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LIETUVOS SUMANI SPECIALIZACIJA:  
IŠŠŪKIS TRANSFORMUOTI EKONOMIKĄ IR MOKSLĄ 



 

Sumani specializacija – Valstybės investicijų į 
mokslą ir verslą 2014 – 2020 m. strategija.  

 

Kas nauja? 

1. Rezultatų orientacija į rinką 

2. Tematinė koncentracija 

3. Mokslu grįstas pranašumas 

 

Sumani specializacija 



Sumani specializacija – orientacija į rinką 

Mokslas: 
mes 

galime 

Verslas: 
mums 
reikia 

Rinka: 
mes 

pirksime 

Siekia kurti žiniomis 
grįstą ekonomiką 

Siekia spręsti 
visuomenės iššūkius 



Sumani specializacija – tematikos 

Viskas, ką veikia Lietuvos mokslas 

Viskas, ką veikia Lietuvos verslas (galimai su užsienio partneriais) 

Viskas, kas svarbu Lietuvos ir pasaulio visuomenės gerovei 

P
rio

ritetin
ė kryp

tis 

Prioritetai 

Prioritetai 



Pranašumas - 
savybės 

Pranašumas - 
kaina 

Sumani specializacija – mokslu grįstas pranašumas 

Inovatyvumas Pigesnė darbo jėga Vertė? 



Kaip veikia Sumani specializacija? 

Priemonė Rezultatas 

Studijų programos Populiariausios studijų 
programos 

Moksliniai tyrimai Mokslininkai žino kokių 
tyrimų reikia 

Infrastruktūra Visa ir pas visus 

Klasterizacija Žinoma taip, jei yra 
parama 

Komercinimas Gal 

Eksporto skatinimas Negalim konkuruoti, 
nes kitus daugiau 
remia 

Prioritetas: Kažkas apie obuolius Prioritetas: Skanių obuolių auginimas 

Priemonė Rezultatas 

Studijų programos Biotechnologija 
Sodininkystė 
Obuolių vadyba 

Moksliniai tyrimai Orientuoti į rezultatą  

Infrastruktūra Laboratorijos ir sodai 

Klasterizacija Aiškūs vertės 
grandinės dalyviai 

Komercinimas Aiški rinka ir 
potencialas 

Eksporto skatinimas Pasauliui trūksta 
skanių obuolių, 
eksportuojam 



Prioritetinė kryptis 
Mokslo 

potencialas 
Ūkio potencialas 

Atsakas į 
iššūkius 

Slėniai 

Agroinovacijos ir maisto 
technologijos  

Perspektyvus „Vartotojai“ Nemunas 

Energetika ir tvari aplinka Aukštas  arba 
perspektyvus 

„Vartotojai“ (išskyrus IT) *** Saulėtekis, Santara, 
Santaka, Nemunas 

Įtrauki ir kūrybinga 
visuomenė 

Perspektyvus „Vartotojai“ (išskyrus IT) ***   

Nauji gamybos procesai, 
medžiagos ir technologijos 

Aukštas „Kūrėjai“ ir „Vartotojai“ * Saulėtekis, Santaka, 
Santara 

Sveikatos technologijos ir 
biotechnologijos 

Aukštas „Kūrėjai“ ir „Vartotojai“ * Saulėtekis, Santara, 

Santaka 

Transportas, logistika, IRT Perspektyvus „Vartotojai“ (išskyrus IT) * Saulėtekis, Santaka, 
Santara, Jūrinis 

Sumanios specializacijos kryptys 



Finansavimas 

SUMANI  
SPECIALIZACIJA 

678,9 mEUR 
(2,344 mlrd. Lt) 

326 mEUR 353 mEUR 

1.2.1 uždavinys: Padidinti 
mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir 
inovacijų veiklų aktyvumą 
privačiame sektoriuje – 326 
mEUR 

1.1.1 uždavinys: Siekti 
aktyvesnio turimos ir naujai 
kuriamos MTEPI 
infrastruktūros panaudojimo 
(197 mEUR) 

1.2.2 uždavinys: Padidinti žinių 
komercinimo ir technologijų 
perdavimo mastą (156 mEUR) 



Agroinovacijos ir maisto technologijos 

1. Tvarūs 
agrobiologiniai 

ištekliai ir 
saugesnis maistas 

2. Funkcionalus 
maistas 

3. Inovatyvus 
biožaliavų kūrimas, 

tobulinimas ir 
perdirbimas 

(biorafinavimas) 

