama sutelkti, atnaujinti ir
optimizuoti mokslinę infrastruktūrą,
sustiprinti mokslinių tyrimų ryšius
su studijomis, sukurti mokslo,
studijų bei imlaus ţinioms verslo
sąveiką skatinančius centrus.

(8) „Ţmogiškųjų išteklių pajėgumai mokslinių tyrimų ir technologijų
srityje turėtų būti stiprinami kiekybiškai ir kokybiškai; geresnis
švietimas ir parengimas moksliniams tyrimams, geresnės sąlygos
pasinaudoti galimybe vykdyti mokslinius tyrimus bei mokslininko
„profesijos― pripaţinimas yra pagrindinės priemonės šiam tikslui
pasiekti <...>.―
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Viena svarbiausių valorizacijos tikslinių grupių yra universitetuose
besimokantys studentai bei mokslinių tyrimų centruose dirbantys
mokslininkai ir išradėjai. Valorizacijos metu įgyvendintos veiklos
skatins mokslinius išradimus, naujų technologijų ir inovacijų diegimą,
kuris didins įmonių konkurencingumą ir uţtikrins ilgalaikę darnią
plėtrą ugdant profesionalią ir socialiai atsakingą verslo bendruomenę.
Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(11.2.) „Sustiprinti mokslinių tyrimų ryšius su studijomis, tyrėjų ir kitų
specialistų rengimu.―
(11.3.) „Sudaryti palankią aplinką mokslo ţinias ir technologijas
perduoti į verslą.―
(11.4.) „Sukurti mokslinių tyrimų, mokslo ir studijų bei imlaus ţinioms
verslo sąveiką skatinančius centrus, pajėgius konkuruoti tarptautinėje
erdvėje, plėtoti aukščiausiojo lygio mokslinį bendradarbiavimą,
pritraukti didelio intelektinio potencialo reikalingas uţsienio
investicijas.―
(12.6.) „Sudaryti teisines ir organizacines sąlygas, kad slėnių
teritorijose steigtųsi imlaus ţinioms verslo įmonės ar jų padaliniai.―
(12.7.) „Sudaryti sąlygas pritraukti į imlų ţinioms verslą bei mokslą
uţsienio investicijas.―
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Valorizacija padės uţtikrinti Jūrinio slėnio programos projektų
rezultatų tęstinumą, mokslinių tyrimų, studijų ir paţangaus verslo
skatinimą bei prisidės prie ţinių ekonomikos kūrimo, turinčio teigiamą
įtaką ilgalaikei Lietuvos ūkio plėtrai. Siekiant uţtikrinti Slėnio
programos rėmuose įsigyjamos įrangos ir kitos mokslinės
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„Bendroji nacionalinė kompleksinė
programa―, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymu Nr. ISAK-2336
(Ţin., 2007, Nr. 7-262)
Dokumento tikslas:
Bendrosios
nacionalinės
kompleksinės programos tikslas yra
„<...> uţtikrinti konkrečių mokslui
imlių ūkio subsektorių (mokslui
imlaus verslo segmentų) darnią
plėtrą, kompleksiškai derinant
aukščiausios
kvalifikacijos
specialistų
rengimą,
MTEP
vykdymą, mokslo ir 2 verslo saitų
stiprinimą, taip sukuriant pagrindą
mokslui imlių ūkio subsektorių
plėtrai
ir
tarptautiniam
konkurencingumui didinti.
„Bendroji nacionalinė mokslinių
tyrimų bei mokslo ir verslo
bendradarbiavimo
programa―,
patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
įsakymu Nr. ISAK-563 (Ţin., 2008,
Nr. 29-1036)
Dokumento tikslas:
Programos tikslas yra „<...>
stiprinti viešą MTEP bazę ir didinti
viešo sektoriaus MTEP veiklos
efektyvumą
ir
prieinamumą
įmonėms; stiprinant aukšto lygio
mokslinių tyrimų, kompetencijos ir
atviros prieigos mokslinių tyrimų
įrangos centrus, vykdant mokslo
programas (įskaitant nacionalines
mokslo programas) skatinti aukšto
lygio mokslinius tyrimus, glaudesnį
ir ilgalaikį mokslo ir studijų
institucijų bei verslo subjektų
bendradarbiavimą.―
EUREKA
Strategic
Roadmap
2010–2014 Towards a strong role
of EUREKA in the European
Research Area (ERA), XXV.
EUREKA Ministerial Conference,

