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SPRENDIMO ESMĖ
Gauti Vyriausybės sutikimą reorganizuoti VšĮ „Versli Lietuva“ (toliau - VšĮ „VL“), ją prijungiant prie VšĮ „Lietuvos
verslo paramos agentūros (toliau - VšĮ „LVPA“)“, kurios pavadinimas būtų pakeistas į naują pavadinimą – VšĮ
„Inovacijų agentūra“, veikla būtų tęsiama adresu Savanorių pr. 28, Vilniuje. Projektu pavedama EIM įgyvendinti
valstybės VšĮ „Inovacijų agentūra“ savininkės teises ir pareigas.
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – MITA) vykdomos su inovacinės veiklos skatinimu susijusios
funkcijos bus perkeltos į VšĮ Inovacijų agentūrą, o MITA etatai, finansuojami iš ŠMSM valdomų asignavimų, taps
steigiamos Mokslo agentūros dalimi.
2021.12.09 Seimui pritarus Technologijų ir inovacijų, Mokslo ir studijų, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros bei
Inovacijų skatinimo fondo įstatymų pakeitimams (toliau – Įstatymai), buvo sudarytos teisinės sąlygos įsteigti viešąją
įstaigą Inovacijų agentūrą, kuri, tikimasi, kad įgyvendins nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą, skatinančią
Lietuvos įmonių technologinį atsinaujinimą ir persiorientavimą į inovatyvių poreikių ir paslaugų gamybą ir eksportą.
Visos Inovacijų agentūros steigimo procedūros turi būti baigtos ir Inovacijų agentūra savo veiklą turi pradėti ne vėliau
kaip 2022 m. balandžio 1 d.
Lietuvos inovacijų ekosistema atsilieka nuo pažangiųjų ES ir EBPO valstybių inovacijų ekosistemų, nes Lietuvos
inovacijų ekosistemos augimą ir plėtrą ilgą laiką riboja sisteminės problemos - inovacinės veiklos skatinimo funkcijos
buvo fragmentuotos, inovacinės veiklos skatinimo paslaugos teikiamas neefektyviai. Priimtais Įstatymais siekiamas
tikslas, sekant Skandinavijos šalyse veikiančių agentūrų pavyzdžiais - konsoliduoti vienoje agentūroje su technologijų
ir inovacijų politikos įgyvendinimu susijusias funkcijas, kurias šiuo metu įgyvendina MITA, VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ
„Lietuvos verslo paramos agentūra“.
Projektas įgyvendina Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 5.1.2 veiksmą „Įsteigti inovacijų agentūrą,
konsoliduojant inovacinės veiklos skatinimo funkcijas“.
Projektas suderintas su FM, VRM ir TM be pastabų. Projektas buvo pakoreguotas, atsižvelgiant į TAP posėdyje
pateiktas Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Strateginių kompetencijų grupės pastabas.
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