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Bendra informacija
Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
- Lietuvos Respublikos ūkio ministerija – 2 balsai, įnašas 161 350 Lt.
- Kauno technologijos universitetas – 1 balsas, įnašas 40 000 Lt.
Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus:
Ūkinės veiklos pajamos
1 020 748 Lt.
Projektinės veiklos pajamos
935 978 Lt.
Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:
Įsigyta ilgalaikio turto už 7 495,18 Lt.
Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus:
1 857 260 Lt., iš jų 884 773 Lt. – darbo užmokesčio sąnaudos.
Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Metų pradžioje buvo 18, pabaigoje – 22 darbuotojai.
Įstaigos vadovas:
direktorius Pranas Bernardas Milius. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 101 687,27 Lt., iš jų kitos išmokos –
0,00 Lt.
Išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui:
0,00 Lt.
Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims:
0,00 Lt.
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1. Mokslo parko 2012 m. veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir rezultatai
1 lentelė. 2012 veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir rezultatai
Tikslas Uždavinys

Priemonė

Planuoti rezultatai
Pasiekti rezultatai
1. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ INOVATYVIŲ ĮMONIŲ VYSTYMUISI PLĖTRA
1.1. INOVATYVAUS VERSLO SKATINIMAS
1.1.1. Konsultacijų paslaugų teikimas
- suteikta apie 150 val. (100 vnt.) konsultacijų MTTP, inovacijų ir su jomis - 52 val. konsultacijų vykdant projektą Juvene. Rezultatas: įkurtos 3
siejamomis programomis („Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“,
technologinės įmonės (JUVENE).
JUVENE) inovacijų vadybos, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų - 59 įmonėms suteikta 171 individuali konsultacija inovacijų skatinimo,
rezultatų komercializavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir
technologijų perdavimo, projektų vykdymo klausimais („Technologijos ir
vadybos, projektų vadybos, rizikos valdymo ir kitomis temomis;
mokslas inovatyviam verslui“).
- suteikta apie 30 val. (mažiausiai 8 mokslininkams ir tyrėjams bei - Suteikta daugiau nei 224 val. patariamojo ir nuolatinio ugdomojo pobūdžio
mažiausiai 21 studentui (II ir III pakopų)), patariamojo ir nuolatinio
konsultacijų studentams (II ir III pakopų), mokslininkams ir tyrėjams
ugdomojo pobūdžio konsultacijų mokslininkams ir tyrėjams visais
intelektualaus verslo pradžios ir plėtros proceso klausimais.
intelektualaus verslo pradžios ir plėtros proceso klausimais (rinkos
analizės ir naujų produktų rinkodara; technologijų perdavimas ir
perėmimas, inovacijų partnerių paieška; intelektinė (pramoninė)
nuosavybė teisių apsauga; produktų pateikimas į rinką; MTTP ir inovacijų
versle finansavimo galimybės; šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas;
naujų inovacinių įmonių steigimas ir pan.) (Inolaboratorija);
- suorganizuota 1 tematinė konsultacinė sesija (mažiausiai 6 - Suderinus su projekto koordinatoriumi veikla perkelta į 2013 metus
mokslininkams ir tyrėjams bei mažiausiai 15 studentų (II ir III pakopų),
(Inolaboratorija).
kurių metu atitinkamos srities specialistai (verslo atstovai, technologijų
perdavimo specialistai, rinkodaros specialistai ir t.t.) nagrinės praktines
situacijas, konsultuos iškilusiais terminais. Konsultacinės sesijos bus
organizuojamos tikslinių grupių lokacijos vietose ir socialiniuose tinkluose
(Inolaboratorija).
1.1.2. Mokymų paslaugų teikimas
- Sukurta ir išbandyta eMokomoji medžiaga, skirta inovatyvių įmonių - Sukurta ir Kaune bei Vilniuje išbandyta eMokomoji medžiaga, skirta
darbuotojų gebėjimams eksporto srityje stiprinti (INCONEXT). 15 asmenų
inovatyvių įmonių darbuotojų gebėjimams eksporto srityje stiprinti.
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apmokyti naudotis inovatyvia mokomaja medžiaga.

