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I. Pranešimo politinis kontekstas

Ekonomikos sunkmečio, riboto biudžeto ir augančios pasaulinės konkurencijos laikotarpiu 
Europos Sąjungai svarbu nuolat stiprinti savo inovacijų galią. Taigi ES išsikėlė tikslą tapti 
„Inovacijų sąjunga“.1

Praeitis parodė, kad be bendros strategijos visos ES investicijos, skirtos moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir inovacijoms (MTTPI), dažnai nedavė pageidaujamų 
rezultatų: parama teikta pernelyg plačiai sričiai, politikų sprendimai pernelyg nutolę nuo 
konkrečios padėties tam tikroje vietoje, o dalyviai ir administracinio lygmens atstovai – per 
mažai susiję. Šie laikai – jau praeitis. Dėl sudėtingos valstybių narių ir ES biudžeto ir 
ekonomikos padėties parama nebebus teikiama plačiai, tarsi iš gausybės rago. Ypač 
kruopščiai ateityje reikės atrinkti remtinus tikslus. Itin svarbu bus sėkmingai bendradarbiauti 
visiems dalyviams visais lygmenimis (angl. networking excellence).

Siekdamas, kad struktūriniai fondai ateityje būtų naudojami efektyviai, teisės aktų leidėjas 
nustatė 11 teminių tikslų („teminė koncentracija“) ir įvairias išankstines įgyvendinimo 
sąlygas. Ateityje norėdami gauti ERPF paramą 1-ajam teminiam tikslui, regionai savo 
investicijas į MTTPI turės skirti vadinamųjų pažangios specializacijos strategijų pagrindu. 
2014–2020 m. paramos teikimo laikotarpiu sukurti tokią strategiją bus privalomas 
reikalavimas, išankstinė įgyvendinimo sąlyga2, siekiant gauti ERPF paramą MTTPI3. 

Šiuo metu regionai išgyvena lemiamą etapą, rengdami ateinančio 2014–2020 m. laikotarpio 
paramos teikimo sąlygas. ES Komisija jau derasi su valstybėmis narėmis ir regionais dėl 
partnerystės susitarimų ir veiksmų programų turinio. Valstybės narės ir regionai turi 
atitinkamai nustatyti pagrindinius naujos paramos politikos tikslus ir būtinas ES paramos 
sąlygas. Tuo pačiu metu ES institucijos baigia derybas dėl naujos 2014–2020 m. sanglaudos 
politikos pagrindinių teisėkūros sąlygų. Tokiomis įtemptomis aplinkybėmis rengiamas šis 
pranešimas.

Politikai labai daug tikisi iš šios mokslinės koncepcijos, kuri sukurta vos prieš keletą metų ir 
jau naudojama kaip būsimos struktūrinės paramos išankstinė įgyvendinimo sąlyga. Mokslo 
atstovai taip pat įtemptai laukia mokslo praktiškumo įrodymų. Jau dabar ryškėja iššūkiai 
dalyviams ir pirmosios šio naujo ambicingo proceso grėsmės.

II. Darbo dokumento struktūra

Šiuo darbo dokumentu pranešėjas nori paskatinti tolesnes diskusijas komitete dėl pranešimo 
savo iniciatyva. Pirmiausia trumpai apibūdinamos teisinės sąlygos ir regionams keliamos 

                                               
1COM(2010) 546, 24 puslapis.

2Naujo Pagrindų reglamento 2 straipsnis; Pagrindų reglamento V priedas, išankstinės įgyvendinimo sąlygos, taip 
pat ˛r. ES Komisijos pranešimą Nr. 10 dėl išankstinių įgyvendinimo sąlygų; tikslą stiprinti MTTPI sudaro 
mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) kompetencijos plėtra, didesnės įmonių investicijos į MTI ir žinių trikampio 
(angl. knowledge triangle) stiprinimas.

3Teminis tikslas pagal būsimo Pagrindų reglamento 2011/0276 (COD), toliau vadinamo Pagrindų reglamentu, 
9 straipsnio 1 dalį arba 2013m. bir˛elio 3 d. redakcijos ERPF reglamento 5 straipsnio 1 dalį.
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užduotys. Tada, nagrinėdamas keletą tyrimo klausimų, pranešėjas norėtų aptarti S3 strategiją, 
jos iššūkius bei grėsmes dalyviams ir pateikti keletą gerosios praktikos pavyzdžių.