Saugesnės natūralios maisto 
žaliavos, produktai ir priedai, 
maisto pakuotės ir saugojimo 
technologijos, naujos augalų 
veislės, kenksmingų organizmų 
kontrolės ir augalų mitybos 
sistemos, naujos trąšos, 
precizinės gyvulininkystės 
technologijos 

Funkcionaliojo maisto 
kokybė, funkcionalieji 
maisto komponentai, 
žemės ūkio žaliavos ir 
jų perdirbimo 
technologijos 

Suprojektuotos sudėties 
žemės ūkio žaliavos ir jų 
gamybos technologijos, 
kompleksinės ūkio žaliavų 
ekstrakcijos ir frakcionavimo 
technologijos bei 
fiziocheminio ir biokatalizinio 
perdirbimo technologijos 



Energetika ir tvari aplinka 

1. Išmaniosios energijos 
generatorių, tinklų ir 
vartotojų energetinio 

efektyvumo, 
diagnostikos, 

stebėsenos, apskaitos ir 
valdymo sistemos 

2. Energijos ir kuro 
gamyba iš biomasės 

ar atliekų, atliekų 
apdorojimas, 
saugojimas ir 

šalinimas 

3. Išmaniųjų 
mažaenergių pastatų 
kūrimo ir naudojimo 

technologija – 
skaitmeninė statyba 

4. Saulės energijos 
įrenginiai ir jų 

naudojimo elektros, 
šilumos ir vėsos 

gamybai 
technologijos 

Paskirstytosios energijos 
generatorių valdymo 
technologijos, mikrotinklų 
kontrolės, energetinio tinklo 
įrenginių būklės stebėsenos ir 
sąnaudų kontrolės, startinių 
būsenos auditavimo 
technologijos, fizinio 
mikroklimato formavimo 
sistemos 

Biomasės paruošimo ir 
perdirbimo į biokurą procesai 

ir technologijos, 
termocheminio apdorojimo 
technologijos, kenksmingųjų 

medžiagų apdorojimo ir 
šalinimo technologijos ir 
produktai, radioaktyviųjų 

atliekų saugojimo ir šalinimo 
technologijos ir produktai 

Informacijos perdavimo tarp 
įvairių statybos procesų 
analizės sistemos, energiškai 
efektyvių statinių analizės 
metodikos, statybos žinių 
bazės struktūros modeliai, 
pilotiniai energiškai efektyvių 
išmaniųjų statinių 
informaciniai modeliai 

Tradicinių ir hibridinių silicio 
saulės elementų ir modulių 
gamybos technologijos, 
saulės elementams ir 
moduliams gaminti 
naudojamų neorganinių ir 
organinių medžiagų gamybos 
technologijos, šilumos ir 
vėsos gamybai skirti saulės 
energiniai įrenginiai 



Įtrauki ir kūrybinga visuomenė 

1. Modernios 
ugdymosi 

technologijos ir 
procesai 

2. Proveržio 
inovacijų kūrimo ir 

diegimo 
technologijos ir 

procesai 

Tradicinių ir naujųjų medijų 
technologijos, autonomiško 
mokymosi technologijos, naujos 
arba iš esmės patobulintos 
formaliojo ugdymo ir neformalaus 
švietimo didaktikos technologijos  

Dizaino ir audiovizualinių medijų 
technologijos, socialines 
technologijos, mišraus 
finansavimo ir finansinio 
įtraukimo technologijos, mišrių 
rinkų kūrimo technologijos 



Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos 

1. Fotoninės ir 
lazerinės 

technologijos 

2. Funkcinės 
medžiagos ir danga 

3. Konstrukcinės ir 
kompozitinės 

medžiagos 

4. Lanksčios 
produktų kūrimo ir 

gamybos 
technologinės 

sistemos 

Trumpų impulsų lazeriai, 
optiniai ir optomechaniniai 

komponentai, lazerinės 
spektroskopinės sistemos, 

lazeriniai technologiniai 
įrenginiai, kompaktiški 
šaltiniai, specialiosios 
paskirties šviestukai 

