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1. Proceso Inovacijos (Process Innovation)
1.1. Inovacinės veiklos (proceso) valdymo ypatumai
Nagrinėjant inovacinės veiklos valdymo ypatumus, reikia pažymėti jų atsiradimo būdus:
- idėjos atsiradimą paskatino rinkos poreikiai;
- idėja gimė mokslinių tyrimų laboratorijose ar projektavimo/konstruktorių biuruose.
Ketvirtadalis inovacijų sukuriama mokslinėse institucijose, tačiau čia sukuriamos inovacijos sukelia didesnius
pokyčius ar sudaro bazę naujoms inovacijoms, todėl jų svarba yra didesnė.
Apie du trečdalius inovacinių produktų sukuriama pasinaudojant rinkos poreikių (vartotojų) iškeltomis
problemomis ar idėjomis.
1.2. Inovacijų strategijos ir jų samprata
Dažniausiai sąvoka „strategija“ inovacijų kontekste suprantama, kaip veiksmų pasirinkimo dėsnių visuma,
priklausomai nuo išorinio poveikio aplinkybių.
Inovacijų strategija – veiksmų planas, kuris kuriamas atsižvelgiant į iš aplinkos ateinančius signalus.
Strategijos sudedamosios dalys yra:
-

produktai ir rinka;
naujų produktų ir rinkų augimo perspektyvos;
konkurencinis pranašumas;
įmonės gebėjimų sinergija;
sprendimų priėmimas.

Inovacijų strategijų kūrimui ir įdiegimui būtinas strateginis planavimas. Tai procesas, kurio metu apibrėžiami
ilgalaikiai (strateginiai) tikslai ir numatomos priemonės jiems pasiekti. Inovacinių strategijų kūrimas ir
įgyvendinimas yra viena iš pagrindinių įmonių tarptautinio bei vietinio konkurencingumo didinimo sąlygų.
Dažniausiai kuriamos inovacijų strategijos yra:
- puolimo – būdinga įmonėms, kurios pirmosios sukuria ir įveda į rinką naują produktą;
- gynybinė – leidžianti įmonėms išlaikyti turimas pozicijas rinkoje. Naudojant šią strategiją, stengiamasi
išlaikyti susikurtą nišą ir bandyti į jas neįsileisti pranašesnių tos pačios paskirties produktų;
- imitacinė – būdinga įmonėms, modifikuojančioms rinkoje pateikiamą produktą.
Pagrindinis inovacijų strategijų bruožas yra tas, kad siekiama įgyvendinti inovacijas, nors ir nujaučiant tam
tikrą rizikos veiksnių (įvairių neapibrėžtumų) įtaką.
Inovacijų kūrimo ir diegimo strategija turi būti sudedamoji bendros įmonės strategijos dalis. Greitai
kintančioje ir stipriai konkuruojančioje aplinkoje greitas reagavimas ir lankstumas yra esminės inovacijų
sėkmės prielaidos.
1.3. Verslo ir mokslo sąveika inovacijų procese
Mokslo ir verslo institucijų darbuotojų interesų suderinimas vyksta:
- naudojant mokymo programas, bendro supratimo derinimui;
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- kuriant struktūras, padedančias užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo atstovų;
- perskirstant mokslo ir verslo institucijų personalą, tam tikrų ūkio šakų vystymo strategijos ir ilgalaikių
tikslų formavimui.
Inovacinė veikla reiškia pokyčius, kuriuos norima įgyvendinti. Inovacijų diegimas dažnai sukelia nemenką
pasipriešinimą. Inovacinės veiklos sėkmei didelę įtaką turi vadovaujančio personalo kvalifikacija ir patirtis.
