Ūkio subjektų priėmimo į
VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parką
Tvarkos aprašo
1 priedas

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Ūkio subjektų, siekiančių įsikurti Kauno mokslo ir technologijų parke, atrankos kriterijai
Kriterijus
Kriterijaus įvertis
Balai
Ūkio subjekto įsteigimo aplinkybės
Ūkio subjektas yra įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 3 (trejus) metus. Pirmenybė teikiama
ūkio subjektams, teisėtai įsteigtiems per pastaruosius 12 mėnesių;
Ūkio subjekto įsteigimo
- Įkurtas anksčiau kaip prieš 3 metus
0
laikotarpis
- Prieš 1–3 metus
5
- <1 metus
10
Ūkio subjekto steigėjų ryšys su
- steigėjai nesusiję su mokslo ir studijų
0
akademine bendruomene
institucija
- įsteigtas mokslo ir studijų institucijų
5
alumnių
- įsteigtas mokslo ir studijų institucijos
10
darbuotojų ir/ar alumnių „pumpurinė”
arba “pradedančioji” įmonė
Ūkio subjekto inkubavimo
- Įsteigtas savarankiškai
0
etapas
- Įsteigtas valstybės paramos ir verslumo
5
skatinimo priemonių pagalba
- Įsteigtas mokslo ir studijų institucijoje ir 10
inkubuotas iki aplikuojant dėl įsikėlimo į
Kauno MTP
Ūkio subjekto atitikimas remiamoms prioritetinėms kryptims
Ūkio subjekto veikla atitinka prioritetines kryptis: informacinės ir komunikacinės
technologijos; mechatronika bei elektroninės ir įterptinės technologijos; ateities energetika ir
inžinerija; darnioji chemija. Papildoma tikslinė ūkio subjektų grupė, teiksianti būtinas (arba
papildomas) konsultacines ar kitokias paslaugas Kauno MTP įsikūrusiems ūkio subjektams;
Ūkio subjekto veiklos atitikimas - Neatitinka nė vienos prioritetinės
0
prioritetinėms kryptims
krypties
- Atitinka vieną prioritetinę kryptį
5
- Atitinka kelias prioritetines kryptis
10
Būtinų ir papildomų paslaugų
- Neteikia būtinų arba papildomų
0
teikimas Kauno MTP
paslaugų Kauno MTP įsikūrusiems ūkio
įsikūrusiems ūkio subjektams
subjektams
- Ketina teikti vieną būtiną arba
5
papildomą paslaugą (konsultacijos,
mokymai, kt.)
- Ketina teikti daugiau nei vieną būtiną
10
arba papildomą paslaugą
Ūkio subjekto teikiamų
- Neteikia nuolaidų savo mokamoms
0
mokamų paslaugų nuolaidų
paslaugoms
sistema kitiems Kauno MTP
- Teikia 0–25% nuolaidą teikiamoms
5
įsikūrusiems ūkio subjektams
paslaugoms
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- Teikia daugiau nei 25% nuolaidą
10
Ūkio subjekto kuriamų produktų/paslaugų inovatyvumas
Ūkio subjektas įgyvendina (arba numato įgyvendinti) inovacinius projektus ir/ar kuria (arba
numato kurti) naujus produktus, technologijas ir/ar paslaugas
Ūkio subjekto inovatyvių
- nekuria ir neplanuoja kurti inovatyvių
0
produktų kūrimas
produktų ir/ar paslaugų
- kuria ar planuoja kurti 1–3 inovatyvius
5
produktus/paslaugas
- kuria ar planuoja kurti daugiau nei 3
10
inovatyvius produktus ar paslaugas
Ūkio subjekto produktų sąsajos - Produktai nesusiję
0
su taikomaisiais moksliniais
- 1–3 produktai buvo sukurti taikomųjų
5
tyrimais ir eksperimentine
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
1
plėtra
plėtros veiklų rezultate
- daugiau nei 3 produktai buvo sukurti
10
taikomųjų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veiklų rezultate
Augimo dinamika
Naujų darbo vietų kūrimo potencialas ir numatomų įdarbinti mokslininkų (tyrėjų) skaičius
Esamų ir naujai planuojamų
- Nepateikiama
0
kurti darbo vietų dinamika: 3
- Pateikiama, augimas iki 50%
5
metai atgal (arba nuo įsikūrimo - Pateikiama, augimas virš 50%
10
pradžios) ir planas 2 metams į
priekį
Esamų ir planuojamų pajamų
- Nepateikiama
0
dinamika: 3 metai atgal (arba
- Pateikiama, augimas iki 50%
5
nuo įsikūrimo pradžios) ir
- Pateikiama, augimas virš 50%
10
planas 2 metams į priekį
Esamų ir planuojamų įdarbinti
- Nėra ir neplanuoja
0
mokslininkų (tyrėjų) skaičius: 3
- Yra arba planuojama įdarbinti 1–5
5
metai atgal (arba nuo įsikūrimo
darbuotojus su magistro arba daktaro
pradžios) ir planas 2 metams į
moksliniu laipsniu
priekį
- Yra arba planuojama įdarbinti daugiau
10
nei 5 darbuotojus su magistro arba
daktaro moksliniu laipsniu
Abipusis ryšys su akademine bendruomene
Ūkio subjekto potencialas vykdyti bendrus su mokslo ir studijų institucijomis projektus
Ūkio subjekto patirtis arba
- Neturi patirties ir neketina dalyvauti
0
ketinimas dalyvauti
- Turi patirties arba ketina dalyvauti 1–2
5
tarptautinėse mokslinių tyrimų,
projektuose
eksperimentinės plėtros ir
- Turi patirties arba ketina dalyvauti
10
inovacijų skatinimo bei verslo
daugiau nei 2 projektuose
plėtojimo programose
Ūkio subjekto patirtis arba
- Neturi patirties ir neketina dalyvauti
0
ketinimas dalyvauti
5