Mokomosios medžiagos testavime dalyvavo 30 verslo įmonių atstovų.
Mokomoji medžiaga prieinama internetinėje svetainėje www.inconext.eu
- Suorganizuoti bendrųjų verslumo gebėjimų mokymai 5 temomis, kuriuose - Pravesti bendrųjų verslumo gebėjimų ugdymo mokymai 5 temomis.
dalyvaus po 25-30 verslą planuojančių pradėti asmenų (START).
Mokymuose dalyvavo 146 asmenys (START).
- Įgyvendinta praktinių verslumo ugdymo mokymų programa panaudojant - Įgyvendinta 1 iš 2 simuliacinio verslo ugdymo mokymų programos dalis.
simuliacinius verslo ugdymo metodus. Programoje dalyvaus 25-30 verslą
Jame visoje Lietuvoje (Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje) dalyvavo daugiau kaip
planuojančių pradėti asmenų (START).
150 studentų ir aukštųjų mokyklų dėstytojų.
- Suorganizuotos 2 praktikos artimos realiai situacijai, kuomet mokslininkai - Suderinus su projekto koordinatoriumi veikla perkelta į 2013 metus
ir tyrėjai (įskaitant II ir III pakopos studentus) galės mokymų metu įgytas
(Inolaboratorija).
žinias bei turimą potencialą pritaikyti praktiškai, realizuojant praktikoje 3
verslumo modelius („Žinių naudojimas“, „Žinių perdavimas“, „Žinių
pavertimas produktu“). Vykdant šia veiklą mokslininkai ir tyrėjai su
konsultantų pagalba generuos pasiūlymus verslui, kuriuose jie gali
realizuoti savo gebėjimus, atsižvelgiant į pasiūlymus bus identifikuojami
potencialūs verslo subjektai bei mokslininkai ir tyrėjai periodiškai pristatys
savo pasiūlymus potencialiems ūkio subjektams, siekdami „rasti dirvą“
savo pasiūlymų realizavimui.
Atsižvelgiant į mokslininkų ir tyrėjų sugeneruotas idėjas bei suformuoto
verslo kryptingumą, kiekvieną asmenį kuruos mokslo parko specialistas
(mentorius) (Inolaboratorija).
- Suorganizuoti 24 val. (3 po 8 ak. val.) interaktyvaus pobūdžio seminarai - Suorganizuoti 24 val. (3 po 8 ak. val.) interaktyvaus pobūdžio seminarai ir
ir pratybos (įtraukiant mažiausiai 5 mokslininkus ir tyrėjus bei nemažiau
pratybos mokslininkams ir tyrėjams bei II ir III pakopos studentams,
15 II ir III pakopos studentų) siekiant lavinti intelektualaus verslumo
siekiant lavinti intelektualaus verslumo įgūdžius. Tematikos: Žinių ir
įgūdžius. Šių seminarų metu bus realizuotas andragoginio lavinimo ciklas
žinojimo valdymas, inovacijų valdymas ir verslo modelio inovacijos,
verslumo pagrindams suformuoti (šia tematika: Intelektualaus verslo
novatoriškų produktų/paslaugų marketingas (Inolaboratorija).
filosofija ir strategija; Žinių ir žinojimo valdymas; Žinių organizacijos
valdymas; Žmogiškųjų išteklių valdymas žinių organizacijoje; Intelektinio
kapitalo/nuosavybės valdymas; Inovacijų valdymas ir verslo modelio
inovacijos;
Kūrybinės
veiklos
organizavimas;
Novatoriškų
produktų/paslaugų marketingas; Technologijų perdavimas; Inovacijų
partnerystė; Inovacijų finansavimas). Tiek seminarus, tiek pratybas ves 12 lektoriai (vienas jų - verslo ekspertas), dalyvaujant mokslo parko
specialistams - mentoriams (patarėjai lavinimo procese) (InoLaboratorija).
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- Pradėta kurti naujoviška strateginio įmonės valdymo e-mokymosi - Sukurta naujoviška strateginio įmonės valdymo e-mokymosi medžiaga su
medžiaga su praktinėmis užduotimis žinių įsivertinimui ir nauja animacinė
praktinėmis užduotimis žinių įsivertinimui ir nauja animacinė interaktyvi
interaktyvi praktinė (AIP) priemonė geresniam teorinių žinių įsisavinimui.
praktinė (AIP) priemonė geresniam teorinių žinių įsisavinimui. AIP priemonę
AIP priemonė, su galimybe vartotojui pasirinkti vieną iš siūlomų tolesnės
galima rasti http://www.bestrain.eu/e-learning-platform/interactive-game.
eigos (strateginio verslo planavimo) variantų, bus pradėta kurti
atsižvelgiant į anketinėje apklausoje dalyvavusių respondentų siūlymus.
Ši praktinė priemonė leis įtvirtinti teorines žinias bei aiškiau suprasti
strateginio valdymo svarbą mažoms ir mikro įmonėms (BeSTrain).
- Suorganizuota 18 mokymų, kurių trukmė būtų apie 100 val. ir kuriuose - Suorganizuoti 24 mokymai, kurių trukmė būvo apie 150 val. Juose
dalyvautų apie 200 inovatyvių SVV įmonių atstovų (KTC).
dalyvauvo apie 668 inovatyvių SVV įmonių atstovų (1 priedas).
1.1.3. Specifinių mokymo programų kūrimas
- Pradėta rengti mokomoji medžiaga. Planuojama paruošti mokomąją - Pradėta rengti mokomoji medžiaga apie intelektinę nuosavybę ir jos
knygą (10-15 spaudos lankų), kurioje būtų apibūdinti svarbiausi
svarbą. Atlikta žinių ir technologijų perdavimui skirtų dokumentų paieška, jų
intelektinės nuosavybės valdymo etapai bei kitą knygą, kurioje būtų
pritaikomumo galimybės analizė. Mokomoji medžiaga turėtų būti baigta
apibūdinti visi žinių ir technologijų perdavimo etapai. Medžiagas (2
rengti per 2013 metus.
knygas) planuojama talpinti elektroninėje erdvėje, taip užtikinant
maksimalią jų sklaidą (iki 5000 vartotojų), taip pat išleisti jas po 300 egz.
(A5 format.) pavidalu bei skirti mokymų lankytojams (Unigeb).
1.1.4. Technologijų perdavimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas
- 5 inovatyvių produktų ir/ar technologijų pristatymas Tarptautinės Mokslo - Dalyvauta IASP konferencijoje Taline. Susitikimų su kitų šalių mokslo ir
parkų asociacijos (IASP) metinės konferencijos Taline metu.
technologijų parkų atstovais buvo pristatyti KTU RMP įsikūrusių įmonių
sukurti produktai, paslaugos ir technologijos. UAB „Proginta“ produktas,
susijęs su gamybos proceso stebėsena, buvo pradėtas eksportuoti į
Vokietiją.
1.1.5. Paramos inovatyviam verslui teikimas
- Parama pasinaudos 72 inovatyvios ir aukštą pridėtinę vertę kuriančios - Parama pasinaudojo 94 įmonės.
įmonės.
- Verslo inkubavimo paslaugomis pasinaudos 15 inovatyvių ir aukštą - Verslo inkubavimo paslaugas gavo 35 įmonės.
pridėtinę vertę kuriančių įmonių.
- Paramą gavusios ir kitos Įstaigoje įsikūrusios įmonės sukurs 60 aukštą - KTU RMP įsikūrusios įmonės sukūrė 103 naujas darbo vietas.
pridėtinę vertę kuriančių naujų darbo vietų.
- Kitos 2012 m. veiklos plane nenumatytos veiklos
- Padedant KTU RMP konsultantams 2012 m. 5 MP įmonės gavo
finansavimą pagal Inovacinių čekių ir Inočekiai LT priemones.
- 1 MP įmonė gavo paramą EUREKA programos projekto įgyvendinimui.
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- 4 MP įmonės dalyvavo rengiant bendrą paraišką pagal ESF finansuotą
priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ (finansavimas pagal
paraišką nebuvo skirtas).
1.2. INOVACIJŲ KULTŪROS UGDYMAS
1.2.1. Sklaidos renginių organizavimas ir dalyvavimas juose
- Suorganizuota 1 tarptautinė konferencija Baltic Dynamics 2012, kurioje - 2012 m. rugsėjo 12-14 d. suorganizuota tarptautinė konferencija „Baltic