Verslininkas, turintis tam tikrų savybių, yra inovacinės veiklos sėkmės pagrindas, nes visi sėkmingi
inovaciniai projektai turėjo bent vieną sumanų ir kvalifikuotą lyderį. Tyrimais nustatyta, kad tiems
verslininkams būdinga:
-

vidutinis amžius apie 30 metų;
magistro (ir aukštesnis) išsilavinimas;
dalyvavimas inovacijų diegimo procesuose ankstesnėse veiklose;
pusė tokių verslininkų kilę iš šeimų, kurios vystė nuosavą verslą.

Rizikos veiksnius inovacijų diegimo procese galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:
- techninio-technologinio sprendimo rizika (techninis-technologinis neapibrėžtumas dėl galimybių
įgyvendinti).
- rinkos egzistavimo rizika (rinkos neapibrėžtumas). Gali atsitikti, kad įgyvendinant inovacinį projektą
sukuriamas produktas, kurio nereikia vartotojams (pasikeitė vartotojų poreikiai, per ilgai užtruko
projekto įgyvendinimas, konkurentai pasiūlė geresnių produktų ir pan.).
- personalo kvalifikacijos rizika (proceso neapibrėžtumas). Personalas yra nepakankamai kvalifikuotas ir
motyvuotas, nesugeba tinkamai valdyti inovacijų diegimo procesų.
Apibendrinant inovacinės veiklos valdymo specifiką, spręstinos problemos gali sudaryti 3 pagrindines
grupes:
- verslo ir mokslo interesų nesuderinimas;
- inovacinės veiklos dalyvių pasipriešinimas pokyčiams;
- nepakankama inovacinės veiklos dalyvių kvalifikacija.
1.4. Inovacinės veiklos (proceso) organizavimas
Inovacinės veiklos organizavimas suprantamas kaip struktūros ir priemonių visuma, sudaranti prielaidas
suderintai atskirų elementų veiklai optimaliai panaudojant esamus išteklius. Svarbiausias veiksnys yra tikslo
pasiekimas, nes jis apsprendžia inovacinės veiklos vertę. Galutinis inovacinės veiklos rezultatas susideda iš
atskirų darbų atlikimo, kurių pilnaverčiam įgyvendinimui naudojamas laikas ir kiti ištekliai. Inovacinės
veiklos organizavimas apjungia:
-

veiklos paskirstymą į savarankiškas operacijas;
valdymo struktūrų sukūrimą;
gamybos (paslaugų teikimo) priemonių išdėstymą;
darbo vietų sukūrimą ir jų veiklos apibūdinimą;
pagalbines priemones pagrindinės veiklos vykdymui.

Įmonės inovacinės veiklos vadovai priima sprendimus, kurie užtikrina tikslų įgyvendinimą ir organizuoja
likusią veiklos dalį.
Sukuriama tokia organizacinė struktūra, kuri užtikrina užsibrėžtų tikslų pasiekimą.
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Visas detalus išankstinis planas – kas ir kada bus padaryta, kas ir kaip tai darys, kokių išteklių ir kiek reikės,
darbų eiliškumas ir kiti faktoriai numatomi inovacinės veiklos plane, tačiau atsižvelgiant į jau gautus
rezultatus, o taip pat ir išorės pokyčius, planas gali būti koreguojamas pagal naujas aplinkybes ir numatomi
pakoreguoti ištekliai.

2. Inovacinė veikla (The Process of Innovation)
2.1. Inovacijų planavimo procesai
Inovacinės veiklos planavimo procesas – labai kruopštus darbas, reikalaujantis įvertinti tiek išorinius, tiek
vidinius veiksnius bei jų pokyčius. Siūloma apibendrinanti inovacinės veiklos planavimo schema (šaltinis:
http://www.inovacijos.lt) pateikta žemiau.

Šios schemos taikymas leidžia išsamiai įvertinti visus galimus veiksnius, turinčius įtakos inovacinės veiklos
įgyvendinimo sėkmei. Tokie veiksniai yra: politiniai-teisiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai bei
rinkos veiksniai.
- Politiniai - teisiniai veiksniai. Valstybės vykdoma ekonominė politika ir jos požiūris į inovacinę veiklą.