III. Pažangios specializacijos strategija (S3)

Strategija yra sudėtinga. Atitinkamai sunku bandyti ją apibrėžti. ES Komisija ir teisės aktų 
leidėjas tik derybų pabaigoje susitarė dėl šių dalykų:

1. ES Komisijos ir teisės aktų leidėjo pateikiama apibrėžtis1

„Pažangios specializacijos strategija – tai nacionalinės ir regioninės investavimo strategijos, 
nustatančios prioritetus, kad būtų galima įgyti konkurencinį pranašumą. Norint nuosekliai 
išnaudoti atsiradusias verslo galimybes ir prisitaikyti prie rinkos pokyčių, reikia plėtoti MTI 
stiprybes, atitinkančias įmonių poreikius. Pastangos ES lygmeniu turėtų nesidubliuoti ir 
nebūti suskaidytos.“ 

2. Būtinieji regionų veiksmai2

Teisinėse sąlygose regionams nurodoma įvykdyti šiuos veiksmus:
 atlikti savianalizę (angl. self assessment), taikant stiprybių, silpnybių, galimybių ir 

grėsmių (angl. SWOT) analizės arba panašų metodą: reikia iš anksto įvertinti stiprybes, 
poreikius ir pageidaujamus rezultatus; 

 pagal S3 strategiją išteklius nuosekliai sutelkti ribotam MTI prioritetų skaičiui;
 į strategiją įtraukti priemones, kurios skatintų privačias investicijas į MTTP;
 į strategiją įtraukti kontrolės ir stebėsenos sistemą3;
 be to, numatyta, kad valstybės narės nustatytų pagrindus, kurie apibrėžtų moksliniams 

tyrimams ir inovacijoms skiriamus biudžeto išteklius, įskaitant ilgametį su prioritetiniais 
ES projektais susijusį planą (Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros strategijos 
forumas, EMTISF). 

ES Komisija turi tikrinti tik šiuos veiksmus, o ne strategijų turinį4. Jeigu strategija apskritai 
neparengta arba priimant veiksmų programas nėra veiksmų plano, užtikrinančio strategijos 
įgyvendinimą iki 2016 m., ERPF lėšų mokėjimas5 MTTPI teminiam tikslui nevykdomas.6

                                               
1 Būsimo Pagrindų reglamento 2 straipsnis, 2013 m. birželio 17 d. trišalio dialogo rezultatas, paties autoriaus 
išverstas iš anglų kalbos, sakinys suskaidytas, kad būtų lengviau skaityti, originali versija anglų kalba.

2 Žr. Pagrindų reglamento pasiūlymo V priedą arba trišalio dialogo rezultatus, tuometį IV priedą.

3 Pasiūlymas steigti peržiūros sistemą nesulaukė daugumos pritarimo.

4 Naujojo Pagrindų reglamento 17 straipsnio 4 dalies a punktas, vis dar derinamas: nuoseklumo patikra (angl. 
consistency check); 2013 m. kovo mėn. COM gairių I dalis, 16 p.

5 Čia mokėjimas reiškia tarpinį mokėjimą (angl. interim payment), naujojo Pagrindų reglamento 17 straipsnio 
5 dalis, 2013 06 10 trišalių derybų metu priimta redakcija.
6 Žr. 17 str. 1 ir tolesnes dalis, galutinis susitarimas dar nepriimtas, 2013 m. kovo mėn. COM gairės, 18 p.;
Šiuo atveju suma turi atitikti pažangą ir fondo rūšį.
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IV. Tyrimo klausimai

1. Ar įpareigojantis nurodymas vykdyti šią strategiją neprieštarauja būtinam 
lankstumui renkantis konkrečioms vietoms pritaikytą metodą (angl. place-based 
approach)? Ar nekyla pavojus, kad išankstinė įgyvendinimo sąlyga taps tik formalumu?