dalyvaus apie 200 dalyvių iš 15 pasaulio šalių.
Dynamics 2012“, Vilniuje. Joje dalyvavo 105 dalyviai iš 15 šalių.
- Dalyvavimas Tarptautinės Mokslo parkų asociacijos (IASP) metinėje - 2012 m. birželio 17-20 d. dalyvauta Tarptautinės Mokslo parkų asociacijos
konferencijoje Taline, kurioje dalyvauja apie 500 dalyvių iš beveik visų
(IASP) konferencijoje Taline, Estija. 500 dalyvių iš daugiau kaip 50 pasaulio
šalių.
pasaulio šalių.
- Dalyvavimas 1-2 tarptautiniuose inovacijų populiarinimo ir skatinimo - 2012 m. balandžio 17-19 d. dalyvauta Baltarusijos-Lietuvos ekonomikos
renginiuose.
forume Gardine (Baltarusija).
- Suorganizuotas 1 tematinis renginys (seminaras/konferencija), - Suorganizuotas motyvacinis seminaras „Sėkmingas verslas prasideda nuo
kviečiant bendradarbiauti verslo, mokslo, valdžios bei inovacijų paramos
tikėjimo savo idėja“ (2012 m. lapkričio 8 d.).
organizacijas. Jo metu bus propaguojamas intelektualus verslumas,
mokslininkai ir tyrėjai skatinami formuoti ir taikyti verslumo įgūdžius,
kviečiami įsitraukti į projekto tikslines grupes. Verslumo praktika bus
pristatoma keturių požiūrių praktikos sankirtoje: verslas-paramos
organizacijos-mokslas-valdžia (Inolaboratorija).
- Dalyvavimas teminėse konferencijose ir trumpalaikėse užsienio - 2012 m. rugsėjo 26-28 dienomis dalyvauta trijų dienų ASTP technologijų
stažuotėse. Dalyvavimas 2 ASTP (European Association of Technology
perdavimo ir intelektinės nuosavynės mokymuose Barselonoje (Ispanija).
Transfer professionals) ar kitų organizatorių rengiamose su žinių ir
technologijų perdavimu susijusiose 2-3 d. konferencijose ar seminaruose
(Unigeb).
- Dalyvavimas trumpalaikėse užsienio stažuotėse. Siekiant susipažinti, - Mokslo parko atstovai seminare / stažuotėje Suomijoje nedalyvavo dėl
kaip praktiškai realizuojamas žinių ir technologijų perdavimo procesas,
didelio užimtumo organizuojant tuo pat metu vyksiančią tarptautinę
planuojamos trumpalaikės stažuotės (iki 4 dienų) Danijos, Jungtinės
konferenciją Baltic Dynamics 2012.
Karalystės, Suomijos ar kitų šalių institucijose, kuriose išvystyta žinių ir
technologijų perdavimo infrastruktūra (Unigeb).
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- Jaunimo kūrybiškumo, inovacinės ir mokslinės veiklos populiarinimas. - 2012 m. vasario 2-4 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“
Suorganizuota 1-a inovatyvių darbų/sprendimų/pasiūlymų paroda, kurios
jau dešimtąjį kartą vyko viena didžiausių Baltijos šalyse tarptautinė žinių
metu dalyviai turės galimybę pristatyti sukurtus inovatyvius produktus,
paroda – „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“. Visas tris dienas
paslaugas, technologijas. Paroda bus organizuojama kasmetinės
parodoje vyko specializuoti seminarai, pristatymai ir konferencijos. Juose
LITEXPO Mokymasis Studijos Karjera 2012 parodos metu. Planuojamas
buvo kalbama apie sėkmingą karjerą padariusius žmones, apie tai, kodėl
parodos dalyvių skaičius – 30 įmonių. Taip pat planuojama, jog
svarbu savo ateities kelią rinktis pačiam. Parodoje dalyvavo ir išskirtiniame
parodoje apsilankys per 7000 lankytojų (JUVENE).
stende savo paslaugas pristatė projekto JUVENE – „Jaunųjų verslininkų
kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymo erdvė“ komanda, kuri aktyvų jaunimą
ragino „galvoje besisukančias“ nuosavo verslo idėjas įgyvendinti praktikoje,
nebijoti kreiptis konsultacijų verslo pradžios klausimais, įsijungti į JUVENE
klubą registruojantis portale www.juvene.lt, dalyvauti praktiniuose
mokymuose.
- Kitos 2012 m. veiklos plane nenumatytos veiklos
- surengti 3 regioniniai ir 1 baigiamasis verslo idėjų konkursas „VETO krizei!“.
Dalyvavo 128 dalyviai (Juvene).
- 2012 m. vasario 13 d. suorganizuotas verslumo skatinimo iniciatyvos
„Atvirų durų“ dienos renginys. 50 dalyvių.
- 2012 m. birželio 22 d. suorganizuotas renginys „Inovacijos – tiesiausias
kelias sėkmės link!". 41 dalyvis.
- 2012 m. birželio 27 d. suorganizuotas Plustex projekto renginys, skirtas
pasidalinti gerosiomis praktikomis apie inovatyvaus tekstilės verslo skatinimą. 20
dalyvių.
- 2012 m. rugpjūčio 7d. - informacinis renginys „Keturi mėnesiai idėjai
paversti prototipu“. 20 dalyvių.
- 2012 m. rugpjūčio 29 d. suorganizuotas informacinis renginys „Klasteriai –
galimybės verslo plėtrai“. 44 dalyviai.
- 2012 m. rugsėjo 12-14 d. KTU regioninis mokslo parkas dalyvavo parodoje
„Life Science Baltic“, Vilniuje. 500 dalyvių.
- 2012 m. spalio 1-2 d. dalyvauta Klaipėdos Mokslo ir technologijų parko
organizuotoje konferencijoje „East Link 2012“ Palangoje. 150 dalyvių.
- 2012 m. lapkričio 8 d. suorganizuota Verslo diena „Sėkmingas verslas
prasideda nuo tikėjimo savo idėja!”. 60 dalyvių.
- 2012 m. lapkričio 13 d. – organizuota informacinė diena „Tarptautinės
mokslo programos – kas naujo?“. 45 dalyviai.
- 2012 m. lapkričio 21 d. KTU regioniniame mokslo parke lankėsi 2 Minatec ir
Joseph Fourier universiteto Grenoblyje (Prancūzija) atstovai.
- 2012 m. gruodžio 6 d. dalyvauta Technopolio organizuotoje konferencijoje
„SMARTmeLT. 30 dalyvių.
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- 2012 m. rugsėjo 14 d. tarptautinės konferencijos „Baltic Dynamics 2012”
metu suorganizuotas viešojo pobūdžio informacinis-konsultacinis renginys,
kuriame buvo teikiamos individualios konsultacijos žinių, technologinių
prototipų komercinimo, jų realizavimo galimybių, partnerių paieškos, idėjos
rinkos analizės, finansavimo galimybių, inkubacinių paslaugų, spin-off ir
start-up įmonių kūrimo integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose
(slėniuose) klausimais. Renginyje dalyvavo 20 įmonių atstovai. Viso: 31
dalyvis.
1.3. PRADEDANČIOJO VERSLO SKATINIMAS
1.3.1. Konsultacijų paslaugų teikimas
- Suteikta 200 val. (150 vnt.) konsultacijų verslo pradžios, verslo - 2012 m. įmonėms buvo suteikta 231 konsultacija planuotomis temomis
planavimo, rinkodaros, įmonių valdymo, finansų analizės, kontrolės ir
(KTC).
valdymo, darbo teisės, personalo valdymo ir kitais klausimais (START ir - I ir II pakopų studentams bei dėstytojams suteikta apie 1000 val. (700 vnt.)
KTC).
konsultacijų verslo pradžios klausimais (START).
1.3.2. Verslo informavimo paslaugų teikimas
Atsakyta į 600 paklausimų verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros,
įmonių valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės,
personalo valdymo ir kitais klausimais, kurių trukmė bus 60 val.
1.3.3. Lengvatinių biuro organizavimo paslaugų teikimas
- Mokslo parko verslo inkubatoriuje įsikurs 10 naujai inovatyvų verslą
pradėjusios įmonės.