- Ekonominiai veiksniai. Įmonės vidinė, valstybės bei tarptautinė ekonominė padėtis, neatsižvelgiant į tai,
ar jos tiesiogiai ar netiesiogiai daro įtaką inovacinei veiklai.
- Socialiniai veiksniai. Besikeičiantys visuomenės santykiai, įpročiai, požiūriai bei nuostatos gali lemti
inovacinę veiklą, todėl būtina efektyviai reaguoti į pačius socialinius veiksnius ir jų pokyčius.
- Technologiniai (techniniai) veiksniai. Į gamybą orientuotos inovacinės veiklos efektyvumą labiausiai
lemia technologiniai pasikeitimai, kurie nuolat vyksta išorinėje aplinkoje. Neįvertinus minėto veiksnio,
inovacinės veiklos rezultatas gali tapti nekonkurentiškas. Nesugebėjimas laiku reaguoti į pokyčius, gali
būti rimta kliūtimi inovacinei veiklai vykdyti.
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- Rinkos veiksniai. Inovacinės veiklos produktas ar paslauga, jų kaina ir kiekis, rinkos imlumas, padėtis
konkurentų atžvilgiu ir kiti dalykai priklauso rinkos veiksniams.
Greta išorinių veiksnių, gana svarbūs yra vidiniai įmonės ištekliai/veiksniai, tokie kaip: personalas,
informacija, ištekliai, organizacijos kultūra.
Objektyvus išorinių veiksnių ir vidinių išteklių įvertinimas leidžia pasirinkti konkrečius inovacinės veiklos
tikslus bei parengti jų įgyvendinimo planą.
2.2 Inovacinės veiklos kontrolės procesas
Inovacinės veiklos planai yra pagrindas sulyginimui tarp numatytų ir įvykdytų veiklų, kitaip tariant kontrolės
išeitinis taškas. Tik kontrolė gali padėti inovacinės veiklos vadovams atsakyti į klausimą, kiek projekto
vykdymas pajudėjo į priekį link tikslo. Vienas iš svarbiausių kontrolės ypatumų yra tas, kad ji turi apimti
planavimo, organizavimo, motyvacijos ir kitas sritis. Pagal kontrolės vykdymo momentą, išskiriamos 3
pagrindinės kontrolės rūšys: parengiamoji, einamoji, baigiamoji.
Finansinių išteklių parengiamoji kontrolė – tai biudžetas. Jis yra finansinių išteklių parengiamosios kontrolės
mechanizmu ta prasme, kad užtikrina, jog inovacinei veiklai prireikus lėšų, jų bus surasta.
Einamoji inovacinės veiklos kontrolė turi būti vykdoma tiesiogiai prasidėjus darbams. Tai reguliari procesų
bei tarpinių rezultatų kontrolė, padedanti išvengti plano ir rezultatų atotrūkio.
Visas grįžtamojo ryšių sistemas sieja tai, kad jos: turi tikslą; naudoja išorinius išteklius; transformuoja
išorinius išteklius vidiniam naudojimui; nustato nukrypimus nuo numatytų tikslų; koreguoja nukrypimus ir
garantuoja tikslų įgyvendinimą.
Baigiamosios kontrolės metu grįžtamasis ryšys naudojamas tada, kai darbas atliktas. Rezultatai palyginami
su reikalavimais. Inovacinės veiklos vadovai turi galimybę geriau įvertinti, ar planai buvo realūs. Antra šios
kontrolės funkcija – motyvacija. Jei inovacinės veiklos vadovai sieja motyvacijos paskatas su darbo
rezultatais, tai pastarieji turi būti tiksliai ir objektyviai išmatuoti.
Inovacinės veiklos kontrolės procesas susideda iš trijų etapų: standartų ir kriterijų rengimas; realių rezultatų
lyginimas su standartais ir kriterijais; koregavimas.
