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Santrauka: Inovacijos turi lemiamą reikšmę organizacijų ir šalių
konkurencingumui. Pastaruoju metu Europos lygmeniu galima pastebėti vis
didesnes pastangas siekiant plėtoti organizacijų imlumą inovacijoms. Šiame
straipsnyje pristatomas InnoKenn metodas, kurio pagalba atliekama įmonių
inovatyvumo analizė. Derinant šį instrumentą su inovacijų valdymu, galima
tinkamai identifikuoti įvairias užduotis atskiruose inovacijų proceso etapų
lygmenyse: individualiame, darbo grupės, organizacijos ir viso tinklo.
Raktiniai žodžiai: imlumas inovacijoms/inovacinis pajėgumas, profesinių
kompetencijų tobulinimas, skatintojai, konsultantas/ė inovacijų ir technologijų
klausimais
1. Europinės dimensijos pristatymas
Žvelgiant iš verslo, ekonomikos ir mokslo perspektyvos, sutariama, kad
konkurencingumui lemiamą reikšmę turi ne tik inovacijos, bet ir laikas, per kurį tos naujovės
bus inicijuotos ir įdiegtos (pal. Möslein 2009). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ES lygmenyje
dedamos didelės pastangos įmonių inovacinio pajėgumo įvairiose šalyse skatinimui. Šiame
kontekste svarbu pažymėti, kad skirtingų ES šalių makroekonominė situacija/aplinka, kurioje
veikia įmonės, skiriasi tam tikrais aspektais. Tokius rezultatus pateikė tiek „Innovation Union
Scoreboard 2013“ (pal. European Union 2013) studija, tiek OECD-Studija (pal. OECD 2010).
Remiantis Disselkamp atliktos studijos rezultatais (žr. Disselkamp 2012, p. 52),
nepriklausomai nuo makroekonominių struktūrų konkrečiose ES šalyse, norėdamos inicijuoti
ir įgyvendinti naujoves, įmonės susiduria su sunkumais, nes didžioji dalis inovacijų žlunga
arba nepasiekia numatytos sėkmės. Kaip to priežastis galima įvardinti: orientacijos į
potencialius klientus trūkumą, neaiškų vertės kūrimo procesą, nepakankamą organizacijos
narių įtraukimą, organizacijos narių kompetencijų trūkumą ir inovacijoms nepalankią įmonės
aplinką.
2. Inovacinės veiklos dalyviai ir jų užduotys inovacijų diegimo procese
Nagrinėjant inovacijų problematiką išeities tašku šiame straipsnyje laikomas klausimas: kaip
gali būti užtikrinamas ir stiprinamas organizacijos ar įmonės inovacinis pajėgumas? Šio
klausimo nagrinėjimas priklauso nuo įtrauktų į procesą asmenų konkretaus požiūrio ir
padėties. Padėtis, savo ruožtu, priklauso nuo asmenų užimamų pareigų įmonės hierarchijoje,
jų atsakomybės ir atliekamų užduočių, taip pat noro įsitraukti į inovacijų procesą.
Organizacijoje dalyvius galima suskirstyti taip: (1) darbuotojai, paveikti inovacijų, (2)
darbuotojai, aktyviai dalyvaujantys inicijuojant ir realizuojant inovacijas, (3) inovacijų
vadybininkai, (4) vadovai, atsakingi už inovacijų įgyvendinimą, taip pat (5) darbo tarybos,
atstovaujančios darbuotojų interesus ne tik inovacijų, bet ir kitais klausimais. Remiantis
Užimtumo tyrimų instituto (IAB-Betriebspanel) duomenimis (2011) apie 27% įmonių
Vokietijoje turi darbo tarybas ir darbuotojų komitetus. Darbo tarybų statusas vokiečių
įmonėse yra reguliuojamas atitinkamu federaliniu įstatymu dėl darbo santykių
reglamentavimo organizacijose (Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG). Kalbant apie
konkrečius reikalavimus darbo vietai nurodoma, kad susijusios su inovacijų sprendimais
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rizikos yra ne darbuotojų, o vadovybės atsakomybė. Kita vertus, naujovių realizavimas
įmonės viduje priklauso nuo darbuotojų. Jie susiduria su iššūkiais spręsdami, kaip turėtų
reaguoti į pokyčius, atsiradusius dėl inovacijų, taip pat kokias užduotis ir kokius vaidmenis
turėtų, galėtų ir norėtų prisiimti inovacijų diegimo procese. Inovacijų tyrimas nurodo, kad
siekiant sėkmingo inovacijų įgyvendinimo būtų naudinga, jei organizacijoje atsirastų asmenų,
perimančių vadovaujančio skatintojo (Machtpromotor), specialisto-skatintojo (Fachpromotor)
ir
įmonės
procesų
specialisto-skatintojo
(Prozesspromotor)
vaidmenis
(pal.
