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Sumanios specializacijos 
įgyvendinimas ir gairės 2021-2027



Sumani specializacija Europoje
Pasirengę RIS3 turi:
 180 regionų 
 18 valstybių
 7 ne ES valstybės

RIS3 pagrindu
 >65 mlrd. eurų ESIF
 140.000 naujų įmonių
 350.000 naujų darbo vietų

Tarpinis vertinimas atskleidė:
 Padidėjo suinteresuotų 

šalių įsitraukimas į mokslo 
ir inovacijų politiką, 
padidėjo investicijų 
koncentracija, bet 
sumažėjo tempas

 RIS3 temas didesne dalimi 
formuoja universitetai 

Guzzo et al., S3 Working Paper Series No. 
15/2018, JRC.  



Strateginis tikslas:
Didesnis BVP ir struktūriniai ūkio pokyčiai MTEPI sprendimų pagalba

Tikslai:
• Kurti naujas žinias, technologijas ir inovacijas, sprendžiančias ilgalaikius iššūkius
• stiprinti ūkio konkurencingumą ir pozicijas globaliose rinkose diegiant inovacijas 

2012
Pasirengimas

Analizės pradžia

2015
Vyriausybės 

patvirtinimas

2018
Tarpinis vertinimas

Galimybė 
koreguoti

2023
Poveikio 

vertinimas

2017
Kasmetinė 
stebėsena

Kas vyksta? Ar tai gerai? Ko pasiekėme?

Sumani specializacija Lietuvoje



Politikos priemonių rinkinys



Įgyvendinimo dinamika

http://rodikliai.strata.gov.lt/?lang=lt&kpi_type=olevel&kpi_group=52018 m. duomenys



Įgyvendinimo dinamika

http://rodikliai.strata.gov.lt/?lang=lt&kpi_type=olevel&kpi_group=52018 m. duomenys



Įgyvendinimo dinamika

http://rodikliai.strata.gov.lt/?lang=lt&kpi_type=olevel&kpi_group=52016 m. duomenys



Technologinė koncentracija

http://rodikliai.strata.gov.lt/?lang=lt&kpi_type=olevel&kpi_group=5

Rekombinantinių baltymų ir kamieninių ląstelių technologijos

Inovatyvios robotinės technologijos, mažinančios gamybos ir paslaugų 

teikimo įkainius

Molekulinės 

technologijos 

medicinai ir 

biofarmacijai

Lanksčios produktų 

kūrimo ir gamybos 

technologinės 

sistemos

Didelės apimties duomenų analizės, matematinio modeliavimo, 

vizualizavimo technologijos, skirtos pagreitinti valstybės ir verslo 

organizacijų darbą, atliekant gausios ir sudėtingos informacijos analizę ir 

paiešką, priimant sprendimus

Pažangus elektroninis 

turinys, technologijos 

jam kurti ir 

informacinė sąveika



Prioritetai po 2018 m. peržiūros
Energetika ir tvari 
aplinka

Sveikatos technologijos ir 
biotechnologijos

Informacinės ir ryšių 
technologijos

• Molekulinės technologijos
• Visuomenės sveikata
• Medicinos inžinerija

• Energetikos sistemos
• Energetikos efektyvumas ir išmanumas
• Biomasės ir saulės energetika

Nauji gamybos procesai, 
medžiagos ir technologijos

Išmanusis, netaršus, 
susietas transportas

Agroinovacijos ir maisto 
technologijos

• Dirbtinis intelektas
• Daiktų internetas
• Įvairiarūšė analizė
• Kibernetinis saugumas
• Finansinės technologijos

• Transporto sistemos
• Transporto koridoriai

• Lazerinės technologijos
• Pažangios medžiagos
• Lanksčios sistemos

Įtrauki ir kūrybinga 
visuomenė
• Ugdymosi technologijos
• Medijų technologijos
• Sociokultūrinės inovacijos
• Procesų valdymas

• Saugus maistas
• Biožaliavų perdirbimas



Didesnis S3 horizontalumas ir integracija

• Didesnis akcentas inovacijoms
• SVV augimas ir konkurencingumas

• Pagrindinis klientas – SVV

• Skaitmeninimas
• Visaapimantis ir nuolatinis

• Įgūdžiai
• Sąlyčio taškai su gebėjimų lauku (skills policy)
• Atskiros priemonės
• Turi remtis stebėsena ir EDP

Viena atsakinga 
institucija

Facilitatoriai
Dviejų lygių 
prioritetai



Potencialūs
prioritetai

Brandūs
prioritetaiSumani 

specializacija 
2021-2027

1 2 X

1 2 X

Augti, komercinti
Nauji produktai
Naujos rinkos

Naujos darbo vietos
Pasaulinės vertės 

grandinės

Augti, mokytis
Atrasti ir pritaikyti 

potencialą

Nevienoda prioritetų branda

• Skirtingi tikslai?
• Skirtingos strategijos?
• Skirtingi priemonių rinkiniai?
• Skirtingi rezultatai?
• Skirtingas finansavimas?
• Skirtinga stebėsena ir vertinimas?

Ar visos tematikos iš dabartinio laikotarpio persikelia į naują?