Standartų ir kriterijų parengimas. Šis etapas parodo, kaip jungiamos inovacinės veiklos planavimo ir
kontrolės funkcijos. Standartai ir kriterijai – tai konkretūs tikslai, kuriuos galima išmatuoti. Visi standartai,
panaudojami kontrolei, turi būti susiję su inovacinės veiklos tikslais ir planu. Tikslai, kurie gali būti panaudoti
kaip kontrolės standartai, turi turėti dvi svarbias ypatybes: laiko apribojimą (kada turi būti atliktas darbas) ir
konkretų kriterijų, kuriuo remiantis būtų galima įvertinti darbo atlikimo laipsnį.
Realių rezultatų palyginimas su standartais ir kriterijais. Šiame etape inovacinės veiklos vadovai turi
nustatyti, kiek yra pavojingi nukrypimai nuo standarto. Taip gaunamas vertinimas, kuriuo remiantis
priimami tolesnės veiklos sprendimai. Kiekvienai inovacinei veiklai, atsižvelgiant į jos apimtis, pobūdį ir kitus
kriterijus, leistinas nukrypimų dydis bus skirtingas. Šiame etape rezultatai matuojami ir įvertinami.
Koregavimas. Inovacinės veiklos vadovai turi pasirinkti vieną iš trijų galimybių: nieko nedaryti, pašalinti
nukrypimus arba koreguoti standartus ir kriterijus. Koregavimo prasmė yra ta, kad būtų išaiškintos
nukrypimų nuo standartų priežastys ir inovacinės veiklos eiga vėl vyktų planuota linkme. Tačiau inovacinės
veiklos vadovas turi būti įsitikinęs, kad veiklos koregavimas nesukels papildomų sunkumų bei pataisys
padėtį.
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Inovacinės veiklos kontrolei taikytinos šios pagrindinės charakteristikos:
Orientacija į rezultatus. Galutinis kontrolės tikslas – inovacinės veiklos organizacinio uždavinio sprendimas.
Matavimai ir informacija apie rezultatus yra tik tikslų siekimo priemonė. Todėl būtina stebėti, kad kontrolės
priemonės netaptų svarbesnės už inovacinio proceso tikslus.
Atitiktis veiklai. Kontrolė turi atitikti kontroliuojamą veiklą ir objektyviai įvertinti tai, kas svarbiausia.
Netinkama kontrolės sistema gali slėpti, bet ne rinkti kritiškai vertingą informaciją apie inovacinės veiklos
eigą.
Lankstumas. Kontrolė turi būti pakankamai lanksti ir pritaikyta prie vykstančių pasikeitimų.
Paprastumas. Paprastiems kontrolės metodams reikia mažiau pastangų, jie yra ekonomiškesni.
Ekonomiškumas. Išlaidos inovacinės veiklos kontrolei negali viršyti numatyto galutinio pelno.
2.3 Personalo vadyba inovacinėje veikloje
Formuojant kolektyvą inovacinei veiklai vykdyti, būtina pateikti vaizdinius apie inovaciją, kuri bent iš dalies
tenkintų kiekvieno individo asmeninius poreikius bei skatintų inovacinę veiklą. Kiekvienas inovacinės veiklos
dalyvis turi priimti inovacinės veiklos tikslus kaip savo asmeninius.
Inovacinės veiklos grupėse žmonės turi būti pasiskirstę darbais, profesijomis, valdžia ir atsakomybe.
Kiekvienas iš jų privalo turėti nustatytas veikimo ribas bei žinoti ir suvokti savo vaidmenį inovacinėje
veikloje. Telkiant inovacinės veiklos kolektyvą, reikia prisiminti ne tik tai, kad kiekvienas žmogus pasižymi
skirtingu temperamentu, charakteriu, bet ir tai, kad skiriasi jų požiūris į naujoves.