Hauschildt/Salomo, 2010). Suprantama, kad inovacijas inicijuojančių ir jas remiančių
suinteresuotųjų šalių užduotys priklauso nuo jų pasirinkto skatintojo vaidmens. Iš to išeina,
kad skirtingų užduočių atlikimui yra būtini specifiniai profesiniai įgūdžiai. Specialistaiskatintojai privalo turėti konkrečiai inovacijai įgyvendinti reikalingus atitinkamus techninius
įgūdžius, esant būtinumui - kompetencijas skirtingose dalykinėse srityse. Norint to pasiekti,
būtinas nuolatinis profesinių žinių atnaujinimas. Vadovaujantiems skatintojams būdinga tai,
kad jie užima gana aukštą hierarchinę padėtį organizacijoje. Jie prisideda prie inovacijų
skatinimo suteikdami finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Procesų specialistai-skatintojai
yra atsakingi už veiklų tarp atskirų, inovacijas įgyvendinančių dalyvių koordinavimą ir
suderinimą. Taip pasitikėjimu paremtais santykiais jie dirba kartu su atskirais inovacijų
dalyviais. Šiame kontekste jie pasikliauja ir socialine aplinka. Gemünden/Walter (1995) siūlė
pridėti papildomą santykių skatintojo vaidmenį, kurio sąvoka, deja, nėra aiškiai apibrėžta,
todėl šiame tekste bus laikomasi trijų skatintojų koncepcijos.
Esant poreikiui kurti inovacijas ir nuolatos gerinti su inovacijomis susijusias veiklas,
naudinga identifikuoti inovacijų proceso atskirus etapus. Literatūroje išskiriami šie keturi
etapai (pal. Hauschildt/Salomo 2010, pal. Farr/Sinn/Tesluk 2003): (1) problemos
identifikavimas (inovacijų plėtros, atsižvelgiant į klientų poreikius, analizė, technologijų ir
rinkos sąlygų įvertinimas) (Vahs/Brem 2012), (2) idėjų generavimas (paieškos krypčių
nustatymas, idėjų pasiūlymai ir jų atranka), (3) idėjų priėmimas ir jų vertinimas (idėjų
tikrinimas ir įgyvendinimo planų parengimas, sprendimas) ir (4) idėjų realizavimas
(įgyvendinimas, pardavimas tinkamam adresatui, priėmimo kontrolė). Kalbant apie idėjų
priėmimą turima omenyje vidinį inovacijų diegimo procesą, o tuo tarpu, kalbant apie idėjų
realizavimą akcentuojamas skverbimasis į rinką. Vykstant šiems etapams galimas
grįžtamasis ryšys. Mokslinėse diskusijose neginčijama, kad kūrybinio naujų idėjų vystymosi ir
įgyvendinimo etapų atskyrimas yra labai svarbus inovacijų valdyme, siekiant profesionaliai
spręsti su inovacijomis susijusias problemas (Baer 2012).
Priklausomai nuo konkretaus etapo inovacijų skatintojams yra priskiriamos įvairios
užduotys, kurių atlikimui jie privalo turėti atitinkamas kompetencijas. Hardt (2011) priėjo
išvadą, kad profesinės ir asmeninės kompetencijos yra ypač svarbios problemos
identifikavimo etape, o idėjų generavimo fazėje priešingai- svarbios metodinės ir socialinės
kompetencijos. Pastarosios šalia dalykinių ir asmeninių kompetencijų atlieka svarbų
vaidmenį likusiuose dviejuose- idėjų priėmimo ir idėjų realizavimo etapuose. Taigi tampa
aišku, kad atsižvelgiant į skirtingus inovacijų etapus naudinga toliau tikslinti inovacijų
dalyviams (pavieniams asmenims, darbo grupėms, organizacijai ir tinklui) priskiriamas
konkrečias užduotis ir būtinas kompetencijas.

