
 

 

PASIŪLYMAS ĮMONĖMS 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugos,  

finansuojamas MITA Inovaciniai čekiai priemone 
 

Inovacijų diegimo įmonėse srityje: 
1. Integrali verslo modelio inovacijų generavimo metodologija. 
2. Verslo modelio inovacijų plėtros techninė galimybių studija 
3. Atvirųjų inovacijų plėtros modelio taikymas konkrečiam verslo profiliui /verslo segmentui/ produktų grupei. 
4. Atvirųjų inovacijų procesų teorinis modeliavimas ir diegimo algoritmų versle sukūrimas.  
5. Techninių  ir technologinių inovacijų skatinimo  bei diegimo sistemos modelio sukūrimas. 
6. Veiklos galimybių vystymo, novatoriškų verslo modelių kūrimas, valdymo struktūrų ir sistemų modelių 

kūrimas.  
7. Inovatyvios organizacijos vystymo modelio sukūrimas. 
8. Įmonės vertės kūrimo grandinės reinžineringo techninė galimybių  studija. 
9. Verslo inovacinės veiklos efektyvumo didinimo techninė galimybių studija. 

 
 

 

Startuolių ir naujų įmonių vystymo srityje: 
1. Verslo modelio analizė ir jo hipotezių testavimo tyrimai. 
2. Etapinės verslo transformacijos techninė galimybių studija, taikant etapinį modelį: nuo idėjos iki produkto, 
3. Strateginių verslo transformacijų modelio sukūrimas. 
4. Verslo vystymosi akseleracijos techninė galimybių studija. 
5. Įmonės valdymo architektūros tyrimai ir inovatyvumo akseleracijos modelių sukūrimas. 
6. Korporatyvinių investicinių santykių valdymo ir vystymo metodologija: rizikos kapitalo ir kitų investuotojų 

integravimas į verslo augimo modelį. 
7. Strateginio audito metodologija startuoliams ir sparčiai augančioms verslo įmonėms. 

 
 

Marketingo srityje: 
1. „Y“, „Z“ kartų vartotojų elgsenos ypatumų studija.  
2. Internetinių sprendimų emocinio poveikio vartotojams vertinimas  
3. Veiksnių, sąlygojančių mažmeninės pirkimo vietos pasirinkimą, tyrimai.  
4. Antrepreneriško marketingo sprendimų techninės galimybių studijos. 
5. Įmonės marketingo komunikacijos sprendimų galimybių studija.  
6. Marketingo sprendimų pritaikymo įmonių tarptautinės veiklos kontekste techninių galimybių studija. 
7. Prekės ženklo sprendimų kuriant vertę vartotojams techninių galimybių studija. 
8. Vertės vartotojui kūrimo sprendimų techninių galimybių studija. 
 
 

 

Verslo skaitmenizacijos srityje: 
1. Naujosios kartos (Next Generation Access) interneto infrastruktūros plėtojimo Rytų ir Vakarų Europoje 

tendencijų tyrimo metodikos sukūrimas. 
2. Informacinių technologijų taikymo verslo problemos sprendimui ar inovacijos diegimui įmonėje techninė 

galimybių studija. 
3. IRT panaudojimo verslo skaitmenizavimui (angl. digitalization) galimybių studijos. 
4. IRT panaudojimo verslo socializacijai (angl. social business) galimybių studijos. 
5. Organizacijų virtualumo techninių galimybių studija. 

 
 

http://inocekiai.mita.lt/


 
 
 
 

Verslo vystymo greitai augančiose ir globaliose rinkose srityje:  
1. Globalių MTEP valdymo metodologijų žinioms imlioms įmonėms sukūrimas. 
2. Verslo plėtros greitai augančiose nestabiliose rinkose valdymo metodologijos sukūrimas. 
3. Spartaus verslo augimo valdymo pakopinio modelio sukūrimas.  
4. Jauno globalaus technologinio verslo vystymo metodologijos sukūrimas. 
5. Verslo modelio vystymas konkrečiam verslo brandos/ industrijos segmentui. 
6. Pokyčių ir/arba inovacijų valdymo sistemų diegimo techninė galimybių studija. 
7. Valdymo sistemų transformacijos techninė galimybių studija. 
8. Verslo diversifikavimo techninė galimybių studija. 
9. Korporatyvinių investicinių santykių ir ryšių valdymo metodikos sukūrimas atskiriems verslo vystymo 

etapams.  
 

 
Verslo apskaitos valdymo srityje: 
1. Integruotos (socialinės) apskaitos tyrimai. 
2. Įmonės veiklos, verslo aplinkos, subalansuotų rodiklių ir strateginės kontrolės  tyrimai. 
3. Kaštų valdymo,  vertės grandinės  ir  veikomis grįstos kaštų apskaitos tyrimai. 
4. Inovatyvios laiko kaštų apskaitos sistemos diegimo galimybių studija.  
5. Inovatyvių laiko ir kaštų apskaitos integravimo techninė galimybių studija. 
6. Įmonės veiklos kaštų apskaitos sistemų modelių pritaikymo techninė galimybių studija. 
7. Įmonių socialinės atsakomybės ir atskaitomybės diegimo galimybių  studija.  
 

 
Žmogiškųjų išteklių valdymo srityje: 
1. Darbuotojų motyvacijos sistemų kūrimas. 
2. Organizacijos inovacinių gebėjimų ir kultūros diagnostikos metodologija ir inovacinės kompetencijos 

modeliavimo metodika. 
3. Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimo įmonėje galimybių studija. 
4. Organizacijos inovacinių gebėjimų diagnostikos ir vystymo sistemos prototipo sukūrimas. 
 

 
Procesų ir kokybės valdymo srityje: 
1. Sužaidybinimo (angl. gamification) panaudojimo įmonių veiklos procesuose techninės galimybių studijos. 
2. Minios paslaugų (angl.  crowdsourcing) panaudojimo įmonių veiklos procesuose galimybių studijos. 
3. Projektų valdymo informacinės sistemos diegimo ar tobulinimo įmonėje techninė galimybių studija.  
4. Verslo procesų ir valdymo sprendimų dizainas verslo augimo atskiroms verslo augimo pakopoms. 
5. Verslo procesų reinžineringo techninių galimybių studijos.  
6. Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų modelio sukūrimas  
7. Darnaus vystymosi vertinimo metodikos organizacijoje taikymo techninė galimybių studija. 
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