Pagal požiūrį į naujoves darbuotojus galima skirstyti į šiuos tipus:
-

Entuziastai – labai greitai užsidega, bet ir greitai atlyžta;
Novatoriai – nuoseklūs naujovių diegėjai;
Racionalistai – nieko nedaro gerai neapsvarstę;
Skeptikai – į naujas idėjas žiūri nepalankiai;
Konservatoriai – senos tvarkos šalininkai;
Retrogradai – atsilikusių pažiūrų šalininkai;
Idėjų „žudikai“ – atkaklūs naujų idėjų priešininkai.

Visi minėti žmonių tipai, išskyrus retrogradus ir idėjų „žudikus“, gali tiesiogiai dalyvauti inovacinėje veikloje,
tereikia juos tinkamai paskirstyti pagal veiklos pobūdį. Tarp darbuotojų, skeptiškai ir optimistiškai žiūrinčių į
naujas idėjas, kolektyve reikia sudaryti pusiausvyrą, nes kiekvienas kraštutinumas inovacinei veiklai yra
pražūtingas.
Inovacinė veikla dažnai būna nesėkminga ne dėl techninių, finansinių, o dėl psichologinių, organizacinių
veiksnių. Išskirtinos šios svarbiausios pasipriešinimo naujovėms priežastys:
-

darbuotojai psichologiškai nepasirengę suvokti pasikeitimų;
inercija, pripratimas prie nusistovėjusios tvarkos ir procedūrų;
galimų nesėkmių baimė;
pasitikėjimo vadovais stoka;
įgūdžių trūkumas dirbti naujomis sąlygomis;
asmeniniai konfliktai su inovacijų iniciatoriais ir įgyvendintojais;
blogas planavimas ir kitos.
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Dažniausiai naudojamos pasipriešinimo inovacijų diegimui įveikimo strategijos yra:
Mokymas ir informavimas. Šios strategijos tikslas – padėti organizacijos nariams suprasti gilumines pokyčio
reikalingumo priežastis.
Jungimasis. Ši strategija remiasi kuo platesniu personalo įtraukimu į inovacinę veiklą bei atsakomybės už
įdiegimo sėkmę paskleidimu tarp kuo daugiau dalyvių.
Paskatinimas. Ši strategija paremta nuolatiniu aukščiausios vadovybės dėmesiu bei inovacinės veiklos
dalyvių moralinėmis ir materialinėmis paskatomis.
Derybos ir susitarimas. Šios strategijos esmę sudaro tai, kad su organizacijos nariais, patiriančiais aiškių
nepatogumų, susitariama dėl galimo nepatogumų kompensavimo.
Aiški ir užslėpta prievarta, grasinant atleidimu, atlyginimo sumažinimu, augimo perspektyvų sumažėjimu ir
t. t. Ši strategija naudotina, kai labai svarbi inovacinės veiklos sparta, o jos iniciatoriai turi pakankamą
valdžią. Tai labai greito veikimo ir galinti įveikti bet kokį pasipriešinimą strategija, tačiau labai pavojinga, jei
svarbūs inovacinės veiklos dalyviai dėl to pajunta priešiškumą inovacinės veiklos vadovams ir
organizatoriams.
2.4 Vadovavimo principai
Pabrėžtina, kad inovacinė veikla vykdoma sėkmingiau, kai jai rengiamasi iš anksto ir įmonėje sukuriama
inovacijoms palanki atmosfera.
Vadovaujant kolektyvui, kuris įgyvendina inovacinę veiklą, taikytini pagrindiniai vadovavimo principai:
Orientacija į tikslą. Vadovas turi stengtis, kad jo įsakymai nebūtų atitrūkę nuo pagrindinio tikslo. Be to,
reikia organizuoti darbą taip, kad kiekvienas darbuotojas įmonės tikslus suprastų bent jau panašiai.
Struktūrizavimas. Duodant įsakymus reikia stengtis, kad tas pats asmuo gautų panašaus pobūdžio užduotis.