3. Įgūdžiai reikalingi inovacijų diegimui įmonės viduje
Atsižvelgiant į atskiriems inovacijų proceso etapams reikalingas kompetencijas, pravartu
išskirti inovacijų kompetencijos lygmenis: (1) Pavienių asmenų/ organizacijos narių (2) Darbo
grupių/komandų (3) Organizacijos (4) Tinklų. Šioje dalyje bus aptartos kompetencijos, kurios
yra būtinos aptariant inovacijų problematiką. Dauguma inovacijų atsiranda
sujungiant/derinant dvi ar daugiau dalykines sritis. Tam, kad inovacijos lemtų naujų,
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atitinkamai inovatyvių produktų ar paslaugų atsiradimą, daugumoje atvejų reikalinga, kad
dalykinės kompetencijos būtų nuolat atnaujinamos. Net jeigu inovacijas organizacijoje
pradeda skatinti konkretūs asmenys ar darbo grupės, jos negali būti įgyvendintos vien tik šių
asmenų iniciatyva. Paprastai kitų organizacijos narių bendradarbiavimas yra būtinas. Taigi
panašu, kad inovacijos gali privesti prie konfliktų. Todėl kyla klausimas, kaip likusieji
organizacijos nariai gali būti įtraukti į inovacijų procesą, kokie reikalavimai turi būti įvykdyti,
kad bendradarbiavimo pastangos būtų sėkmingos, ir kokiu mąstu turėtų būti įgyvendinti šie
apsvarstymai (vgl. Scholl 2013)? Šiuo atveju yra naudinga, inovacijų iniciavimui ir
įgyvendinimui skirtą strategiją „iš viršaus į apačią“ papildyti strategijos „iš apačios į viršų“
modeliu (vgl. Emspak 2011, S. 295).
Diegiant inovacijos organizacijos viduje, koordinavimo pastangos tarp inovacijos dalyvių
didėja. Be to, inovacijų įgyvendinimas tam tikroje įmonėje sąlygoja tai, kad darbuotojai turi
prisiimti naujas užduotis, taip pat yra perskirstomos darbuotojų atsakomybės ir jų
koordinavimas. Tai lemia ir naują dalyvaujančių inovacijų diegimo procese asmenų padėtį.
Tai įtakoja, iš vienos pusės, jų padėtį inovacijų procese, iš kitos pusės – jų padėtį
organizacijos viduje proceso pabaigoje iš naujo paskirsčius užduotis tarp organizacijos
dalyvių. Vykstant inovacijų procesui galima paremti arba prieštarauti konkretiems pokyčiams.
Apskritai, inovacijos veda link didėjančio užduočių sudėtingumo, taip pat rizikos bei
abejonių augimo. Tai iššaukia kai kurių darbuotojų baimę ir kuria įspūdį, jog jiems didės
reikalavimai.
Inovacijų tyrimas atskleidžia, kad pasipriešinimo inovacijoms įveikimas užima pagrindinį
vaidmenį. Tuo pat metu turi būti sukurtas potencialas, naudojamas dalinai ad hoc. Mėginant
įveikti kliūtis ir vystant potencialą, bandoma pripažinti faktą, kad inovacijos yra ribotai
kontroliuojamos. Reikėtų pažymėti, kad šių gebėjimų neišmokstama mokykloje- jie turi būti
įdiegti naudojant alternatyvias, su darbu susijusias mokymo / mokymosi formas, kurios veikia
principu ,, mokausi kol darau‘‘ (angl. learning by doing).
Ankstesniame skyriuje buvo kalbama apie kompetencijas, kurios būtinos individualiems
darbuotojams, kad jie galėtų įgyvendinti inovacijos vystymui būtinas sąlygas ir patys skatintų
naujovių atsiradimą. Tačiau taip pat reikia identifikuoti ir būtinas kompetencijas darbo grupių,
organizacijos ir tinklo lygmenyse. Kitame skyriuje bus kalbama apie InnoKenn metodo
panaudojimą, atliekant inovacinio pajėgumo (Wang / Ahmed 2004) analizę įmonės
lygmenyje.
