KR SS priedas Nr. 9

Priemonės pavadinimas

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. Pažangios pramonės ekonomikos krypties įgyvendinimo 2021-2024 metų programa

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

1 Vystyti pažangiais sprendimais grįstą tarptautiniu mastu konkurencingą Klaipėdos regiono pramonę
1 1 Skatinti skaitmeninę pramonės transformaciją
1 1 1 Regioninio skaitmenio
1 Įveiklinti Lighthouse SIC
inovacijų centro stiprinimas
prototipavimo laboratorijas
Lighthouse SIC
2022 m. IV ketv.
šiose srityse:
kompetencijos,
infrastruktūra, tarptautinė
tinklaveika
Lighthouse SIC
2024 m. IV ketv.

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

1

2 Pramonės įmonių
darbuotojų technologinių
/skaitmeninių
kompetencijų ir įgūdžių
stiprinimas

1 Įgyvendinti Lighthouse SIC
švietimo programą įmonių
inovacinių gebėjimų
stiprinimui

Lighthouse SIC (KU,
KMTP, savivaldybės)

Lighthouse SIC

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Įsteigtos
prototipavimo
laboratorijos, vnt.
Pramonės įmonės,
pasinaudojusios
paslaugomis, skaičius

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma
informacija)

6

25

Veiksmas tęstinis.
Veiksmo įgyvendinimo pabaiga - 2026
m.
Planuojama, kad iki 2027 m. I ketv.
paslaugomis pasinaudos 50 pramonės
įmonių

2030

Regioninio
skaitmeninių
inovacijų centro
paslaugomis
pasinaudojusių ir
skaitmenines
technologijas
įdiegusių Klaipėdos
regiono pramonės
įmonių skaičius
(šaltinis: Regioninio
skaitmeninių
inovacijų centro
veiklos ataskaita)

600

Patikslintas priemonės koordinatoriaus
pavadinimas

2023 m. IV ketv.

Pramonės įmonių,
pasinaudojusių
mokymų programa,
skaičius

50

Tikslo Nr.

Uždavinio Nr.

2 Pramonės įmonių
darbuotojų technologinių
/skaitmeninių
kompetencijų
ir įgūdžių
Priemonės pavadinimas
stiprinimas

Veiksmo Nr.

1

Priemonės Nr.

1

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Vystyti pažangiais sprendimais grįstą tarptautiniu
mastu
konkurencingą Klaipėdos regiono pramonę
2 Įgyvendinti
Industrinių
inovacijų ir kompetencijų
KLEZ
2024 m. III ketv.
centro projektą
KLEZ

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

1

3 Skaitmeninių technologijų
pramonės sektoriuje
diegimo paskatų sistemos
regione sukūrimas ir
įgyvendinimas

1 Suteikti paramą įmonių
darbuotojų darbo
užmokesčiui finansuoti
kuriant inovacijas ir
prototipus
2 Suteikti įmonėms paramą
pažangiai įrangai, skirtai
inovatyviai veiklai ir
prototipavimui, įsigyti
3 Įsteigti industrinių startuolių
akseleravimo programą

Pagrindinis priemonės rodiklis

KU (Lighthouse SIC,
Lietuvos verslo
kolegija, KMTP,
verslo asociacijos)

Lighthouse SIC

Lighthouse SIC

KLEZ

Savivaldybės
(KMTP, Lighthouse
SIC)

2024 m. III ketv.

2030

2024 m. IV ketv.

2024 m. IV ketv.

2024 m. IV ketv.

2022

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis
Įmonių,
dalyvaujančių IIKC
veikloje, skaičius
Pagal įmonių
poreikius parengti
reikalingi specialistai,
skaičius
Klaipėdos regiono
pramonės įmonės,
kurių darbuotojai
sustiprino
technologines /
skaitmenines
kompetencijas ir
įgūdžius (šaltinis:
įmonių apklausa)
Įmonės,
pasinaudojusios
paslauga, skaičius

Įmonės,
pasinaudojusios
paslauga, skaičius
Naujų technologijų
pramonėje
pritraukimas, skaičius
Sukurta skaitmeninių
technologijų
pramonės sektoriuje
diegimo paskatų
sistema (šaltinis:
sistemos
funkcionavimo
ataskaita)

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma
informacija)

26

50

5000

Įgyvendinant priemonę svarbu atlikti
tyrimą dėl esamų poreikių. Jis būtų
aktualus visoms KRSS 2030 kryptims.
Veiksmas galėtų būti įgyvendinamas
vykdant horizontaliojo prioriteto
"Ugdantis regionas" veiksmų planą (3.1.3.3. ir 3.8. priemonės).
Patikslintas priemonės vykdytojo
pavadinimas

16

16

2

1

Patikslintas priemonės vykdytojo
pavadinimas

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Vystyti pažangiais sprendimais grįstą tarptautiniu mastu konkurencingą Klaipėdos regiono pramonę

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

1

4 Regiono pramonės
sektoriaus skaitmeninio
progreso vertinimo ir
stebėsenos sistemos
sukūrimas ir įgyvendinimas

1 Veiksmo pavadinimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

1
1

Savivaldybės
(KMTP, Lighthouse
SIC)