Atsakyta į 600 paklausimų verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros,
įmonių valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės,
personalo valdymo ir kitais klausimais, kurių trukmė bus 60 val.
- Mokslo parko verslo inkubatoriuje įsikurė 5 naujai inovatyvų verslą
pradėjusios įmonės. Prašymų įsikurti buvo ir yra daugiau nei turima
laisvų patalpų.

- Suteikta iki 60 tūkst. litų nuolaidų inkubuojamiems verslo subjektams.
2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS IR PLĖTRA
2.1. SUBURTI IR IŠLAIKYTI KVALIFIKUOTĄ KONSULTANTŲ IR LEKTORIŲ KOMANDĄ
2.1.1. Įstaigos personalo kvalifikacijos kėlimas
- Suburta 5-7 etatinių Įstaigos darbuotojų-konsultantų, galinčių konsultuoti, mokyti ir informuoti pradedančias ir veikiančias inovatyvias SVV įmones
inovacijų vadybos, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų rezultatų
komercializavimo, verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros, įmonių
valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės, personalo
valdymo ir kitais klausimais, grupė.

Suteikta 78,3 tūkst. litų nuolaidų inkubuojamiems verslo subjektams.

Suburta 7 etatinių Įstaigos darbuotojų-konsultantų, galinčių konsultuoti,
mokyti ir informuoti pradedančias ir veikiančias inovatyvias SVV įmones
inovacijų vadybos, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų rezultatų
komercializavimo, verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros, įmonių
valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės, personalo
valdymo ir kitais klausimais, grupė.

- Dalyvauta (suorganizuota) 2 konferencijose ir/ar seminaruose inovacijų - 1) 2012 m. rugsėjo 26-28 dienomis dalyvauta trijų dienų ASTP technologijų
vadybos, technologijų perdavimo, inovacijų komercializavimo,
perdavimo ir intelektinės nuosavynės mokymuose Barselonoje (Ispanija); 2)
26

Į
intelektinės nuosavybės apsaugos ir kt. klausimais.

2012 m. spalio 15-16 dienomis dalyvauta mokymuose intelektinės
nuosavybės valdymo tema.

- Dalyvavimas žinių ir technologijų perdavimo proceso valdymo seminare. - Mokslo parko atstovai seminare Aalto universitete nedalyvavo, nes tuo pat
Dalyvavimas Aalto universiteto Antreprenerystės centro atstovo
metu organizavo tarptautinę konferenciją Baltic Dynamics 2012.
vedamame seminare, kuriame bus suteikta teorinių žinių, taip pat
pristatytas Aalto universitete veikiantis žinių ir technologijų perdavimo
modelis (Unigeb).
- Intelektinės nuosavybės valdymo gebėjimų stiprinimas. Dalyvavimas - 2012 m. spalio 15-16 dienomis dalyvauta mokymuose apie intelektinės
teoriniuose ir praktiniuose intelektinės nuosavybės valdymo seminaruose
nuosavybės valdymą / 2012 m. lapkričio 21 d. dalyvauta seminare "Geroji
(planuojami 1 teoriniai ir 2 praktiniai seminarai) (Unigeb).
intelektinės nuosavybės valdymo bei pradedančiųjų ir pumpurinių įmonių
steigimo patirtis“ (Unigeb);
- Žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas. Dalyvavimas 1 - Dalyvauta 1 seminare apie patentavimo ir licencijavimo ypatumus.
seminare, suteiksiančiame žinių apie pagrindinius žinių ir technologijų
perdavimo tarp mokslo institucijų ir verslo kelius: bendradarbiavimo su
verslu projektai, patentavimas ir licencijavimas, pumpurinių įmonių
steigimas (Unigeb).
- Dalyvavimas antreprenerystės gebėjimų ugdymo 1 seminare (Unigeb).

- Antreprenerystės gebėjimų ugdymo seminaras buvo perkeltas į 2013
metus.

2.1.2. Lektorių parinkimas ir jų duomenų bazės sudarymas
Sudaryta 10 lektorių, teikiančių konsultacijų ir mokymo paslaugas inovacijų Sudaryta 15 lektorių duomenų bazė.
vadybos, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų rezultatų
komercializavimo, verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros, įmonių
valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės, personalo
valdymo ir kitais klausimais, duomenų bazė (tęstinė veikla).
3. ĮSTAIGOS ŽINOMUMO DIDINIMAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS
3.1. VIEŠINTI ĮSTAIGOS VEIKLĄ
3.1.1. Žiniasklaidos priemonių panaudojimas
- Parengti ir paskelbti 4 straipsniai spaudoje.
- Rūmų žiniose (Nr. 567) ir www.15min.lt publikuoti straipsniai apie KTU
regioninio mokslo parko organizuotą Verslo dieną (2 priedas).
- www.delfi.lt spalio 29 d. paskalbtas straipsnis apie START seminarą su J.
Pohtola (Suomija). Straipsniai apie įvykusius mokymus buvo publikuoti
trijuose internetiniuose portaluose: delfi.lt, balsas.lt ir 15 min.lt (3 priedas).
- Portale www.lrytas.lt liepos 5 d. paskalbta informacija apie projektą
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„Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“.
- KTU regioninis mokslo parkas paminėtas kaip remėjas organizuojant
konkursą „Dizmeiker‘is“ ir „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos
paminėjimą“ (2012 m. gegužės 7 d.). Straipsnis apie renginį buvo
paskelbtas KTU grafinių komunikacijų inžinerijos katedros facebook
profilyje www.facebook.com/KTU.GKIK.
- Išleisti 3 pranešimai spaudai (START).
- Žurnale BZN Start (www.bznstart.lt) publikuoti 6 motyvaciniai straipsniai
apie sėkmingiausius JUVENE dalyvius.
- 12 naujienlaiškių apie verslo pradžią išleidimas (START).

- Parengta iš išplatinta 10 naujienlaiškių apie verslo pradžią.

- Prisidėta prie internetinio dienoraščio apie verslo pradžią kūrimo ir - Prisidėta prie internetinio dienoraščio apie verslo pradžią kūrimo ir
palaikymo (START).
palaikymo parengiant informaciją straipsniams. Internetinis dienoraštis
prieinamas portale www.pradejau.lt
Kitos 2012 m. veiklos plane nenumatytos veiklos
Parengta medžiaga JUVENE portalui. KTU regioninis mokslo parkas
medžiagą parengė šia tematika: kūrybingumas, inovacijos ir valdymas 2012
metų pradžioje buvo sukurtas naujas įstaigos stilius (sukurtas naujas
logotipas, pagaminta vėliava, vizitinės kortelės), visiškai atnaujinta KTU
regioninio mokslo parko internetinė svetainė. Jos išdėstymas atitinka 3
pagrindinius įvaizdinius kriterijus - kūrybiškumą, bendruomeniškumą,
sinergiją.
3.1.2. Viešinimo renginių organizavimas
- Suorganizuotas 1 technologinių verslo idėjų atrankos konkursas - Verslo idėjų konkursų vykdymas nukeltas į 2013 metus.
(START), kuriame savo verslo idėjas pateiks 25-30 potencialių
verslininkų.
- Suorganizuotas 1 verslumą skatinantis renginys „Verslo klubas“, kuriame - Suorganizuotas 1 verslo klubo renginys, kuriame dalyvavo 15 asmenų
dalyvaus 12-15 verslą norinčių pradėti asmenų (START).
- Suorganizuoti 2 informacinio-konsultacinio pobūdžio renginiai, skirti - 2012 m. birželio 22 d. ir rugsėjo 14 d. suroganizuoti 2 informaciniomokslo ir verslo atstovų bendradarbiavimui skatinti (MITA).
konsultacinio pobūdžio renginiai (žr. 1.2.1. punktą)
- Suorganizuoti 2 verslo sklaidos renginiai vidurinių mokyklų mokiniams ir - 2012 m. kovo 19 d. ir 2012 m. rugsėjo 24 d. suorganizuoti verslo sklaidos
aukštųjų mokyklų pirmųjų kursų studentams apie verslo pradžią (KTC).
renginiai apie verslo pradžią.
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4.