4. InnoKenn - imlumo inovacijoms analizei
Norėdami pastebėti ir įgyvendinti ankščiau nustatytas užduotis, kurios kyla inovacijos
proceso metu, pravartu pasinaudoti situaciją atitinkančiomis priemonėmis. InnoKenn projekte
kalbama apie tokį panaudojimą, kuris bus skatinamas ES struktūrinio fondo lėšomis inovacijų
perdavimo programos metu. Projekto intencija - įvertinti, ar InnoKenn metodas ir atitinkama
apmokymų programa turėtų būti panaudoti pasirinktose ES šalyse, bei nustatyti jo pritaikymo
būdą bei mąstą. Projekte dalyvaujančios ES šalys - Bulgarija, Graikija, Lietuva, Ispanija ir
Vengrija.
Naudojant priemones turėtų būti atsižvelgta į specifinius šalių skirtumus, tokius kaip:
klientų struktūra, kokybės standartai, vertės kūrimo procesai, darbo, švietimo politikos, verslo
kultūros, vidinių verslo būdų, skirtų kompetencijų plėtrai, išmanymas bei noras keistis.
InnoKenn- tai metodas, skirtas įmonės inovaciniam pajėgumui įvertinti. Ši priemonė buvo
sukurta ir išbandyta IMO instituto Maince, Helmut-Schmidt Universiteto Hamburge ir
technologijų bei konsultavimo centro Hesene (TBS-Hessen) projekto, inicijuoto Hans-Böckler
fondo, metu. Nuo sukūrimo 2009 metais InnoKenn metodas jau buvo įdiegtas daugiau nei
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8000 organizacijų Vokietijoje, o jo pagrindą sudaro apklausos anketa, atliekanti
diagnozavimo instrumento funkciją.
Tokiu būdu išaiškės atskirose veiklos srityse kylančios problemos, tai yra kliūtys
inovacijoms. Klausimynas yra orientuotas į visas įmonės darbuotojų grupes ir turi būti jų
užpildytas. Imlumo inovacijoms analizės dėmesio centre atsiduria keturios dimensijos ir
šešiolika ypatybių: (a) Strategija (1.Tikslų nustatymas ir strategijos formulavimas 2.Lyderystė
3.Ryšiai 4.Orientavimasis į vartotojus) (b) Procesas (5.Idėjų valdymas 6.Orientavimasis į
produktą / paslaugas 7.Orientavimasis į procesą 8.Metodų taikymas) (c) Struktūra (9.Darbo ir
struktūros organizavimas 10.Infrastruktūra 11.Finansavimas 12.Personalo struktūra) (d)
Darbuotojai (13.Žinios ir kompetencijos 14.Kultūra 15.Dalyvavimas 16.Nuomonės
atstovavimas).
InnoKenn metodas suteikia galimybę išanalizuoti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses,
remiantis jų imlumu inovacijoms. Naudojant šį būdą, gali būti padarytos prielaidos, kokias
kompetencijas, atsižvelgiant į skirtingas inovacijų proceso fazes bei su jomis susijusias
užduotis, atskiri dalyviai jau turi, kokių trūksta ir kokias reikėtų toliau vystyti. Remiantis šia
informacija, galima įvykių organizacijoje interpretacija, kurios pagrindu gali būti inicijuojamas
dialogas tarp skirtingų dalyvių grupių įmonėje. Specifinė svarbių aplinkybių interpretacija, kuri
didžiausią dėmesį skiria organizacijos imlumui inovacijoms, užima labai svarbią vietą:
interpretuojant situaciją ir įvykius, galima nustatyti atitinkamus lemiamus veiksmus. Kai
Innokenn metodu gautas rezultatas atskleidžia, pavyzdžiui, kad vidiniai verslo procesai yra
organizuoti nenaudingai, tada šis punktas gali būti naudojamas kaip išeities taškas imlumo
inovacijoms gerinimui.