2030

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Paskatų sistema
pasinaudojusių
pramonės įmonių
skaičius (šaltinis:
sistemoje
dalyvaujančių
subjektų ataskaitos)

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

800

2 Skatinti su jūrine ir bioekonomika susijusių pažangių pramonės įmonių plėtrą
2 1 Finansinio instrumento
(pvz., čekių), skatinančio
bendrų verslo ir mokslo
1 Veiksmo pavadinimas
KMPT (savivaldybės)
MTEPI projektų pagal
tarptautines MTEPI
programas inicijavimą ir
įgyvendinimą, sukūrimas

Patikslintas priemonės vykdytojo
pavadinimas

Veiksmai (įskaitant šiuo metu galimai
prieinamos statistinės informacijos
inventorizavimą) bus suplanuoti
atsiradus galimybei pritraukti išorės
finansavimą

AKR (savivaldybės)

AKR (savivaldybės)

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma
informacija)

2030

Sukurta ir veikia
regiono pramonės
sektoriaus
skaitmeninio
progreso vertinimo ir
stebėsenos sistema
(šaltinis: stebėsenos
įgyvendinimo
ataskaita)

1

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2021 m.

Veiksmai ties šia priemone bus
planuojami rengiant Krypties
įgyvendinimo 2022-2024 m. programą

2

1

Tikslo Nr.

Uždavinio Nr.

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmo Nr.

1

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Vystyti pažangiais sprendimais grįstą tarptautiniu mastu konkurencingą Klaipėdos regiono pramonę

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

2

2

2

2030

Su jūrine ekonomika
ir bioekonomika
susijusio pažangios
pramonės sektoriaus
išlaidos MTEP
(šaltinis: įmonių
apklausa)

10 mln. Eur

3 Paskatų sistemos
1 Dalyvauti tarptautiniuose
pramonės sektoriaus
SIC tinkluose
tarptautiniam įsitinklinimui
(integracijai į strategines
vertės kūrimo grandines,
2 Surinkti informaciją apie jau
inovacijų partnerystes,
esamas išorės paskaitų
tarptautines MTI srities
sistemas pramonės
programas) sukūrimas ir
sektoriaus tarptautiniam
įgyvendinimas
įsitinklinimui

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma
informacija)

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2021 m.

Veiksmai ties šia priemone bus
planuojami rengiant Krypties
įgyvendinimo 2022-2024 m. programą

Pramonės įmonių iniciatyvų,
kuriomis diegiamos didelę
pridėtinę vertę kuriančios
1 Veiksmo pavadinimas
technologijos, kūrimas
siekiant perėjimo prie
pažangios gamybos

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

KMTP (savivaldybės)

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Savivaldybės
(KMTP)

2030

Lighthouse SIC

2024 m. IV ketv.

AKR

2022 m. III ketv.

Su jūrine ekonomika
ir bioekonomika
susijusios pramonės
įmonių dalis,
įsidiegusių didelę
pridėtinę vertę
kuriančias
technologijas
(šaltinis: įmonių
apklausa)
SIC pasirašytos
tarptautinio
bendradarbiavimo
sutartys, skaičius
Surinkta informacija,
vnt.

50 proc.

10

1

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Vystyti pažangiais sprendimais grįstą tarptautiniu mastu konkurencingą Klaipėdos regiono pramonę

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

2

4 Sąlygų pritraukti potencialių
aukštos kvalifikacijos
darbuotojų į pramonės
sektorių (pvz., finansinė
parama, dalinis ar bendras
persikėlimo kaštų dengimas,
būsto lengvatos, užsieniečių
pritraukimo sistema, tyrėjų 1 Veiksmo pavadinimas
darbo vietos ir pan.)
sudarymas

Pagrindinis priemonės rodiklis

KMTP (AKR,
savivaldybės,
Klaipėda ID)

2030

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Su jūrine ekonomika
ir bioekonomika
susijusio pažangios
pramonės sektoriaus
eksporto apimtys
(šaltinis: įmonių
apklausa)

10 mln. Eur

Siūloma pirmiausiai įgyvendinant
horizontaliojo prioriteto "Ugdantis
regionas" 3.1. priemonę "Studijų ir
profesinio mokymo programų,
atitinkančių Klaipėdos regiono
specializaciją, poreikio ir paklausos
analizės bei specialistų poreikio
reguliarus prognozavimas" parengti
regiono specialistų poreikio ir jo
tenkinimo analizės ir prognozavimo
ataskaitą

Savivaldybės
(Klaipėda ID)

Savivaldybės ,
Klaipėda ID

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma
informacija)

2030

Aukštos kvalifikacijos
darbuotojų skaičus
su jūrine ekonomika
ir bioekonomika
susijusio pažangios
pramonės sektoriuje
(šaltinis: įmonių
apklausa)

5 000

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Vystyti pažangiais sprendimais grįstą tarptautiniu mastu konkurencingą Klaipėdos regiono pramonę

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma
informacija)