Pagal S3 strategijos išankstinę įgyvendinimo sąlygą numatyta, kad kiekvienas regionas 
parengtų atskirą, regiono poreikius atitinkančią strategiją. Juk tik regionai gali spręsti, kas 
stiprina jų inovacijų potencialą. Tuo metu teisės aktų leidėjas visiems regionams teikia 
bendrus nurodymus dėl teminės koncentracijos ir metodikos. Jeigu jų nesilaikoma (angl. non-
compliance), ES Komisija, siekdama užtikrinti paramos efektyvumą, gali sustabdyti 
mokėjimus.
Sunku nustatyti, kokia tikrinimo apimtis yra derama. Juk ES Komisija gali tik patikrinti, ar 
regionai pritaikė nurodytus metodus ir ar rengia strategiją, bet negali tikrinti strategijos 
turinio1. Vyraujant šiai priešpriešai, kyla tam tikra (sisteminė) rizika, kad išankstinė 
įgyvendinimo sąlyga taps formalumu. 

 Pagaliau S3 strategija nėra per se stebuklinga sėkmės formulė, o tik priemonė pagalbai 
teikti. Lemiamas rodiklis turi būti ne ši sąlyga, o pačių regionų suinteresuotumas sukurti 
gerą, plačią inovacijų koncepciją, užtikrinančią piliečių ateitį. Jeigu regionai šios 
strategijos kaip galimybės neįvertins, sėkmingų rezultatų nebus, kad ir kokias sąlygas būtų 
nustatęs teisės aktų leidėjas. 

Tinkamas strategijos plėtros vykdymas – tai ambicinga ir daug sąnaudų reikalaujanti užduotis 
regionams. Taigi regionai turėtų nustatyti ilgalaikes ir labai plačias inovacijų strategijas, 
pranokstančias teisinius nurodymus ir trunkančias ilgiau už kitą paramos teikimo laikotarpį.2

2. Ar ši strategija gali būti sėkminga visų regionų sanglaudos politikos koncepcija, 
nepaisant jų inovacijų ir technologijų plėtros lygio?

Regionų infrastruktūros sąlygos, žmogiškieji ištekliai skiriasi, jiems būdingos skirtingos 
stiprybės ir silpnybės. Taigi turi būti skirtingų būdų regioninėms inovacijų sistemoms 
stiprinti. Tikėtina, kad vos keli regionai galės tapti inovacijų lyderiais (angl. innovation 
leader) ir sukurti pažangiausias technologijas ir inovacijas. Didžioji dalis taps jų sekėjais 
(angl. follower), inovacijas taikysiančiais naujose srityse. Pavyzdžiui, Suomija, pasitelkdama 
kitur sukurtas nanotechnologijas, modernizavo savo ekonomikos pagrindinį sektorių –
medienos ir popieriaus pramonę. Tik toks platus strateginis požiūris gali pakeisti visų regionų 
ekonomiką ir pagrįsti sanglaudos politikos lėšų skyrimą MTI sričiai. Priešingu atveju 
struktūrinių fondų dalys tik taptų antra mokslinių tyrimų paramos programa.

 Taigi pagrindinės sąlygos turi būti tokios, kad kiekvienas regionas, nepaisant jo ligšiolinės 
padėties, siekdamas žengti pirmyn galėtų taikyti šią strategiją. ERPF reglamento 1-ąjį 
teminį tikslą reikia apibrėžti kuo plačiau. Pagrindinį dėmesį nuo mokslinių tyrimų reikia 

                                               
1 Žr. III dalies 2 punktą ir 6 išnašą.
2 Pavyzdžiui, iškeliant teminius tikslus kitiems fondams, kaip antai ESF ir kiti.
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aiškiai nukreipti į inovacijas. Jeigu inovacijų sąvoka bus plačiai suprantama, atveriant 
galimybes taikyti technologijas, naudos gaus kiekvienas regionas.

 Pranešėjas įžvelgia pavojų, kad daugiausia pastangų regionai skirs technologijų plėtros ir 
inovacijų temai. Šiuo atveju, atsižvelgiant į regiono sąlygas, išties svarbiausia inovacijas 
orientuoti į vartotojus, o ne į technologijas. Strategija turėtų būti grindžiama plačia 
inovacijų (ne tik technologijų) sąvoka, aprėpiančia ne tik aukštųjų (angl. high-tech), bet ir 
žemesniųjų (angl. low-tech) technologijų arba praktiškas, net netechnologines (angl. non-
tech) inovacijas, pavyzdžiui, paslaugų sektoriaus inovacijas (procesų tobulinimą ir 
organizacijų pokyčius) arba verslo modelių, rinkodaros, prekių ženklų valdymo, dizaino, 
ekologines ir socialines inovacijas, siekiant atitikti, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių 
aktyvumo ir demografinių pokyčių keliamus iššūkius.

