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Kodėl parama verslui? 

Valstybės pajamų šaltiniai 

  Ištekliai 

  Darbo jėga 

 Verslas (mokesčiai, 
darbo vietos) 

 DRAUDŽIAMA 

 IŠIMTYS 
• Tam tikroms veikloms 

• SVV (MVĮ) 

• De minimis 

• ... 



• Subsidijos 

• Investicijos į kapitalą 

• Paskolos / garantijos 

Tiesioginė 
parama 

•Mokestinės lengvatos: 

 Investicijoms į technologijų diegimą 

 MTEP išlaidoms 

 MTEP įrangos amortizacijai, ir pan. 

Tiesioginės 
paskatos 

• Inovacijos paramos paslaugos 

• Inovacijų konsultavimo paslaugos 

• Verslo konsultavimo paslaugos 

Netiesioginė 
parama 

Paramos priemonių tipologija 



• GAMYBA 

• SVEIKATA 

• ŽEMĖS ŪKIS 

• ENERGETIKA 

SKAITMENINIMAS 

ŽIEDINĖ EKONOMIKA 

SEKTORIAI: 

Europos prioritetai 2030 



Žiedinė ekonomika 



Pramonė 4.0 

Esame ties revoliucija, kuri iš esmės pakeis tai, 

kaip mes gyvename,  

dirbame ir bendraujame tarpusavyje.  

 

Žmonija iki šiol nepatyrė nieko, kas savo dydžiu ir 

sudėtingumu būtų panašu į ketvirtąją pramonės 

revoliuciją. 

 

 



Pramonė 4.0: skaitmeninės technologijos 

ŠALTINIS: WORLD ECONOMIC FORUM, 2016 

IMPLANTUOJAMOS 
TECHNOLOGIJOS VIRTUALUS 

GYVENIMAS 

REGOS 
SĄSAJOS 

INTERNETAS APRANGOJE 

SUPER KOMPIUTERIS 
KIŠENĖJE 

DAIKTŲ 
INTERNETAS 

IŠMANŪS NAMAI 

IŠMANŪS MIESTAI 

DIDELI DUOMENYS 
SPRENDIMAMS PRIIMTI 

SAVAEIGIAI 
AUTOMOBILIAI 

DALIJIMOSI 
EKONOMIKA 

 3D 
SPAUSDINIMAS 

NEUROTECHNOLOGIJOS 

DIDELI DUOMENYS 

ROBOTIKA PASLAUGOS, 
ŽMOGUS - MAŠINA SĄSAJA  



ES biudžetas 

Tame tarpe: 
 Europos regioninės plėtros fondas 

 Europos socialinis fondas 

 Sanglaudos fondas  

 Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 

 Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas 

 FP7 / Horizon2020 / FP9 

 ... 

2021-2027 m. 

~1 134,6 mlrd. (planas) 

2016-2020 m. 

1 082,6 mlrd. 

Kiek 

pasiimsime? 



Išlikti negalima išnykti ! 
Kur padėsime kablelį? 

Išlieka ne stipriausios ir net ne protingiausios rūšys, o tos, 

kurios geriausiai prisitaiko prie pokyčių   Č.Darvinas 

ES paramos verslui po 2020 m. belaukiant: 

 MTEP ir inovacijos 

 Skaitmeninių technologijų diegimas 

 „Žalių“ technologijų diegimas 

 Darbuotojų mokymas  

 Integracija į tarptautines vertės kūrimo grandines 
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Vietoj išvadų ... 



 

Susipažinkite su Meškiuku, kuris 

dabar lipa žemyn laiptais,- tuk, tuk, 

tuk - tuksi pakaušiu paskui Jonuką.  

 

Kiek Meškiukas pamena, tai 

vienintelis būdas lipti laiptais, tiesa, 

kartais jam atrodo, kad galėtų laipioti 

ir kitaip, jei tik pavyktų nors akimirką 

liautis tuksėjus ir apie tai pagalvoti. 

Bet paskui jam vėl atrodo, kad kito 

būdo tikriausiai nėra 

Vietoj išvadų.....(1) 



Beprotybė pasireiškia tada, kai vėl ir vėl darai tuos pačius 

dalykus, bet tikiesi skirtingų rezultatų 

                       Einstein 

Vietoj išvadų.....(2) 

Didžiausias sunkumas keičiant įmonės kursą yra susijęs ne 

su naujų idėjų kūrimu, o su senųjų atsisakymu 

                         John Maynard Keynes 

Jei nežinai kur eini, tai tada visi keliai ten nuves 
Japonų išmintis 



VšĮ Lietuvos inovacijų centras 

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius 
Tel.: +370 5 235 61 16   Faks.: +370 5 213 27 81 

lic@lic.lt 

Artūras Jakubavičius 
+370 687 36632 

a.jakubavicius@lic.lt 
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