Technologinės parengties lygis vertinamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.
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nacionalinėse mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros
inovacijų skatinimo bei verslo
plėtojimo priemonėse
Ūkio subjekto dalyvavimas arba
ketinimas dalyvauti
tarptautinėse ir nacionalinėse
mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimo bei verslo
skatinimo programose kartu su
mokslo ir studijų institucijomis
Esamas bendradarbiavimo su
mokslo ir studijų institucijomis
lygmuo ir formos*

- Turi patirties arba ketina dalyvauti 1–2
projektuose
- Turi patirties arba ketina dalyvauti
daugiau nei 2 projektuose
- Neturi patirties ir neketina dalyvauti
- Turi patirties arba ketina dalyvauti 1–2
projektuose
- Turi patirties arba ketina dalyvauti
daugiau nei 2 projektuose

10

0
5
10

-

Užsakomieji MTEP darbai
5
Konsultacijų pirkimas
5
Bendri jungtiniai moksliniai tyrimai
10
Vardinės ūkio subjekto stipendijos
5
studentams
- Praktikos vietos studentams
5
- Dalyvavimas fakultetų tarybose
5
- Bendros mokymų iniciatyvos, paskaitos
5
studentams
- Įsteigta arba ketinama steigti bendra
10
jungtinė tyrimų laboratorija
- Dalyvavimas mokslo ir studijų institucijų 5
ir akademinės bendruomenės
renginiuose (“Karjeros dienos”,
“Mokslas ir pramonė”, kt.)
- Kitos veiklos mokslo ir studijų
5
institucijose
* - maksimalus galimas surinkti balų skaičius pagal 5.4. punkto kriterijus negali būti didesnis nei 30.
Maksimalus galimas surinkti balų skaičius yra 170: Ūkio subjektas surenka 0–50 balų, paraiška atmetama; 51–
120 balų – paraiška svarstoma papildomai; daugiau kaip 121 – Ūkio subjektas priimamas į Kauno MTP.