INFRASTRUKTŪRINĖ PLĖTRA
4.1. Dalyvauti "Santakos" slėnio projekte
4.1.1. Dalyvauti projekto įgyvendinimo priežiūros komiteto veikloje
- Prisidėta atrenkant verslo atviros prieigos laboratorijų įrangą
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-

Bendradarbiaujant su KTU regioninio mokslo parko įmonėmis ir KTU
mokslininkais parengti preliminarūs Atviros prieigos verslo
laboratorijų (Informacinių technologijų, Mechatronikos ir Ateities
energetikos) laboratorinės įrangos sąrašai.

Į

2. 2012 m. vykdyti projektai ir jų rezultatai
2 lentelė. 2012 m. vykdytų nacionalinių ir tarptautinių projektų tikslai ir rezultatai
Nr.

Logotipas / Projekto
pavadinimas
Nacionaliniai projektai
1.
Mokslas ir technologijos
inovatyviam verslui (partneris)

2.

Studentų verslumo
ugdymas integruotuose mokslo,
studijų ir verslo centruose
(slėniuose) START (koordinatorius)
3.

„Inovatyvaus verslo laboratorija
„InoLaboratorija" (partneris)

Projekto tikslas

2012 metų rezultatai

Projektu siekiama:
- Sustiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimo gebėjimus,
kurie skatina aktyvesnį technologijų perdavimo procesą;
- Sukurti technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo
sistemą;
- Padidinti verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų
programose;
- Įkurti naujas technologines įmones;
- Pateikti rinkai naujas technologijas, produktus bei
paslaugas;
Pagrindinis projekto START tikslas yra ugdyti studentų
verslumo gebėjimus įgyvendinant jų neformalaus verslumo
ugdymo modelį. Tai tiesiogiai siejasi su Slėnių plėtros
koncepcijos tikslu „sudaryti palankią aplinką mokslo
žinias ir technologijas perduoti verslui".

Intensyvinamas verslo ir mokslo institucijų dalyvavimas MTTP ir inovacijų
programose; Įmonėms teikiamos ekspertinės konsultacijos; Pasitelkiant
ekspertų pagalbą kuriamos naujos technologinės įmonės.
Per 2012 metus projekte buvo pasiekti šie rezultatai:
- Suorganizuoti 2 viešojo pobūdžio informaciniai-konsultaciniai
renginiai.
- Suteikta 171 individuali konsultacija inovacijų skatinimo, technologijų
perdavimo, projektų vykdymo klausimais.

Verslumo ugdymo iniciatyva. Įmonės su studentais dalinasi savo patirtimi
pradedant ir vystant verslą.
2012 m. buvo pasiekti šie rezultatai:
- Pravesti bendrųjų verslumo gebėjimų ugdymo mokymai 5 temomis.
Mokymuose dalyvavo 146 asmenys
- I ir II pakopų studentams bei dėstytojams suteikta apie 100 val.
konsultacijų verslo pradžios klausimais.
- Suorganizuotas 1 verslo klubo renginys, kuriame dalyvavo 15
asmenų.
- Išleista 10 naujienlaiškių.
- Išleisti 3 pranešimai spaudai.
Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų Mokslininkų ir tyrėjų bei studentų verslumo ugdymo iniciatyva.
verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir Konsultacijos intelektualaus ir inovatyvaus verslo kūrimo ir plėtros
įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei klausimais, verslo idėjų išgryninimas, verslo idėjų konkursai ir pagalba
inovacijų paramos paslaugų sinergiją.
įmonių steigimui.
2012 metais projekto metu buvo įvykdytos šios veiklos:
- Suteikta daugiau nei 224 val. (8 mokslininkams ir tyrėjams bei 21
studentui (II ir III pakopų)), patariamojo ir nuolatinio ugdomojo
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4.

Universitetų žinių ir technologijų
perdavimo gebėjimų stiprinimas
(UniGeb) (partneris)

Projekto tikslas – sukurti tikslinių grupių gebėjimo perduoti
žinias ir technologijas tęstinio ugdymo pagrindus. Šiame
procese labai svarbu perimti užsienio šalių patirtį ir turėti
galimybę praktiškai susipažinti su esamais žinių ir
technologijų perdavimo modeliais. Numatyta, kad projekte
aktyviai dalyvaus Lietuvos partneriai, ir tai leis sukurti
Lietuvai tinkamą optimalų žinių ir technologijų perdavimo
modelį.
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pobūdžio konsultacijų mokslininkams ir tyrėjams visais intelektualaus
verslo pradžios ir plėtros proceso klausimais (rinkos analizės ir naujų
produktų rinkodara; technologijų perdavimas ir perėmimas, inovacijų
partnerių paieška; intelektinė (pramoninė) nuosavybė teisių apsauga;
produktų pateikimas į rinką; MTTP ir inovacijų versle finansavimo
galimybės; šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas; naujų inovacinių
įmonių steigimas).
- Suorganizuoti 32 val. (4 po 8 ak. val.) interaktyvaus pobūdžio
seminarai ir pratybos (mokslininkams ir tyrėjams bei II ir III pakopos
studentams) siekiant lavinti intelektualaus verslumo įgūdžius.
(Tematika: Intelektualaus verslo filosofija ir strategija; Žinių
organizacijos valdymas; Inovacijų valdymas ir verslo modelio
inovacijos;
Novatoriškų
produktų/paslaugų
marketingas).
Seminarus/pratybas vedė 1-2 lektoriai (vienas jų - verslo ekspertas),
dalyvaujant mokslo parko specialistams - mentoriams (patarėjai
lavinimo procese).
- Suorganizuotas motyvacinis seminaras „Sėkmingas verslas prasideda
nuo tikėjimo savo idėja“ (2012 m. lapkričio 8 d.).
Žinių ir technologijų perdavimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Mokslo
parko darbuotojai pagilino žinias intelektinės nuosavybės bei technologijų
perdavimo srityse.
2012 metais projekto metu buvo atlikti šie darbai:
- 2012 m. rugsėjo 26-28 dienomis dalyvauta ASTP technologijų
perdavimo mokymuose Barselonoje (Ispanija).
- Vykdyta KTU regioniniame mokslo parke esančių anksčiau išleistų
mokomųjų medžiagų ir kitų viešai prieinamų medžiagų paieška,
analizė, atlikti parengiamieji darbai mokomosios medžiagos apie
intelektinę nuosavybę rengimui. Atlikta žinių ir technologijų perdavimui
skirtų dokumentų paieška, jų pritaikomumo galimybės analizė.
- 2012 m. spalio 15-16 dienomis dalyvauta mokymuose apie
intelektinės nuosavybės valdymą.
- 2012 m. lapkričio 21 d. dalyvauta seminare "Geroji intelektinės
nuosavybės valdymo bei pradedančiųjų ir pumpurinių įmonių steigimo
patirtis“.

Į
5.