Užduočių paskirstymas. Kompleksinę užduotį reikia paskirstyti tarp pavaldinių atsižvelgiant į jų
specializaciją, nes vieną užduotį geriau atliks vienas, o kitą – kitas asmuo.
Organizacinė pusiausvyra. Jos esmė yra ta, kad inovacinė veikla turi būti organizuojama tiek, kiek galima, o
reguliuojama tiek, kiek reikia.
Asmenų nepriklausomybė. Funkcija ir darbas yra svarbiau už asmenį. Reikia ne asmenį aprūpinti darbu, o
parinkti tokius asmenis, kurie būtini vienai ar kitai inovacinės veiklos užduočiai atlikti.
Motyvacija. Kiekvienam darbuotojui turi būti skiriama tiek užduočių, kiek jis gali kokybiškai atlikti.
Darbuotojas turi žinoti, kad tinkamai atlikęs užduotį bus paskatintas.
Kontrolė. Kontroliuojama turi būti nuolat, o ne atsitiktiniais laiko tarpais.
Inovacinės veiklos sėkmei labai svarbią reikšmę turi vadovas, jo įgūdžiai ir profesionalumas.
Konceptualūs įgūdžiai, reikalingi inovacinės veiklos vadovui, yra:
Techniniai įgūdžiai, pagrįsti gebėjimu panaudoti specifines žinias, priemones bei procedūras, kurios yra
esminės užduotims sėkmingai atlikti. Techniniai vadovo sugebėjimai yra svarbiausi visiems žemesnių
organizacijos lygių valdymo darbams.
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Bendravimo įgūdžiai, pagrįsti žmonių gebėjimu daryti poveikį vienas kitam, vadovauti, turėti įtakos
darbuotojams ir juos skatinti. Vadovo darbo efektyvumo konceptualioji esmė – jo naudojimasis
humaniškais, efektyviais būdais santykiuose su vyresniais, taip pat su sau lygiais asmenimis ir pavaldiniais.
Nuovokumo įgūdžiai, pagrįsti asmens mokėjimu suprasti viską aprėpiantį organizacijos ir jos aplinkos ryšį –
visa tai, kas egzistuoja tarp įvairių funkcijų bei veiklos organizacijos viduje ir išorėje. Nuovokumo įgūdžiai
svarbesni aukštesniems valdymo lygiams, kur daugelis vadovo darbų susiję su ilgalaikiais strateginiais
rezultatais.
2.5 Inovacinės veiklos projektavimas ir rezultatų įvertinimas
Tipinę inovacinės veiklos struktūrą galima atvaizduoti kaip ciklinę veiklą (pagal http://www.inovacijos.lt).

Inovacinės veiklos projektinis ciklas

Galima išskirti šias inovacinės veiklos projektinio ciklo fazes:
Inovacijų identifikavimo fazė. Šioje fazėje turi būti priimtas sprendimas dėl projekto įgyvendinimo bei
parengti kai kurie projekto įgyvendinimo planai. Inovacijų identifikavimo fazė aprėpia tokius tyrimų etapus:
inovacijų galimumo identifikavimas (galimumo tyrimas); preliminarus (išankstinis) projekto parinkimas ir
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apibrėžimas (ikiprojektiniai tyrimai); projekto formulavimas (projektiniai tyrimai); galutinis inovacinių
alternatyvų įvertinimas ir sprendimo priėmimas.
Įgyvendinimo fazė. Šios fazės darbų specifika labai priklauso nuo nagrinėjamos inovacinės veiklos mastų.
Pagrindiniai šios fazės etapai: inžineriniai sprendimai, valdymo sprendimai, derybos ir ilgalaikių sutarčių
sudarymas, finansavimas, personalo parinkimas ir rengimas, paleidimas ir atidavimas eksploatacijai.