 Taip pat kyla svarbus klausimas, kiek pinigų skirs valstybių ir vyriausybių vadovai ir koks 
vaidmuo skirstant lėšas teks regionams. Parama taip pat turėtų dominti ir labiau 
išsivysčiusius regionus, nes priešingu atveju regionai apskritai gali atsisakyti šios 
strategijos, o tai paneigtų jos prasmę ir tikslą – to įvykti negali.

3. Kodėl toks svarbus verslus atradimo procesas? Ar realu taikyti metodą „iš apačios į 
viršų“ (angl. bottom up approach)? Ar dalyviai pakankamai įtraukiami?

Mokslininkai ir ES Komisija giria naują strategijos įgyvendinimo metodą „iš apačios į viršų“. 
Priešingai nei pagal ankstesnes inovacijų strategijas, sprendimai dėl veiksmų priimami ne 
aukštesniu lygmeniu. Per vadinamąjį verslų atradimo procesą (angl. entrepreneurial discovery 
process) regiono ateities vizija rengiama kartu su atitinkamomis įmonėmis (mažosiomis, 
vidutinėmis ir didelėmis), mokslinių tyrimų įstaigomis ir kitais dalyviais.1

 Pranešėjo požiūriu, tai – opiausia strategijos vieta. Juk galutinį sprendimą turi priimti 
politikai. Tačiau jeigu dalyviai nepakankamai aktyvūs, neįmanoma tinkamai įvertinti 
regiono stiprybių ir silpnybių. Šiame procese ypač svarbios įmonės. Natūralu, kad jos 
geriausiai žino, kas atitinka jų poreikius ir potencialą. Mokslinių tyrimų įstaigos, 
universitetai ir kitos įstaigos, pavyzdžiui, inovacijų inkubatoriai, skleisdami savo į 
vartotojus orientuotų mokslinių tyrimų rezultatus ir savo darbuotojų žinias, turi įmonėms 
suteikti galimybių tapti novatoriškomis. Rezultatas –  naujai atsiradusios (angl. spin-offs) 
arba jau veikiančios įmonės, kuriančios novatoriškus produktus ir paslaugas. Jos yra 
regiono ekonomiką keičianti ir konkurencingumą stiprinanti varomoji jėga. Inovacijų 
strategija veikia tik tuo atveju, jei šie dalyviai (angl. knowledge triangle) sklandžiai 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su politinius sprendimus priimančiomis įstaigomis 
(valdymo institucijomis). 

 Kyla klausimas, ar regionai pakankamai įtraukia atitinkamus dalyvius, o gal jie veikia 
įprastai (angl. business as usual) ir tik tradiciniu būdu konsultuoja įprastus dalyvius. 
Dalyvaujant vien tik senbuviams, vizijos sukurti nepavyks. Pavyzdžiui, turėtų dalyvauti ir 
ateities įmonės. Be to, per verslų atradimo procesą būtina kur kas labiau gilintis į esmę 
(atrasti), nei gilintasi per ligšiolines konsultacijas.

                                               
1 Pagal Pagrindų reglamento I priedo 4.3.2 punktą, įtraukiant į verslų atradimo procesą nacionalines ar 
regionines valdančiąsias institucijas ir suinteresuotąsias šalis, kaip antai universitetus ir kitas aukštojo mokslo 
įstaigas, pramonės ir socialinius partnerius.
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 Šį tikslą galima pasiekti tik išnaudojant adekvačius administracinius pajėgumus: 
kompetentingos valdymo institucijos turės elgtis lanksčiai ir moderniai tiek atrinkdamos 
dalyvius, tiek vadovaudamos dalyvavimo procesui.