Šio instrumento naudojimas Vokietijoje ypatingai sėkmingas gamybos ir paslaugų
sektoriuose (pvz.: chemijos, energetikos, metalo, automobilių, IT ir komunikacijos), o pati
priemonė suprantama kaip būdas, paremtas aktyviu dalyvavimu. InnoKenn metodas
pritaikytas visų dydžių įmonėms ir galimas visose jų skyriuose bei hierarchiniuose lygiuosenuo gamybos komandų iki organizacijos valdžios. Atsižvelgiant į vertinimą, gali būti sukurti
įmonės inovatyvumo profiliai, nurodantys jos stipriąsias ir silpnąsias puses
Tai kuria įmonių imlumo inovacijoms įvertinimą iš skirtingų organizacijos darbuotojų grupių
perspektyvos, pavyzdžiui: vadovybės, darbininkų, darbo tarybos ar personalo komiteto. Tokiu
būdu InnoKenn padeda identifikuoti kompetencijų trūkumą arba potencialą, atsižvelgiant į
skirtingas įmonės personalo grupes.
InnoKenn metodas Vokietijoje buvo naudojamas šių asmenų grupių: (a) profesinių
sąjungų technologijų ir inovacijų konsultantų, pavyzdžiui, IG Metall arba Ver.di. (b) pramonės
ir prekybos bei amatų rūmų technologijų ir inovacijų konsultantų. Pirmosios asmenų grupės
užduotis- darbo tarybų ir personalo komitetų konsultavimas bei pagalba jiems (dabartinė
diskusija dėl švietimo klausimų profesinėse sąjungose; žiūrėti Bürgin, 2013). Remiantis
Federaliniu
įstatymu
dėl darbo
santykių
reglamentavimo
organizacijose
(Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG), įmonės negali priimti plataus mąsto su personalu
susijusių politinių sprendimų be darbo tarybų ir personalo komitetų dalyvavimo. Tai yra
priežastis, kodėl minėtos grupės įtrauktos ir įgyvendinant InnoKenn metodą. Šiame kontekste
reikėtų nepamiršti, kad Vokietijoje tik 11% įmonių (su daugiau nei 5 darbuotojais), kuriose
privalo būti darbo tarybos, turi jas. Iš kitos pusės, šiose organizacijose dirba 45% visų
darbuotojų (Ellguth/Kohaut 2010).
Siekiant užtikrinti konkrečiai situacijai pritaikytą InnoKenn metodo naudojimą, būtina
atsakyti į šį klausimą: kaip InnoKenn vartotojai galėtų suderinti šio metodo panaudojimą su
kitomis užduotimis, kurias jie ir taip privalo atlikti? Atsakymą galima rasti žvelgiant į Vokietijos
pramonės ir prekybos bei amatų rūmų konsultantų, atsakingų už technologijų ir inovacijos
klausimus, pavyzdyje.
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Minėtų institucijų darbuotojai atlieka visiškai skirtingas užduotis, todėl toliau bus
aiškinamos amatų rūmų technologijų ir inovacijų konsultantų pareigos. Viena iš jų užduočiųmažų ir labai mažų įmonių, kurios dažniausiai negali sau leisti tokių paslaugų, nes jos
kainuoja po 1000€ per dieną, konsultavimas. Vokietijos amatų rūmų technologijų ir inovacijų
konsultantai padeda įmonėms tvarkyti tiesiogiai su inovacijomis susijusius procesus,
pavyzdžiui: naujos technologijos įvedimą, išradimo rinkodarą, patento registravimą,
galimybių, skirtų didelių patento išlaidų mažinimui, vystymą, inovacijoms palankios aplinkos
kūrimą užmezgant naujus verslo kontaktus, naujų bendradarbiavimo partnerių paiešką, taip
pat darbo su aukštosiomis mokyklomis skatinimą. Toliau pateikta lentelė paaiškina
pagrindines amatų rūmų inovacijų ir technologijų atstovų (BIT) veiklos sritis, remiantis
empiriniu tyrimu, kurį atliko Fülbier/Pirk 2009.
Lentelė 1:

Pagrindinės BIT veiklos sritys (Apžvalga) (Fülbier/Pirk 2012, 23-25 psl.)