Eksploatavimo fazė. Šioje fazėje atliekama inovacinės veiklos analizė, lyginami projektiniai ir jau gaunami
ekonominiai rodikliai, nustatomos ir sprendžiamos iškylančios technikos naudojimo, įrangos veikimo, prasto
darbo našumo ar nepakankamos darbininkų ir tarnautojų kvalifikacijos problemos. Taip pat analizuojami kiti
inovacinės veiklos aspektai: savikaina, realizacijos apimtys, pelnas ir t. t.
Vienas iš svarbiausių inovacinės veiklos rengimo etapų yra projektavimui reikalingi tyrimai. Šiems tyrimams
vykdyti reikia aukštos kvalifikacijos patyrusių specialistų, didelės naujausių duomenų bazės, tobulai
atitinkančių konkrečios veiklos specifiką metodų ir t. t. Tai dažniausiai brangiai kainuoja, todėl be atitinkamo
metodinio pasirengimo pradėti projektinius tyrimus rizikinga. Vienas iš tokios rizikos mažinimo būdų yra
pakopinės tyrimų struktūros taikymas.
Todėl daugiausia dėmesio turi būti skiriama inovacijų identififavimo fazei bei ją sudarantiems galimumo,
ikiprojektinių ir projektinių tyrimų etapams. Reikia pabrėžti, kad per visus tyrimų etapus reikia stengtis
išlaikyti tą pačią tyrimų struktūrą. Skirtis turėtų tik atliekamų tyrimų detalumas bei išsamumas ir atskiri
darbai, kurių nebuvo galima atlikti ankstesniais etapais. Patys išsamiausi yra projektiniai tyrimai, o
galimumo tyrimai remiasi labai apibendrinta informacija ir tendencijomis.
Galimumo tyrimai. Gerų inovacinių idėjų, kurios galėtų virsti verslo projektais, nustatymas – viena esminių
problemų. Todėl galimumo tyrimai skiriami palankioms inovacinėms idėjoms, kurios toliau turi būti
kruopščiai ištirtos, nustatyti. Galimumo tyrimai yra daugiau scheminiai ir paremti labiau sustambinta
informacija. Informacijos kaupimas galimumo tyrimų etape nėra brangus, nes bandoma tik atskleisti galimų
inovacijų svarbiausius aspektus. Šių tyrimų tikslas – įvertinti inovacijų galimumą.
Ikiprojektiniai tyrimai. Inovacinės veiklos idėja turi būti patikrinta gerokai išsamesniais tyrimais. Tačiau
reikia žinoti, kad techniniai-ekonominiai projektiniai tyrimai (techninis-ekonominis pagrindimas), leidžiantys
galutinai suformuluoti sprendimą, yra brangūs ir imlūs laikui. Todėl prieš skiriant lėšų, pirminė idėja
įvertinama ikiprojektiniais tyrimais.
Projektiniai tyrimai. Projektiniais tyrimais formuojama techninė, ekonominė ir komercinė bazė, skirta
inovacinės veiklos projekto sprendimams priimti. Šiais tyrimais nustatomi ir ištiriami kritiniai pasirinktos
inovacinės veiklos momentai, išnagrinėjamos jų alternatyvos. Projektiniai tyrimai turi pagrįsti projekto
pajėgumus ir pasirinktą vietą bei technologiją, leidžiančią naudoti numatytas žaliavas ir pasiekti numatytas
gamybos apimtis, investicijas, sąnaudas ir pajamas, užtikrinančias reikiamą pelną.
Specialieji (funkciniai) tyrimai. Šie tyrimai aprėpia vieną arba keletą, bet jokiu būdu ne visus inovacinės
veiklos projekto aspektus ir yra reikalingi paremti (papildyti) ikiprojektinius ar projektinius tyrimus, ypač
esant didelio masto inovacijoms. Šie tyrimai gali būtų sugrupuoti taip: rinkos tyrimai; žaliavų ir kitų gamybos
veiksnių tyrimai, atsižvelgiant į svarbiausius projekto poreikius; laboratoriniai ir eksperimentiniai tyrimai,
kuriais siekiama nustatyti tam tikros žaliavos tinkamumą; teritoriniai tyrimai; gamybos masto ekonominiai
tyrimai ir t. t.