Sąsaja su valorizacijos planu
infrastruktūros gyvybingumą, valorizacijos veiklomis bus stengiamasi
vystyti intelektinį kapitalą, didinti Klaipėdos universiteto patrauklumą
ir inovacijų jūrinio mokslo sektoriuje plėtrą.
Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(21.) „Programos pagrindinis tikslas – kompleksiškai (tiesioginėmis ir
netiesioginėmis priemonėmis) didinti moksliniams tyrimams bei
taikomajai veiklai imlių ūkio sektorių lyginamąją dalį.―
(25.2.) „Uţtikrinti aukštesnę studijų paslaugų kokybę pagal konkrečių
mokslui imlių ūkio subsektorių poreikius.―
(26.1.) „Tobulinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją ir
kompetencijas konkrečiuose mokslui imliuose ūkio subsektoriuose.―
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Valorizacija bus siekiama uţtikrinti Jūrinio slėnio programos projektų
rezultatų efektyvų panaudojimą ir sklaidą, skatinant jūrinio mokslo
proverţio galimybes. Glaudus mokslo, studijų ir įvairių sričių verslo
bendradarbiavimas uţtikrins aukštą rengiamų specialistų kvalifikaciją,
jų įsitraukimą į mokslinę ar gamybinę veiklą, taip pat padės tiksliau
numatyti specialistų poreikį ir geriau jį tenkinti.

Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(22.1.) „<...> tikslas – integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų
(slėnių) kūrimas ir plėtra.―
(22.2). „<...> stiprinti aukšto lygio mokslinių tyrimų (mokslinės
kompetencijos) centrus.―
(22.5). „<...> padėti optimizuoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
vidinę struktūrą ir tinklą.―
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Valorizacija prisidės prie bendrųjų programos tikslų įgyvendino. Bus
siekiama uţtikrinti sukurtos Jūrinio slėnio infrastruktūros efektyvumą
ir gyvybingumą, optimizuoti verslo, technologijų ir verslo sektorių
vystymą, sudaryti sąlygas jūrinio verslo įmonėms bendradarbiauti su
mokslo ir studijų institucijomis, didinti jūrinio verslo sektoriaus
konkurencingumą, ir kt.

Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(3.) Vystyti išteklius ir didinti jų poveikį, stiprinant Europos
ekonomiką verslui aktualių mokslinių tyrimų, technologijų vystymo,
inovatyvių procesų diegimo būdu.
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Berlin.
Dokumento tikslas:
Šiuo dokumentu siekiama remti
orientuotų į rinką mokslinių tyrimų
ir technologijų plėtrą visose
šiuolaikinėse technologijų srityse,
gerinti gaminių, procesų ir paslaugų
kokybę,
stiprinti
daugiašalį
bendradarbiavimą,
įtraukiant
įmones ir mokslo tyrimų institucijas
bei didinti Europos valstybių
konkurencingumą.
Viena
iš
technologijų sričių, kuriai ši
programa skirta – ţemės ūkis ir
jūros ištekliai.
Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimas Nr. 1639/2006/EB „Dėl
konkurencingumo ir inovacijų
bendrosios programos įsteigimo
(2007–2013 m.)――
Dokumento tikslas:
Skatinti Europos ilgalaikę plėtrą bei
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu
skatinamas
įmonių
konkurencingumas
(ypatingą
dėmesį
skiriant
maţoms
ir
vidutinėms įmonėms (MVĮ), visos
inovacijų formos ir visa apimančios
informacinės visuomenės kūrimas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 163 „Dėl Lietuvos
inovacijų
2010–2020
metų
strategijos‖ (Ţin., 2010, Nr. 231075)
Dokumento tikslas:
Pagrindinis dokumento tikslas –
kurti kūrybingą visuomenę, sudaryti
sąlygas
plėtoti
verslumą
ir
inovacijas.
Tarp
strategijoje
numatytų
tikslų
yra
verslo
tinklaveikos ir prisijungimo prie
tarptautinių
inovacijų
tinklų
skatinimas, tiesioginių uţsienio
investicijų skatinimas, integruotų
mokslo, studijų ir verslo centrų
(slėnių) plėtra, privataus sektoriaus
verslumo skatinimas, maţų ir

Sąsaja su valorizacijos planu
(3.) Skatinti verslo ir mokslo institucijų strateginį bendradarbiavimą su
tarptautiniais partneriais, siekiant abiem šalims naudingų rezultatų.
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Valorizacija prisidės prie Lietuvos jūrinio sektoriaus konkurencingumo
didinimo, bus siekiama uţmegzti tampresnius ryšius su uţsienio
partneriais,
įmonėmis,
mokslo
institucijomis.
Daugiašalis
bendradarbiavimas bus stiprinamas bendrų projektų inicijavimu, ryšių
tinklo stiprinimu, įvairiomis informavimo apie projektų rezultatus
priemonėmis.

Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(13.a.) „Skatinti konkrečių sektorių inovacijas, grupes, inovacijų
tinklus, viešojo ir privataus sektorių inovacines partnerystes ir
bendradarbiavimą su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis bei
naudojimąsi inovacijų valdymu―.
(13.c.) „Remti novatoriškų technologijų diegimą ir koncepcijas, bei
novatorišką egzistuojančių technologijų ir koncepcijų taikymą―.
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Valorizacija siekiama identifikuoti potencialias galimybes ir įtraukti į
veiklą tyrėjus, mokslininkus skatinti jų bendradarbiavimą, padidinantį
idėjų (technologinių išradimų) perkėlimo į rinką tikimybę. Tai padės
uţtikrinti Lietuvos ekonomikai strategiškai svarbaus jūrinio sektoriaus
vystymąsi, inovacijų tinklų inicijavimą ir plėtrą, ryšių uţmezgimą su
tarptautiniais partneriais, ir pan.
Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(23.1.1.) „Stiprinti ţinių bazę, plėtoti tarptautinio lygio integruotus
mokslo, studijų ir verslo centrus (slėnius).―
(23.1.2.) „Aktyviai dalyvauti kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę.―
(23.1.3.) „Skatinti verslo tinklaveiką ir prisijungimą prie tarptautinių
inovacijų tinklų.―
(23.2.) „Ugdyti kūrybingą ir inovatyvią visuomenę.―
(23.2.1.) „Kurti kūrybingumą ir inovatyvumą skatinančią švietimo ir
aukštojo mokslo sistemą.―
(23.2.2.) „Skatinti įvairių lygmenų ugdymo ir privataus sektorių
verslumą.―
(23.3.) „Plėtoti įvairias inovacijas.―
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Dokumento pavadinimas

Sąsaja su valorizacijos planu

vidutinių įmonių priėjimo prie
įvairių
finansavimo
šaltinių
didinimas, mokslo, studijų ir verslo
sąveikos stiprinimas bei sąlygų
mokslinių
tyrimų
komercializavimui sudarymas.

(23.3.5.) „Sudaryti sąlygas komercinti mokslinius tyrimus – kurti
reikiamą infrastruktūrą (technologijų perdavimo centrai) ir teisinius
mechanizmus.―

Lietuvos 2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo
strategija
konvergencijos tikslui įgyvendinti,
patvirtinta Europos Komisijos
sprendimu „Komisijos sprendimas
2007/IV/26 patvirtinantis tam tikras
Lietuvos nacionalinio strateginių
krypčių plano dalis‖ (Briuselis,
2007/IV/26 K (2007) 1808)
Dokumento tikslas:
Dokumento tikslas – sparčiai gerinti
sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi
Lietuvoje, kad ūkio augimo
tiekiama nauda pasiektų visus
Lietuvos gyventojus. Viena iš
strategijos prioritetinių krypčių –
konkurencinga ekonomika, kuriai
keliami
uţdaviniai
didinti
produktyvumo lygį versle, ypač
sudarant
palankią
aplinką
inovacijoms ir smulkiajam ir
vidutiniam verslui, didinti aukštos
pridėtinės vertės verslo lyginamąją
dalį,
efektyvinti
ekonominę
infrastruktūrą.

Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Nutarime išdėstyti punktai tiesiogiai atitinka valorizacijos plane
išskirtą dėmesio sritį –ryšių tarp sistemos dalyvių stiprinimą ir
intelektinio produkto į rinką perkelimą. Lietuvos ekonomikos
konkurencingumą globalioje rinkoje lemia inovatyviam verslui palanki
aplinka; švietimo, mokslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
sistema, sąveikaudama su verslu, padės ugdyti kūrybingą visuomenę,
kurs aukšto lygio ţinių bazę naujovėms.
Valorizacijos planas atitinka šiuos punktus:
(2.1.) „Didinti produktyvumo lygį versle, ypač sudarant palankią
aplinką inovacijoms ir smulkiajam ir vidutiniam verslui.―
(2.2.) „Didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį.―
(3.2.) „Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą.―
Valorizacijos plano atitikties paaiškinimas:
Skatinant Lietuvos jūrinio sektoriaus konkurencingumą, studijų
kokybės tobulinimą ir efektyvų mokslo infrastruktūros išnaudojimą,
bus prisidedama ir prie bendrų Lietuvos ekonomikos rodiklių gerinimo,
darbo vietų kūrimo, aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamosios
dalies didinimo.

Šaltinis: sudaryta autorių.
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