Organiniai puslaidininkiai, 
organinės elektronikos 

medžiagos, keraminės ir 
polimerinės dangos, paviršių 
modifikavimo nanodariniais 

technologijos, nauji 
litografiniai procesai ir 

technologijos 

Išskirtinių savybių 
kompozitinės ir konstrukcinės 
medžiagos ir jų gamybos 
technologijos, gaminių iš 
kompozitinių medžiagų 
antrinio perdirbimo 
technologijos, subalansuoti 
konstrukciniai sprendimai ir 
jų modeliavimo metodai 

Virtualaus produkto kūrimo 
technologijos, medžiagos ir 
ištekliai, tausojantys gamybos 
ir paslaugų teikimo būdus, 
robotinės technologijos, 
intelektinės gamybos ir 
paslaugų teikimo valdymo 
sistemos 



Sveikatos technologijos ir biotechnologijos 

1. Molekulinės 
technologijos 
medicinai ir 

biofarmacijai 

2. Pažangios 
taikomosios 

technologijos 
asmens ir 

visuomenės 
sveikatai 

3. Pažangi 
medicinos 

inžinerija ankstyvai 
diagnostikai ir 

gydymui 

Genomines ir postgenomines 
tyrimų technologijos, 
rekombinantinių baltymų ir 
ląstelių technologijos ir nauji 
vaistiniai ir diagnostikos 
preparatai, molekulinės 
diagnostikos technologijos ir 
biožymenys, skysčių 
mikromanipuliavimo mikro ir 
nanotechnnologijos 

Susirgimų modeliavimo, 
medicininės informatikos ir 
žinių inžinerijos 
technologijos, medicininių 
vaizdų ir signalų apdorojimo 
technologijos, medicininių 
žinių inžinerijos 
technologijos, inovatyvūs 
nestacionarinės stebėsenos 
sprendimai 

Biobankų ir klinikinių tyrimų 
produktai, pažangios 
terapijos vaistiniai preparatai, 
sveikatos vertinimo mobilių 
technologijų pagalba 
technologijos, e-platformos 
duomenų rinkimui apie 
visuomenės sveikatą ir 
gyvenseną 



Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos 

1. Sumanios 
transporto 
sistemos ir 

informacinės ir 
ryšių technologijos 

2. Tarptautinių 
transporto koridorių 

valdymo ir transporto 
rūšių integracijos 
technologijos / 

modeliai 

3. Pažangus 
elektroninis 

turinys, 
technologijos jam 

kurti ir informacinė 
sąveika 

4. Informacinių ir 
ryšių technologijų 

infrastruktūros, 
debesų kompiuterijos 

sprendimai ir 
paslaugos 

Transporto srautų, transporto 
valdymo efektyvumo ir 
saugumo technologijos, 
daiktų interneto 
technologijos, autonominės 
automobilinės sistemos, 
įvairių transporto rūšių 
intelektinės sistemos 

Skirtingų transporto rūšių IRT 
integracijos modeliai, 
daugiarūšio transporto 
terminalų modeliai, 
integralaus transporto 
modeliai, saugumo vertinimo 
metodikos 

Informacinių ir programų 
sistemų inžinerijos bei e-
komercijos technologijos, 
informacinių išteklių ir 
paslaugų semantizavimo 
technologijos, lietuvių 
rašytinės ir šnekamosios 
kalbos ir kultūros integravimo 
į skaitmeninę erdvę 
technologijos 

Pokyčių valdymo 
automatizacijos metodai ir 
priemonės, verslo ir viešojo 
sektoriaus valdymo procesų 
optimizavimas, didelės 
apimties duomenų 
apdorojimo technologijos, 
asmens saugumo ir tapatybės 
valdymo bei privatumo 
technologijos 



Kodėl tai aktualu? 
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Šaltinis: MOSTA 



Sumani specializacija: 

Nėra priemonė: 
• Mokslinių tyrimų 

infrastruktūrai (su išimtimis) 
• Laboratorijų kasdieniniams 

kaštams dengti 
• Pirkti ir diegti baigtines 

technologijas 
• Kultūrai remti 

Gali būti panaudota: 
• Fundamentiniams tyrimams 
• Pirkti technologijas, jei tai 

leidžia kurti naujas 
technologijas 

• Kartu su kitomis EK 
priemonėmis (H2020, ERC 
grantais) 

 



• Informacija apie Sumanios specializacijos įgyvendinimą; 

• Sėkmės istorijos, pavyzdžiai; 

• Pažangos analizė; 

• Nuorodos į paramą administruojančias institucijas. 

 

 
 

Informacinis portalas 

www.sumani2020.lt 