4. Ar realu strategiją parengti per numatytą laikotarpį?

ES Komisija šią išankstinę įgyvendinimo sąlygą pasiūlė tik 2011 m. rudenį. Veiksmų 
programas ES Komisija turės priimti jau per ateinančias savaites ir mėnesius. Regionai, savo 
strategijas pradėję rengti tik šiuo metu, vargu ar bus sukūrę visą strategiją, kai reikės pateikti 
veiksmų programas. Kyla pavojus, kad atitinkami dalyviai, o ypač įmonės – verslaus atradimo 
proceso dalis – dalyvaus nepakankamai intensyviai, nei reikėtų.1 Taigi svarbu, kad teisinėse 
sąlygose kaip alternatyva visos strategijos pateikimui būtų numatyta galimybė pateikti 
veiksmų planą. Šiame plane reikia nurodyti, kas atsakingas už strategijos rengimą ir kada 
planuojama ją įgyvendinti. Ją pabaigti privaloma iki 2016 m. pabaigos. Pažvelgus į 
pavyzdiniais laikomus regionus, galima konstatuoti, kad jie jau daug metų ar dešimtmečių 
rengia savo regionų inovacijų strategijas. Tai parodo, kad strategijos kūrimas – tai visų 
dalyvių mokymosi procesas (angl. policy learning process), trunkantis gerokai ilgiau nei 
suplanuotas programos laikotarpis. Vis dėlto reikėtų užtikrinti, kad nebūtų tiesiog 
perdirbamos senos inovacijų strategijos ir kartojamos praeities klaidos, pavyzdžiui, per mažai 
įtraukiant regiono įmones.

5. Kokie pavojai kyla nustatant prioritetus? Kaip juos tinkamai nustatyti?

Pažangi specializacija reiškia, kad valstybė narė arba regionas, atsižvelgdami į savo stiprybes 
ir sąlyginius regiono privalumus, nustato mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų 
prioritetus ir remia didžiausią potencialą turinčias sritis, kad šios tvariai veiktų. Prioritetai 
nustatomi pagal strategines žinias apie regiono turtą2, iššūkius3, konkurencinius pranašumus ir 
kompetencijos potencialą. Šiuo tikslu būtina atlikti sąžiningą savianalizę pagal atitinkamus 
rodiklius.

 Klausimas, kuriuos būtent prioritetus pasirinkti, sudėtingas beveik visiems regionams, net 
ir labiau išsivysčiusiems: regionai baiminasi pasirinkti netinkamai, jei rinkos vystytųsi 
kitaip, nei tikėta. Tvyro baimė neatlaikyti „išorės smūgių“. Prie prioritetų 
neprisitaikančios įmonės galėtų pasitraukti. Būtent krizės laikotarpiu regionams prasminga 
nustatyti plačią ekonomikos sritį. Regionams dažnai būdinga tiesiog toliau remti savo 
senus klasterius arba kopijuoti žinomas sėkmės koncepcijas. Dalyviai norėtų, kad būtų 
atsižvelgta į visas jų veiklos sritis. Vidutinės įmonės nerimauja, kad nesumažėtų 
regioninės ekonomikos apimtis. Vis dėlto, nustačius per plačius prioritetus, būtų 
kartojamos senos klaidos, parama vėl būtų teikiama per plačiai, o investicijos – mažiau 
veiksmingos.

 Itin svarbu rasti tinkamą specializacijos ir atvirumo ar įvairovės derinį ir neapsiriboti 
vienu sektoriumi arba viena technologija (atvirumas technologijoms!). Šis tikslas 

                                               
1 Žr. 3 tyrimo klausimą.
2Šie rodikliai – tai, pavyzdžiui, sektorių struktūriniai dariniai, klasteriai, aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų 
institutai, mokslas, technologijos, dalykinės žinios, žmogiškasis kapitalas, aplinka, prieiga prie rinkos, valdymo 
sistemos ir ryšiai bei santykiai su kitais regionais.  
3Taip pat, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus gyventojai, demografiniai pokyčiai, kritinė darbo rinkos padėtis, 
nutolusios vietovės ir kiti aplinkos veiksniai.



DT\940990LT.doc 7/10 PE514.671v01-00

LT

pasiekiamas pradėjus kurti technologijas, produktus ir paslaugas, susijusius su regione jau 
esančiomis sėkmingomis technologijomis ir kompetencijų sritimis, nes tokiu būdu žinios 
perduodamos geriausiai (angl. related diversity).

