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Kas vyksta?

Ar tai gerai?

Kokia nauda?

Per beveik 4 Sumanios specializacijos įgyvendinimo metus:

• Investicijų koncentracija kol kas nežymi, daugiausiai dėl mažo finansavimo
intensyvumo
• Pagal skirtingus prioritetus buvo finansuoti 816 projektai:
• viename prioritete buvo sukaupti ne daugiau nei 100 projektų
• kol kas tik 9 prioritetai pritraukė daugiau nei 10 mln. eurų
• 45% teiktų paraiškų nebuvo finansuotos. Daugiausiai dėl neatitikimo MTEP
veikloms
• 5 prioritetai nedemonstruoja veiklos požymių

EDP

• 2017 m. gruodį – 2018 m. birželį buvo organizuotos EDP
(Entrepreneurial discovery process) suinteresuotųjų asmenų grupės
• Dalyvavo apie 130 atstovų, organizuota 42 diskusijų
• Ataskaita parengta ir pristatyta 2018 m. birželio gale

Pastebėjimai ir rekomendacijos po vertinimo
• SS įgyvendinama lėta: vertinimo metu buvo
paskirstyta apie 280 mln. eurų, daugelis
produktų ir veiklos rodiklių turėjo nulines arba
arti nulio reikšmes

• Detalus tematinis prioritetų aprašymas
finansavimo dokumentuose yra kliūtis
pareiškėjams teikti proveržio inovacijų
tematikos paraiškas

• Kol kas nėra „super-prioritetų, nes
dabartinis finansavimo pasiskirstymas tarp
prioritetų yra panašus (išskyrus kai kurių
prioritetų rezultatyvumą)

• Turėtumėm didinti pastangas įtraukti
tikslines grupės į SS įgyvendinimą
• Atnaujinti SS technologijų sąrašą

• Atnaujinti prioritetus
• Paraiškų atranką orientuoti į iššūkių
sprendimą ir numatomą poveikį
• Svarstyti stambesnio prioritetų
organizavimo scenarijų

Stambinimo scenarijus
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6 kryptys
20 prioritetų

7 prioritetai
(buvusios
kryptys)
1. Energetika ir tvari aplinka
2. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos
3. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
4. Transportas, logistika
5. Informacinių ryšių technologijos
6. Agroinovacijos ir maisto technologijos
7. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

Atnaujintas prioritetų sąrašas
Sumanios specializacijos prioritetas

1. Energetika ir tvari aplinka

2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
3. Agroinovacijos ir maisto technologijos

4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
5. Sumanus, netaršus, integruotas (susietas)
transportas

6. Informacinės ir ryšių technologijos

7. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

Prioriteto tematika
Paskirstytojo ir centralizuoto generavimo, tinklų ir efektyvaus energijos
vartojimo sistemos sąveikumo stiprinimas
Esamų ir naujų galutinių vartotojų poreikių tenkinimas, energijos
vartojimo efektyvumo, išmanumo stiprinimas
Atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos išteklių panaudojimo ir
atliekų perdirbimo energijai gauti plėtra
Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai
Pažangiosios asmens sveikatos technologijos
Pažangioji medicinos inžinerija ankstyvajai diagnostikai ir gydymui
Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugus maistas
Beatliekis biožaliavų perdirbimas į vertingus komponentus
Lazerinės technologijos ir fotonika
Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos
Lanksčiosios produktų kūrimo ir gamybos technologijos
Išmaniosios transporto sistemos (ir IRT)
Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių
integracijos technologijos (modeliai)
Dirbtinio intelekto, didžiųjų ir paskirstytųjų duomenų technologijos
Daiktų interneto technologijos
Multimodalinės analizės, apdorojimo ir integravimo technologijos
Kibernetinio saugumo technologijos
Modernios ugdymosi technologijos ir procesai
Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir produktai
Finansinės technologijos, novatoriški verslo modeliai
Lanksčiosios ir adaptyviosios procesų valdymo technologijos
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