Didelė laiko dalis

Vidutinė laiko dalis

Maža laiko dalis

 Technologijaindividualios
konsultacijos
 Technologija –grupinės
konsultacijos
 Inovatyvumo
konsultacijos
 Info vakarai
 Mainų projektai su
įmonėmis
 Inovacijų klasterio /
išradėjų klubo steigimas
ir priežiūra
 Technologijų stebėjimas
 Instruktorių workshop’ai,
skirti naujų technologijų
integracijai
 Diskusijų grupės,
aukštasis išsilavinimas

 Seminarų apie naujas
technologijas kūrimas
 Kompetencijų plėtra
technologijų ir profesinio
švietimo centrų bei
technologijų perdavimo
tinklų srityse
 Darbas su žiniasklaida ir
viešaisiais ryšiais
 Apdovanojimo už inovacijas
priežiūra
 Informaciniai renginiai
(apskritai)
 Techninės kvalifikacijos
konsultacijos įmonėje

 Nustatyti / pagerinti įmonės
imlumą inovacijoms
 Sąsajų moderavimas,
technologijų mainai,
verslo konsultacijos
 Technologijos perdavimo
ratas
 Pagalba esant operatyvinei
kooperacijai
 Valdymo ir organizacinės
konsultacijos
 Pagalba plečiant paslaugų
spektrą

Tyrimas parodo, kad organizacijų imlumo inovacijoms nustatymas ir tolesnis vystymas
priklauso prie amatų rūmų konsultanto užduočių. Remiantis skirtumu tarp srities specialistoskatintojo, vadovaujančio skatintojo ir įmonės procesų specialisto-skatintojo, daroma
prielaida, kad amatų rūmų konsultantai, atsakingi už technologijų ir inovacijų klausimus, bent
iš dalies perima įmonės procesų specialisto-skatintojo vaidmenį įmonėje. Kad galima būtų
profesionaliai pasinaudot InnoKenn metodu, jie turėtų disponuoti atitinkamomis
kompetencijomis.
InnoKenn metodo naudojimo ribos tampa akivaizdžios, kai vis dar svarstoma, kad net
jei bendrovės stipriosios ir silpnosios pusės, susijusios su inovaciniais gebėjimais, jau
išanalizuotos, bet vis dar kyla klausimas, kaip tinkamai elgtis su gautais rezultatais arba
kokios išvados turi būti padarytos. Negana to, analizės rezultatas nurodo tik tai, kad
atitinkamos įmonės turi potencialo, bet lieka vis dar neaišku, kokiu mastu, kokią strategiją
pritaikant ir ar išvis jis bus naudojamas tolimesniems pokyčiams. Remiantis keturiomis
inovacijos proceso fazėmis, atrodo logiška, kad InnoKenn metodas pritaikomas pirmame, o
ne kitame problemos nustatymo etape. Šis teiginys dar turėtų būti išaiškintas atitinkamoje
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analizėje. Be to, rezultatai, gauti naudojant Innokenn metodą, susiję tik su organizaciniu
lygmeniu įmonėje. Būtinosios interpretacijos bei su jomis susijusios išvados turi būti
padarytos įmonės atsakingų suinteresuotųjų šalių, atsižvelgiant į individualių darbuotojų bei
komandos lygmenis.
5. Perspektyvos
Kitas žingsnis - patikrinti, ar įmanoma perduoti InnoKenn metodą kitoms ES šalims. Tam
tikslui turėtų būti identifikuotos atskirų šalių stipriosios pusės ir iššūkiai, susiję su šio metodo
panaudojimu ir to naudojimo rezultatais. Kad būtų atsižvelgta į konkrečias situacijas ir
ypatingas aplinkybes organizacijose, naudinga surengti diskusijas, skirtas tinkamai atspindėti
inovacijos priemonių galimybėms ir apribojimams, su vietinėmis suinteresuotosiomis šalimis.
Be to, nėra atlikta panašių tarptautinių tyrimų, skirtų temos ,,inovatyvumas ir dalyvavimas‘‘
nagrinėjimui (žiūrėti Biedermann ir kiti 2013, 135 psl.). Tokiu būdu bus išsiaiškinta, kokie
teisiniai reguliavimai, susiję su verslo sprendimų priėmimu, egzistuoja kitose ES šalyse:
pavyzdžiui, kai kuriose šalyse yra prekybos sąjungos, kurios perėmė darbo tarybos funkcijas.
Remiantis įvairiais inovacijos proceso etapais, galima nustatyti pasipriešinimo ir potencialo
dydį, o tai leis konkretizuoti užduotis ir jų paskirstymą bei įmanomas pagalbos formas, skirtas
bendradarbiavimui tarp srities specialisto-skatintojo, vadovaujančio skatintojo ir įmonės
procesų specialisto-skatintojo.
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