 Taigi idealu, jeigu pastangos sutelkiamos į sektoriaus ir technologijų ribas pranokstančius 
veiksmus, turinčius įtakos visai (regiono) ekonomikai.

 Be to, pranešėjas laikosi požiūrio, kad kuo atidžiau konsultuojami suinteresuotieji atstovai 
ir rengiami savianalizės ir stebėsenos sistemos duomenys, tuo mažesnė tikimybė, kad 
plėtra nepavyks.

 Vis dėlto regionams turi būti suteikta galimybė procesus koreguoti (net per paramos 
teikimo laikotarpį), jeigu plėtra nepavyksta. Stipri, gerai apgalvota stebėsenos sistema yra 
esminė, regionų dažnai nuvertinama sąlyga. Be to, sprendimus priimančios įstaigos turi 
išdrįsti tokias korekcijas iš tiesų atlikti. 

6. Ar regionams teikiama pakankamai konsultacijų ir pagalbos?

Natūralu, kad dėl šiuo metu vedamų derybų dėl partnerystės susitarimų ir veiksmų programų 
glaudžiai bendradarbiaujama su REGIO GD – pagaliau juk tai vienintelis būdas regionams 
įvertinti, ar jie gali atitikti išankstinę įgyvendinimo sąlygą. ES Komisija papildomai teikia 
įvairias gaires, kaip atlikti savianalizę ir geriau suvokti strategiją. Šio proceso metu regionams 
padėti specialiai įsteigta vadinamoji S3 platforma1. Platforma iš esmės veikia seminarų forma 
(angl. peer review workshops). Toliau pažengę arba procesą jau įgyvendinę regionai pataria 
mažiau pasiekusiems regionams. Vis dėlto yra užsiregistravę tik apie 130 regionų.2 Nors 
registruojamasi savanoriškai, visi regionai ir valstybės narės turėtų pasinaudoti šia galimybe. 
Akivaizdu, kad kiekvienas regionas gali ko nors išmokti ar kuo nors prisidėti. 

7. Kokie gali būti išoriniai aspektai? Ar jie realūs? Ar užtenka pagrindinių sąlygų? Kaip 
sudėlioti ES bendrą dėlionę iš atskirų regioninių strategijų? 

Be abejo, išoriniai aspektai – didžiausias šios strategijos nežinomasis. Dalyvių 
bendradarbiavimą reikia stiprinti ne tik regione, bet regionai, anot strategijos, taip pat turi 
orientuotis į išorę, kad rastų savo vietą Europos vertės kūrimo grandinėje. Rengdami savo 
strategijas, regionai turi kelti klausimą, kaip galėtų prasmingai bendradarbiauti su kitais 
regionais, pavyzdžiui, novatoriški, mokslinius tyrimus intensyviai vykdantys klasteriai galėtų 
dirbti kartu, o skirtingų regionų mokslinių tyrimų institutai –  keistis informacija.3

Tiesa, yra regionų, jau atitinkančių šį idealų modelį, kurių klasteriai glaudžiai 
bendradarbiauja. Tačiau akivaizdu, kad jie arba labai intensyviai plėtoja mokslinius tyrimus 
(angl. research driven) ir jau galėjo pasinaudoti Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų 
programos „Regions for knowledge“ pranašumais, arba juose įsikūrusios pasauliniu mastu 
veikiančios įmonės, į kurių verslo modelį tokie ryšiai įeina savaime. 

Vis dėlto dauguma regionų bendradarbiauja gana prastai. Kyla klausimas, kaip šią padėtį 
pagerinti. 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, įkurta 2011 m. Sevilijoje.
22013 m. gegužės mėn. duomenys.
3Pagrindų reglamento I priedo 7.2.1 punktas.
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Vadovėlinis tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys – jau seniai vykdomas 
projektas „Silicon Europe“ – Vokietijos (Drezdeno), Nyderlandų (Eindhoveno), 
Belgijos (Leveno), Prancūzijos (Grenoblio) ir Austrijos (Filacho) aukštųjų 
technologijų klasterių (įmonių ir mokslinių tyrimų institutų) susijungimas mikro- ir 
nanotechnologijų srityje. Specializuodamasis kiekvienas atskiras regionas gauna 
didelę ekonominę naudą, o visi kartu jie didina ES konkurencingumą pasaulyje ir 
padeda įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Teritorinis bendradarbiavimas ypač turėtų paskatinti ekonomikos plėtrą, pasitelkiant MTTPI: 
o tarptautinis bendradarbiavimas turėtų pakelti žemą MTI lygį kaimyniniuose regionuose; 
o taip pat tarpregioninio bendradarbiavimo srityje reikėtų pasitelkti teritorinį 

bendradarbiavimą, kuris paskatintų mokslinius tyrimus intensyviai vykdančius klasterius 
dirbti kartu, o mokslo įstaigas ir mokslinių tyrimų institutus – keistis informacija.1

