
APSKRITOJO STALO DISKUSIJA 
DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS 
VYSTYMO PRIEMONIŲ 
 

EIGA 

1. Pristatyti tyrimo dėl Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo 
poreikio ir priemonių rezultatai; 

2. Remiantis tyrimo įžvalgomis, pasiūlyti Pramonės 4.0 
ekosistemos vystymui Panevėžio regione aktualūs 
sprendimai: 

• Parengti Pramonės 4.0 vystymo strategiją; 

• Sukurti strateginę patarėjų tarybą, atsakingą už verslo, 
švietimo ir mokslo bei viešojo sektoriaus poreikių 
integravimą į Pramonės 4.0 vystymo strategiją ir 
vėlesnių veiksmų koordinavimą; 

• Įsteigti koordinacinę instituciją, kuri būtų atsakinga už 
strategijos įgyvendinimą ir kitų Pramonės 4.0 
ekosistemos vystymo veiklų koordinavimą. 

3. Įvykdyta diskusija, kurios metu dalyviai buvo kviečiami 
išreikšti savo nuomonę šiais klausimais: 

• Kaip pristatytos gairės galėtų tapti viso regiono 
strategija? 

• Ko reikėtų, kad Pramonė 4.0 Panevėžio regione būtų 
vystoma ne fragmentiškai, o proaktyviai ir kryptingai? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIKSLAI 
 

• Sužinoti verslo, švietimo ir mokslo bei savivaldos atstovų 
nuomonę apie tyrimo dėl Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo 
poreikio ir priemonių rezultatus; 

• Surinkti pasiūlymus, į kuriuos būtų atsižvelgta siekiant vystyti 
Pramonės 4.0 ekosistemą; 

• Paskatinti verslo, švietimo ir mokslo bei savivaldos atstovų 
dialogą dėl Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo; 
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DISKUSIJOS METU GAUTOS ĮŽVALGOS 
 

• Pramonės 4.0 vystymui regione užtikrinti yra būtina 
integruoti Pramonės 4.0 tematiką į komunikacijos 
strategiją skirtą regiono įvaizdžiui formuoti;     

• Visų ekosistemos narių bendradarbiavimas ir 
atskaitomumas už bendrus Pramonės 4.0 vystymo 
tikslus turi būti strategiškai koordinuojamas; 

• Pramonės 4.0 vystymą regione koordinuojanti 
institucija turi atspindėti visų ekosistemos narių 
interesus, todėl ši institucija turėtų būti ne pelno 
organizacija, kurianti platų ir patikimą žinių („know-
how“) dalijimosi ir mentorystės paslaugų tinklą;   

• Koordinuojanti institucija turi turėti aiškų veiklos planą, 
kuris identifikuotų konkrečius žingsnius reikalingus 
tolimesniam Pramonės 4.0 ekosistemos vystymui 
Panevėžio regione;  

• Europos Sąjungos fondų paramos įsisavinimas yra 
ypatingai svarbus Pramonės 4.0 plėtrai Panevėžio 
regione, todėl būtina užtikrinti jo efektyvumą; 

• Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo modelis turi remtis 
kitų Lietuvos miestų (ekonominės) plėtros agentūrų, 
pavyzdžiui, „Go Vilnius“, „Kaunas IN“ ar „Klaipėda ID“ 
bei užsienio gerųjų praktikų, t.y. Danijos robotikos 
ekosistemos „Odense Robotics“, sėkmės algoritmo 
pritaikymu Panevėžio regiono kontekste.  

 

 

REZULTATAI 
 

• Pritarta siūlymui sukurti strateginę patarėjų tarybą; 

• Patvirtintas poreikis steigti koordinacinę instituciją, kuri 
būtų atsakinga už Pramonės 4.0 vystymo strategijos 
parengimą ir jos kryptingą įgyvendinimą; 

• Sutarta, kad remiantis kitų (ekonominės) plėtros 
agentūrų bei Danijos robotikos ekosistemos „Odense 
Robotics“ patirtimi bus ieškoma galimybių kurti 
koordinacinę instituciją, kuriai būtų deleguotos 
Pramonės 4.0 ekosistemos koordinavimo ir rinkodaros 
funkcijos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apskritojo stalo diskusija vyko 2018 m. gruodžio 5 d. 
Panevėžio miesto savivadybėje. Joje dalyvavo 31 verslo, 
švietimo ir mokslo bei savivaldos atstovas. 