JUVENE (JaUnųjų VErslininkų
kūrybiškumo ir iNovatyvumo
ugdymo Erdvė) (partneris)

JUVENE tikslas – jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir
inovatyvumo ugdymas, naudojant šiuolaikines informacines
priemones ir technologijas, skatinimas kurti, apsaugoti,
realizuoti inovatyvaus verslo idėjas. Jį inicijuoti paskatino
inovatyvaus, konkurencingo ir didelę pridėtinę vertę
kuriančio verslo stoka, inovacijų kultūros jaunimo tarpe
trūkumas, mažas jaunimo aktyvumas kuriant inovatyvų
verslą, jaunimo žinių stoka apie inovacinės veiklos
rezultatų – intelektinės nuosavybės (IN) apsaugos
galimybes.
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Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo skatinimo iniciatyva. Praktiniai
mokymai, konsultacijos, verslo idėjų gryninimas ir jų pristatymas komisijai,
pagalba steigiant įmones. Projekto rezultate buvo įsteigtos 3 inovatyvios
technologinės pakraipos įmonės.
Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinant projektą buvo nuveikti šie
darbai:
- 2012 m. vasario 2-4 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“ jau dešimtąjį kartą vyko viena didžiausių Baltijos šalyse
tarptautinė žinių paroda – „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“. Tris
dienas parodoje buvo kalbama apie sėkmingą karjerą padariusius
žmones, apie tai, kodėl svarbu savo ateities kelią rinktis pačiam.
Parodoje dalyvavo ir išskirtiniame stende savo paslaugas pristatė
projekto JUVENE – „Jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir inovatyvumo
ugdymo erdvė“ komanda, kuri aktyvų jaunimą ragino „galvoje
besisukančias“ nuosavo verslo idėjas įgyvendinti praktikoje, nebijoti
kreiptis konsultacijų verslo pradžios klausimais, įsijungti į JUVENE
klubą registruojantis portale www.juvene.lt, dalyvauti praktiniuose
mokymuose.
- Projekto metu surengėme 3 regioninius ir 1 baigiamąjį verslo idėjų
konkursą „VETO krizei!“. Prieš krizę su 38 naujo verslo idėjomis
pasisakė 128 dalyviai, iš kurių 10 pateko į finalą ir buvo apdovanoti. Į
renginius įsitraukė ir patyrę Lietuvos verslininkai, kurie dalinosi
įkvepiančiomis sėkmės istorijomis ir verslo pradžios iššūkiais. O
bijantiems, jog jų verslo idėjas kaipmat nukopijuos parengėme
mokomąjį leidinį apie intelektinės nuosavybės apsaugą
- Žurnale BZN Start (www.bznstart.lt) publikavome 6-is straipsnius apie
sėkmingiausius Juvene dalyvius. Tikimės, jog jų verslo istorijos taps
motyvuojančiu pavyzdžiu norintiems išbandyti verslą patiems.
- Parengta medžiaga projekto portalui. KTU regioninis mokslo parkas
buvo atsakingas už šias tematikas: kūrybingumas, inovacijos ir
valdymas.
- Suteiktos kompleksinės konsultacinės paslaugos. Konsultacijų tikslinė
grupė – naują verslą inovatyvių idėjų pagrindu kuriantys ir/arba
inovatyvų verslą plėtojantys asmenys. 2012 m. teiktos šios
konsultacijos: Rinkos analizės ir naujų produktų/paslaugų rinkodaros,
Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimo įmonėse, Intelektinės
nuosavybės apsaugos klausimais. Per ataskaitinį laikotarpį buvo

Į

6.

Integruotas mokslo, studijų ir
verslo Slėnis „Santaka“
(partneris)

Leonardo da Vinci programa
7.

INCONEXT - Inovatyvių įmonių
tarptautinio verslo mokymo
programa (partneris)
8.

BeSTrain: Verslo strategijos
vystymo mokymai (Business
Strategy Development Training)
(partneris)
Interreg IVC programa

Šio slėnio kūrimas – vienas svarbiausių mokslo ir verslo
ryšių stiprinimo ir palaikymo, naujų technologijų ir žinių
perdavimo įmonėms būdų, sudarantis palankias sąlygas
steigtis
naujoms,
„pumpurinėms“
įmonėms
ir
komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus.

Pagrindinis INCONEXT projekto tikslas – adaptuoti emokymosi medžiagą, siekiant ugdyti individualias ir
organizacines kompetencijas, padidinti inovatyvių ir
technologinių SVV įmonių strateginio verslo planavimo
kvalifikaciją tartptautinio verslo kontekste, o taip pat
išbandyti ir paskleisti šią medžiagą Lietuvoje
Projektu siekiama gerinti verslo strategijos mokymo ir
strateginio valdymo žinias ir įgūdžius, pakelti mokytojų
profesinio mokymo įstaigose, taip pat dėstytojų verslo
paramos organizacijose ir MMĮ vadybininkų kvalifikaciją,
palengvinti jų prieigą prie savarankiškam mokymuisi skirtų
medžiagų ir padidinti dėstomų verslumo modulių kokybę.
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suteiktos 52 val. konsultacinių paslaugų.
- Projekto rėmuose KTU regioninis mokslo parkas padėjo įsisteigti 3
technologinėms įmonėms.
- Prisidėjome prie partnerių sukurtos vaizdinės medžiagos sklaidos,
informacijos apie jaunimo gerąją inovacinės veiklos patirtį sklaidos
žiniasklaidoje.
2012 metais VšĮ KTU regioninis mokslo parkas tęsė dalyvavimą
Integruoto mokslo, studijų ir verslo Slėnio „Santaka“ programos
įgyvendinime.
Tai yra didžiausia investicija į verslo-mokslo plėtrą Kaune ir viena
didžiausių šalyje. Iš šių lėšų iki kitų metų Kauno technologijos universiteto
(KTU) studentų miestelyje, slėnio "Santaka" teritorijoje (K. Baršausko g.)
statomasi naujas nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros (MTEP) centras.
Mokslo parkas įsiliedamas į slėnio „Santaka“ veiklas, planuoja sukurti
naujovių sklaidos centrą, kuriame vyktų išradimų ir naujų technologijų
atranka, būtų teikiamos prietaisų projektavimo, techninio dizaino
paslaugos, veiktų bandomosios gamybos įmonės ir technologijų
demonstravimo centras. Slėnyje Mokslo parkas kuruos technologijų
perdavimo procesus, verslo inkubavimą, bei eksperimentinę plėtrą.
2012 m. įgyvendinant INCONEXT projektą KTURMP, kartu su Kauno
regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija ir Vilniaus Tarptautine
teisės ir verslo kolegija atnaujino mokomąją medžiagą, pravedė
bandomuosius (pilotinius) mokymus ir suorganizavo baigiamąją projekto
konferenciją.
Projekto rezultatus galima rasti http://www.ktc.lt/lt/apie-parka/projektai/19projektai/102-inconext.
Apmokyti 30 įmonių atstovai eksporto tematika.
Parengta mokomoji medžiaga strateginio valdymo tematika (pasiekima
adresu: www.bestrain.eu). Mažos ir vidutinės įmonės gali gilinti žnias
strateginio įmonės valdymo tematika bei įtvirtini įgytas žinias žaidžiant
interaktyvų žaidimą.

Į
9.

Policy Learning to Unlock Skills
in the TEXtile sector – Plustex
(partneris)

10.