 Vis dėlto pranešėjui susirūpinimą kelia prastas finansinis paketas, kurį valstybių ir 
vyriausybių vadovai planuoja skirti šiam tikslui. Kaip reikalauja Parlamentas, numatytam 
turiniui plėtoti reikia kur kas didesnio finansinio paketo.

Įdomus tarpregioninio bendradarbiavimo pavyzdys – dviejų kaimyninių regionų Vokietijos 
federalinių žemių Berlyno ir Brandenburgo bendra inovacijų strategija. Šie regionai 
įgyvendindami projektus bendradarbiauja dar nuo dešimtojo dešimtmečio. Bendra inovacijų 
strategija „InnoBB“ parengta 2007–2010 metais.2

 Ši patirtis rodo, kad suderinimo procesas yra sudėtingas ir visi dalyviai turi dėti daug 
papildomų pastangų, derindami teisines sąlygas, strategijas ir veiksmų programas. 

 Šioms strategijoms įgyvendinti reikia didelio politikų ir valdymo institucijų lankstumo. Be 
abejo, ministerijų laukia ilgas mokymosi procesas. Apskritai reikia numanyti, kad 
pasirengimas truks labai ilgai.

 Ypač sudėtinga, kai bendradarbiauti nori kaimyniniai regionai iš skirtingų valstybių narių. 
Iki šiol suderinti strategijų ir veiksmų programų trukmę ir turinį dažnai būdavo pernelyg 
sunku. 

 Ateityje bus reikalingi ne tik modernūs valdymo pajėgumai, bet ir pakankamai lanksčios 
teisinės sąlygos, ypač nustatant projekto tinkamumą paramai gauti.3 Ar teisės aktų leidėjas 
iki šiol dėjo pakankamai pastangų, parodys ateinančio paramos teikimo laikotarpio 
patirtis. 

Dėl strategijoje numatyto reikalavimo nedubliuoti ir neskaidyti priemonių regionai dažnai 
užduoda klausimą, ar renkantis prioritetus ES Komisija gali kištis ir kokiu mastu. Teisinėse 
sąlygose to nenumatyta. Vis dėlto ES Komisija gali patarti regionams, kaip pagerinti jų 
tarptautinius ryšius. Be abejo, reikalingų duomenų apie potencialius partnerius regionuose 
galima gauti per S3 platformą.

                                               
1 Būsimasis reglamentas dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB), 2013 m. birželio 3 d. redakcija, 5 ir 
tolesnės konstatuojamosios dalys.
2  http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf.
3 Pagrindų reglamento 60 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė iki 15 proc. ERPF suteiktos paramos skirti 
prioritetiniam dalykui ne pagal programą.
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8. Kaip būtų galima įgyvendinti skirtingų ES paramos programų, kaip antai 
„Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų, sinergijos tikslus? Ar teisėkūros sąlygos yra 
pakankamos? Kokie galėtų būti reikalingi koordinavimo mechanizmai? 

Bendrose strategijų sąlygose numatyta skatinti valstybes nares derinti visus galimus MTTPI 
srities išteklius siekiant kuo didesnio efektyvumo. Be nacionalinių ir regioninių paramos lėšų 
ir privataus kapitalo, omenyje turimi struktūriniai fondai, ypač programa „Horizontas 2020“.

Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sinergijos poveikis turėtų būti toks: pirma, 
išsiplėtus mokslinių tyrimų galimybėms, regiono MTI dalyviai turi būtų pasirengę ateityje 
ryžtingai dalyvauti programoje „Horizontas 2020“ (angl. stairways to excellence, widening 
participation).1 Pavyzdžiui, kompetencijos centrus arba novatoriškus klasterius mažiau 
išsivysčiusiuose  ir prastesnius MTTPI rezultatus turinčiuose regionuose reikėtų sujungti ir 
grupuoti (angl. twinning, teaming)2 su pirmaujančiais Europos kompetencijos centrais ir 
klasteriais; mažus, regioninius mokslinių tyrimų institutus pertvarkyti į kompetencijos 
centrus, pritaikant struktūrinių fondų lėšas; sukurti vadinamosios Europos mokslinių tyrimų 
erdvės profesūrą (angl. ERA chairs), modernizuoti universitetus, skatinti mokslininkų 
podiplomines studijas arba steigti konsultacijų apie dalyvavimą programoje „Horizontas 
2020“ centrus.3

Antra, turi būti priemonių, padedančių gauti ekonominės naudos iš mokslinių tyrimų rezultatų 
(pavyzdžiui, iš Septintosios bendrosios programos ar vėliau iš programos „Horizontas 2020“) 
ir sukurti inovacijoms palankią įmonių aplinką, pavyzdžiui, remiant naujai įsteigtas įmones, 
laboratorijas (angl. early-stage funding von spin offs, living labs) ir kt.

Visiems dalyviams keliami įvairūs iššūkiai. Lūkesčiai dideli, nes įmonės jau daug metų laukia 
geresnių pagrindinių sąlygų. Pirmiausia koordinuotai parengtos teisinės sąlygos: norint 
sustiprinti įvairių Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESIF) sinergijos poveikį, 
sukurtos bendros teisinės sąlygos, panaudojant, pavyzdžiui, iš kelių fondų finansuojamas 
programas.4

Kuriant strategiją, išskirtinė reikšmė tenka ESIF ir programos „Horizontas 2020“ 
koordinavimui, ypač tinkamumo, apskaitos būdų ar dalyvavimo taisyklių klausimais. Kadangi 
programas vyriausybės vertina skirtingai, šis procesas – ypatingas iššūkis. Norėdami 
sėkmingai koordinuoti programas, atitinkami generaliniai direktoratai turi glaudžiai 
bendradarbiauti prieš rengdami pasiūlymus, vykdydami teisėkūros procedūrą ir 
konsultuodami regionus. Šis sudėtingas procesas prasidėjo vėlai. Taigi tik 2013 m. rudenį 
pasirodys gairės, kaip regionams konkrečiai siekti sinergijos poveikio. Glaudus 
kompetentingų generalinių direktoratų koordinavimas, kurio jau seniai reikalauja Europos 
Parlamentas, pradėtas vykdyti labai lėtai. Šiuo atveju tarnautojų požiūris į darbą taip pat turi 
pasikeisti pagal naujus iššūkius.

Didesnės koordinavimo pastangos dedamos ne tik Komisijos viduje – struktūriniams fondams 
                                               
1 Pagrindų reglamento I priedo 4.2a punktas.
2 Pavyzdys: Makso Planko instituto bendradarbiavimas su Rytų Europos valstybėmis narėmis.
3 Pagrindų reglamento I priedo 4.3.4 punktas ir Komisijos pranešimas dėl maksimalių finansinių reikalavimų 
(MFR) siekiant ESIF ir programos „Horizontas 2020“ sinergijos.
4 Pagrindų reglamento 2011/0276(COD) I priedo 3.2a punktas.
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daugiau pastangų kartu skiria ES Komisija ir veiksmų programų valdymo institucijos, 
programos „Horizontas 2020“ nacionalinės kontaktinės institucijos, įmonės, kaip potencialios 
paraiškų teikėjos, ir planavimo bei paraiškų teikimo konsultacijų centrai, kaip antai Europos 
įmonių tinklas (angl. European Enterprise Network, EEN). Šią užduoti atlikti federalinėse 
struktūrose – didelis iššūkis. Šiuo atveju taip pat reikia ES Komisijos pagalbos ir patarimų.

V. Perspektyvos

Pranešėjas tikisi aktyviai padiskutuoti su komiteto kolegomis ir džiaugtųsi, jeigu REGIO GD 
atstovai pirmąkart įvertintų regionų pažangą vykdant išankstinę įgyvendinimo sąlygą. Be to, 
pranešėjas ir toliau laukia dalyvių ir regionų pastabų.