Vertinant inovacinius projektus dominuoja nuostata, kad įmonėje ar organizacijoje plėtojant inovacijas,
žinių naujumas turi pasireikšti bent jau ūkio šakos, kurioje veikia įmonė ar organizacija, lygmenyje. Tai
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akivaizdžiai rodo ir inovacinių projektų vertinimo kriterijai: novatoriškumas, aktualumas verslo plėtrai,
įgyvendinimo ir lėšų poreikio pagrįstumas.
Inovacinių projektų vertinimo kriterijų apibūdinimas:
Novatoriškumas – naujumas esamo/žinomo technikos lygio atžvilgiu, sprendžiamų problemų aktualumas,
originalumas.
Aktualumas verslo plėtrai – indėlis į šalies ūkio ir technologinę plėtrą, rezultatų ekonominis poveikis ir
panaudojimo perspektyvos.
Įgyvendinimo ir lėšų poreikio pagrįstumas – poreikio pagrįstumas, pasirinktų metodų, metodologijos ir
darbo plano adekvatumas iškeltiems uždaviniams realizuoti, valdymo ir vykdymo organizavimas,
partnerystė, išteklių adekvatumas.
Inovaciniai projektai praktiškai yra vieninteliai projektai versle, kuriems finansuoti gali būti pritraukiamos
tiek privačios, tiek viešosios (valstybės, fondų bei tarptautinių programų) investicijos.
Inovacinių projektų rezultatų vertinimo kriterijų pagrindinės grupės yra:
- Įmonės tikslai, strategija ir vertybės: ar projektas suderinamas su įmonės strategija ir ilgalaikiais tikslais;
ar projekto potencialas pateisina įmonės strategijos pokyčius; ar projektas sutampa su įmonės misija; ar
projekto rizika leistina įmonės atžvilgiu; ar projektas atitinka įmonės požiūrį į naujoves; ar projekto
įgyvendinimo terminai tenkina įmonę.
- Rinkos kriterijai: ar projektas tenkina rinkos poreikius; rinkos talpos įvertinimas; rinkos dalies
įvertinimas; produkcijos išleidimo terminų įvertinimas; komercinio pasisekimo sėkmės tikimybė;
Planuojamų pardavimų įgyvendinimo tikimybė; poveikis esamiems produktams; vartotojo požiūris į
naujo produkto kainą; užimama pozicija konkurencinėje kovoje; esamų realizacijos kanalų atitikimas.
- Gamybiniai kriterijai: nauji gamybiniai procesai; personalo pakankamumas pagal skaičių ir kvalifikaciją;
atitikimas esamiems pajėgumams; medžiagos ir jų kaina; papildomų pajėgumų poreikis; darbų sauga.
- Moksliniai – techniniai kriterijai: ar projektas atitinka įmonės inovacijų strategiją; techninio sprendimo
sėkmės tikimybė; patentinė švara; įgyvendinimo kaina ir terminai; turimi moksliniai – techniniai resursai;
poveikis kitiems projektams; ar ateityje bus galima pritaikyti naują technologiją ir keisti produkciją.
- Finansiniai kriterijai: projekto kaina; gamybos investicijos; rinkotyros investicijos; finansinių lėšų
pakankamumas per reikalingus laiko periodus; poveikis kitiems projektams, reikalaujantiems finansinių
lėšų; pusiausvyros taško pasiekimo terminai ir maksimali neigiama pajamų ir išlaidų vertinimo
akumuliuota reikšmė; potencialus metinis pelno dydis; planuojama pelno norma; investicijų
efektyvumas.
- Išoriniai ir ekologiniai kriterijai: produktų ir technologinio proceso neigiamas poveikis gamtai;
visuomenės požiūrio įtaka; esama ir perspektyvinė įstatymų leidyba; poveikis užimtumui.
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