PLUSTEX projektu siekiama skatinti verslo aplinkos
gerinimą, kuris stiprintų į žinias ir inovacijas orientuotą
požiūrį ir tokiu būdu paskatintų mažų ir vidutinių įmonių
tekstilės ir aprangos (T & A) sektoriuje modernizavimo,
naujovių bei strateginės transformacijos prisitaikant prie
pasaulinių iššūkių poreikį

Kauno regiono įmonėms, veikiančioms tekstilės srityje, sudarytos sąlygos
ir užmegzti galudūs bendradarbiavimo kontaktai su Europos tekstilės
asociacija. Dvi įmonės pasinaudojo šia pagalba.
2012 metais PLUSTEX metu buvo atlikti šie darbai:
- 2012 m. kovo 29-30 dienomis dalyvauta pirmame projekto partnerių
susitikime Prato (Italija), kuriame buvo aptartos projekto veiklos,
aptartos pagrindinės tematikos, pagal kurias;
- 2012 m. birželio 27-28 dienomis suorganizuotas antrasis projekto
partnerių susitikimas Kaune. Jo metu partneriai pristatė gerąsias
praktikas 1-ąją tema - parama jaunam verslui ir naujoviški verslo
modeliai T&A sektoriuje, bei aplankė šią gerąją praktiką
reprezentuojančią įmonę UAB „Absurdo idėjos“.
- 2012 m. spalio 12 dieną dalyvauta trečiame projekto partnerių
susitikime Lille (Prancūzija), kurio metu partneriai pristatė gerąsias
praktikas 6-ąją tema - T&A sektoriaus įmonių inkubavimo ir „start-up"
skatinimas;
- 2012 m. lapkričio 28-29 dienomis dalyvauta partnerių susitikime
Vratsa (Bulgarija(, kurio metu buvo aptartos papildomai indentifikuotos
gerosios praktikos 1-oje temoje - parama jaunam verslui ir naujoviški
verslo modeliai T&A sektoriuje;
- kiekvieno susitikimo metu buvo parinktos 2 gerosios praktikos, kurios
bus įtrauktos į Gerųjų praktikų gidą.
- KTU RMP paruošė projekto gerųjų praktikų gido maketą, kurį projekto
koordinatoriai patvirtino kaip galutinį ir naudojamą projekte;
- projekto koordinatoriams buvo pateikta visa informacija reikalinga
projekto tinklapiui, taip pat surinkta ir pateikta kontaktų Lietuvoje
duomenų bazė projekto naujienlaiškio platinimui;
- Išplatintas pirmasis projekto naujienlaiškis, paruošti projekto aplankai
ir lankstinukai, sukurtas projekto Facebook profilis, informacija apie
vykdomą projektą taip pat įkelta į organizacijos internetinę svetainę.
Pagrindinis tikslas yra parengti rekomendacijas vietos ir Rengiamos rekomendacijos regionų plėtros strategijoms ir priemonėms,
regionų plėtros strategijoms ir priemonėms, remenčias kurios padėtų verslo įmonėms augti ir išlikti konkurencingoms.
rinkos konsolidavimą ir MVĮ (veikiančių 4-tus ir 5-tus 2012 m. buvo įgyvendintos šios YOUNG SMES veiklos:
metus) konkurencingumą.
- 2012 m. kovo 12-15 d. dalyvauta projekto partnerių susitikime

34

Į
„Sharing Interregional
knowledge to define Supporting
Programmes for Young SMEs" –
Young SMEs (partneris)

11.

Regional Policy Improvement of
Financially Sustainable Creative
Incubator Units
(InCompass) (partneris)

Baltic Sea Region programa
12.

BEST AGERS (partneris)

Siekiama įvertinti pačius geriausius šiuo metu Europoje
naudojamus menų verslo inkubatorių veiklos modelius, iš k
urių bus atrinkti labiausiai priimtini ir sėkmingiausi
pavyzdžiai bei išanalizuoti 3-jų kontekstų atžvilgiu –
komerciniu, socialiniu ir finansinės paramos.

Valencijoje (Ispanija)
- 2012 m. birželio 13-16 d. dalyvauta pažintiniame vizite Waterford
(Airija)
- 2012 m. rugsėjo 18-21 d. dalyvauta stažuotėje Falkir (Škotija)
- Parengti, išversti į lietuvių kalbą ir atspausdinti projektą viešinantys
lankstukai
- Parengtos ir pateiktos partnerių vertinimui 4 gerosios MVĮ veiklą
remiančios ir skatinančios praktikos.
Tiriamųjų vizitų metu įgyta geroji patirtis perkeliama teikiant verslo
inkubavimo paslaugas KTU RMP įmonėms, geraisiais pavyzdžiais yra
dalijamasi su kitais Lietuvos mokslo ir technologijų parkais bei verslo
(kūrybiniais) inkubatoriais. Sudarytoje regioninėje darbo grupėje yra
aptariami Lietuvai aktualūs ir pritaikomi užsienio patirties atvejai.
2012 m. buvo įgyvendintos šios INCOMPASS veiklos:
- Atlikti 3 tiriamieji vizitai Olandijoje, Italijoje ir Švedijoje. Vizitų metu
išanalizuota šių šalių paramos kūrybiniams verslo inkubatoriams
teikimo schemos, mastai ir sąlygos.
- Parengtos 3 tiriamųjų vizitų ataskaitos.
- Suorganizuotas 1 regioninės darbo grupės, atsakingos už gerųjų
pavyzdžių perkėlimą į Lietuvą, susitikimas.

Projekto BEST AGERS tikslas - sukurti tarptautinę kartų 2012 m. KTU RMP įgyvendindamas Best Agers projektą:
inovacinę aplinką, kurioje geriausi 55 metų ir vyresnio - kartu su partneriais iš Sankt Peterburgo valstybinio Informacinių
amžiaus žmonės dirbs kartu su įvairaus amžiaus grupėmis
technologijų, mechatronikos ir optikos universiteto (Rusija) parengė
verslo ir verslumo įgūdžių gerinimo srityje, kurs naujas
koncepciją ir veiksmų planą, kurių tikslas – Best Agers atstovų
idėjas bei dalinsis patirtimi.
įsitraukimo į studentų ir moksleivių inovatyvias veiklas.
- prisidėjo organizuojant tarptautinius internetinius seminarus, skirtus
verslo plano rengimo mokymams.
- rugsėjo mėn. parengė informacinę medžiagą apie pagyvenusių
žmonių situaciją Lietuvoje ir pateiktos rekomendacijos kaip didinti jų
užimtumą pasitelkiant jų patirtį ir gilias kompetencijas. Tuo tikslu buvo
suorganizuotas susitikimas su Romu Lazutka – sociologu,
ekonomistu, socialinių mokslų daktaru, profesoriumi ir Gotteborgo
(Švedija) universiteto profesoriais.
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3. Veiklos efektyvumo rodikliai, pasiekti per 2012 metus
3 lentelė. 2012 m. veiklos efektyvumo rodiklių rezultatai
Eil.
Kriterijus / rodiklis
Nr.
1. Žinomumo ir prestižo
užtikrinimas

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Matavimo vienetai

Pasiekti rezultatai

- reportažai apie Mokslo parko veiklą nacionalinėje ir/ar regioninėje
televizijoje ir/ar radijuje tikslinei auditorijai;
- straipsniai laikraščiuose, informaciniuose biuleteniuose,
reklaminiuose leidiniuose ir kt.;
- Interneto svetainės lankomumas;
- Verslo įmonių prašymai įsikurti Mokslo parke
Mokslo parke įsikūrusių įmonių - Mokslo parke įsikūrusių verslo įmonių apyvarta, Lt.
apyvarta ir metinis apyvartos - Mokslo parke įsikūrusių verslo įmonių apyvartos didėjimas, proc.
augimas
Esamų ir naujai sukurtų darbo - Darbo vietų skaičius, vnt.
vietų skaičius
- Naujų darbo vietų skaičius, vnt.
Valstybei mokamų mokesčių - Sumokėti mokesčiai, Lt.
dinamika
- Sumokėtų mokesčių augimas, proc.
Teikiamų paslaugų paketas ir - Verslo sklaidos renginių skaičius;
paslaugų populiarumas
- Mokymų skaičius;
- Mokymų valandų skaičius;
- Konsultacijų skaičius;
- Konsultacijų valandų skaičius;
- Dalyvių verslo sklaidos renginiuose ir mokymuose skaičius
Infrastruktūrinių paslaugų
- Infrastruktūrinių paslaugų įmonių (verslo konsultacijos, mokymai,
įmonių, esančių Mokslo parke
teisinės, inovacijų, finansų ir apskaitos, audito paslaugos) dalis
dalis
bendrame Įstaigos įmonių skaičiuje, proc.
Inkubuojamų įmonių srauto
- Įmonių, likusių mokslo parke, pasibaigus inkubavimo laikotarpiui,
užtikrinimas
proc.
- inkubuojamų įmonių dalis bendrame įmonių skaičiuje, proc.
- Parko įmonių, veikiančių ne ilgiau nei 3 m., išgyvenimo rodiklis,
proc.
Mokslo parko veiklos pajamos - Pajamų už teikiamas paslaugas didėjimas, proc.
ir pajamų dinamika
- Finansinės veiklos rezultatas, Lt.
Patalpų užimtumas
- Vidutinis patalpų užimtumas, proc.
36

-

1 interviu „Žinių radijuje“

-

2 straipsniai laikraščiuose ir internetinėje spaudoje

-

36 tūkst. lankytojų
5 įmonių prašymai įsikurti Mokslo parke
83,3 mln. Lt.
15,5 proc.

-

554
122
9,8 mln. Lt.
(-4,1 proc.)
Suorganizuoti 8 verslo sklaidos renginiai, kuriuose dalyvavo 385
dalyviai;
Suorganizuoti 24 mokymai, kuriuose dalyvavo 668 dalyviai.
Mokymų trukmė 168 val.
2203
1652
1053
20 proc. (13 iš 63)

-

100 proc. (visos 8 iš Mokslo parko išėjusios įmonės buvo
anksčiau pabaigusios verslo inkubavimo laikotarpį)
42 proc.
100 proc.

-

23,5 proc.
74,3 tūkst. Lt.
95,24 proc.

Į
10. Mokslo parko vykdomų
- tarptautinių projektų skaičius
- 6
projektų skaičius
- nacionalinių projektų skaičius
- 6
11. Mokslo parke įsikūrusių įmonių - Įmonių, kuriančių naujus produktus, technologijas ir/ar paslaugas, - 27
inovatyvios veiklos rezultatai
skaičius, vnt.
- Įmonių, sukūrusių inovatyvias technologijas, naujus produktus
- 42,9 proc.
ir/ar paslaugas dalis visų Mokslo parke įsikūrusių įmonių tarpe,
proc.
- Įmonėse sukurtų naujų ar patobulintų esamų produktų, paslaugų, - 47
procesų ar technologijų skaičius, organizacinės naujovės vnt.
- Įmonių ir mokslo institucijų vykdytų bendrų projektų skaičius, vnt. - 6
- Įmonių investicijos į mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir
- 184,91 tūkst. Lt.
naujovių diegimą, tūkst. Lt.
- Įmonėse dirbančių mokslininkų (tyrėjų) skaičius, vnt.
- 6
- Įmonėse dirbančių mokslininkų (tyrėjų) dalis bendrame įmonių
- 1,1
darbuotojų skaičiuje, proc.
- Įmonėse sukurtų naujų darbo vietų mokslininkams (tyrėjams)
- 1
skaičius, vnt.
- Technologinius/inovacinius produktus ir/ar paslaugas
- 14
eksportuojančių įmonių, įsikūrusių Mokslo parke, sk.
Pastabos:
- Veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai yra patvirtinti 2013 m. vasario 08 d. (protokolas Nr. 115) visuotiniame dalininkų susirinkime.
- Mokslo parke įsikūrusių įmonių ir Mokslo parko veiklos rezultatų grafikai pateikiami 5 ir 6 prieduose
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4. Problemos ir jų sprendimo įžvalgos
1.

Dėl disponavimu turtu. 2012 m. toliau buvo sprendžiamas su patalpų panauda ir jų nuoma tretiesiems
asmenims susijusios problemos. LR Ministro Pirmininko tarnybos iniciatyva buvo sudaryta Darbo grupė
kurios posėdis įvyko 2012.01.18. Buvo pritarta LR Mokslo ir studijų įstatymo 15 str. pakeitimo projektui.
2012 m. kovo mėn. LRS buvo įregistruotos švietimo ir mokslo įstatymo pataisos, kurių pateikimui LRS
04.12 d. pritarė. Tačiau LRS Teisės ir teisėtvarkos komitetas 09.26 d., o Europos Teisės Departamentas
12. 17 d., savo išvadose pažymėjo, kad pataisos galimai prieštarauja LR Konstitucijos 128 str. 2 daliai.
Svarstymas sustojo.
Taigi 2013 metais ŪK, ŠMM ir LRS planuojama toliau ieškoti būdų Lietuvoje veikiančių Mokslo ir
technologijų parkų disponuojamo turto valdymo problemų sprendimui.

2.

Projekto Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas vykdymą
apsunkina tai, kad 2012 metais nepavyko suderinti projekto vykdytojo (KTU) ir partnerio (KTU regioninio
mokslo parko) pozicijų dėl Atviros prieigos verslo laboratorijų (APVL) veiklos organizavimo. Projekto
partnerio (KTU RMP) siūlymai yra:
- Atviros prieigos verslo laboratorijos (APVL) pagrindinis uždavinys – tenkinti verslo subjektų poreikius
mokslinių tyrimų technologinės plėtros (MTTP) veikloje, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą
inovacijų diegimo srityse.
- APVL valdytojų ir įrangos savininku tampa KTU regioninis mokslo parkas. (Ūkio ministro 2010.10.28
įsakymas 4-801.)
- APVL veiklos organizavimu, MTTP galimybių viešinimu tarp verslo ir mokslo institucijų, aptarnaujančio
personalo kvalifikacija ir įdarbinimu rūpinasi valdytojo (KTU RMP) konkurso būdu parinktas
operatorius.
- APVL veiklos taisykles parengia valdytojas kartu su operatoriumi, jas tvirtina Ūkio ministerija (ŪM).
Veiklos taisyklėse nurodoma paslaugų teikimo tvarka, įkainiai ir kitos sąlygos.

Direktorius

Pranas Bernardas Milius
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PRIEDAI
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