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

 

Ūkio subjektų, siekiančių įsikurti Kauno mokslo ir technologijų parke, atrankos kriterijai 
 Kriterijus Kriterijaus įvertis Balai 

1. Ūkio subjekto įsteigimo data 
Ūkio subjektas yra įregistruotas ne  anksčiau kaip prieš 5 (penki) metus. Pirmenybė teikiama 
ūkio subjektams, teisėtai įsteigtiems per pastaruosius 12 mėnesių; 

- Įkurtas anksčiau kaip prieš 5 metus* 
- Įkurtas 3-5 metai iki paraiškos pateikimo 
- Įkurtas mažiau kaip prieš 3 metus 

 
 
 

2. Ūkio subjekto sąsajos su MTEP vykdymu ir inovacijų diegimu 
- Vykdo MTEP veiklą ir/ar diegia inovacijas 
- Planuoja vykdyti MTEP veiklą ir/ar diegti inovacijas 
- Nevykdo MTEP veiklą ir/ar nediegia inovacijas* 

 
 
 

3. Specifiniai kriterijai 
3.1.  Ūkio subjekto steigėjų ryšys 

su akademine bendruomene 
- steigėjai nesusiję su mokslo ir studijų 

institucija  
- įsteigtas mokslo ir studijų institucijų alumnių 
- įsteigtas mokslo ir studijų institucijos 

darbuotojų ir/ar alumnių „pumpurinė” arba 
“pradedančioji” įmonė 

 
 

 
 

 

3.2.  Ūkio subjekto inkubavimo 
etapas 

- Įsteigtas savarankiškai 
- Įsteigtas valstybės paramos ir verslumo 

skatinimo priemonių pagalba 
- Įsteigtas mokslo ir studijų institucijoje ir 

inkubuotas iki aplikuojant dėl įsikėlimo į 
Kauno MTP 

 
 

 
 

3.3.  Ūkio subjekto veiklos 
atitikimas sumanios 
specializacijos kryptims  

- Neatitinka nė vienos prioritetinės krypties 
- Atitinka vieną prioritetinę kryptį 
- Atitinka kelias prioritetines kryptis 

 
 

 
 

3.4.  Būtinų ir papildomų paslaugų 
teikimas Kauno MTP 
įsikūrusiems ūkio subjektams 

- Neteikia būtinų arba papildomų paslaugų 
Kauno MTP įsikūrusiems ūkio subjektams 

- Ketina teikti vieną būtiną arba papildomą 
paslaugą (konsultacijos, mokymai, kt.) 

- Ketina teikti daugiau nei vieną būtiną arba 
papildomą paslaugą 

 
 
 

 
 
 

 
3.5.  Ūkio subjekto teikiamų 

mokamų paslaugų nuolaidų 
sistema kitiems Kauno MTP 
įsikūrusiems ūkio subjektams 

- Neteikia nuolaidų savo mokamoms 
paslaugoms 

- Teikia 0–25% nuolaidą teikiamoms 
paslaugoms 

 
 

 
 



- Teikia daugiau nei 25% nuolaidą  
3.6.  Ūkio subjekto inovatyvių 

produktų kūrimas 
- nekuria ir neplanuoja kurti inovatyvių 

produktų ir/ar paslaugų 
- kuria ar planuoja kurti 1–3 inovatyvius 

produktus/paslaugas 
- kuria ar planuoja kurti daugiau nei 3 

inovatyvius produktus ar paslaugas 

 
 

 
 

 

3.7.  Ūkio subjekto produktų 
sąsajos su taikomaisiais 
moksliniais tyrimais ir 
eksperimentine plėtra1 

- Produktai nesusiję 
- 1–3 produktai buvo sukurti taikomųjų 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
veiklų rezultate 

- daugiau nei 3 produktai buvo sukurti 
taikomųjų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros veiklų rezultate 

 
 

 
 

 

3.8.  Esamų ir naujai planuojamų 
kurti darbo vietų dinamika: 3 
metai atgal (arba nuo 
įsikūrimo pradžios) ir planas 2 
metams į priekį 

- Nepateikiama 
- Pateikiama, augimas iki 50% 
- Pateikiama, augimas virš 50% 

 
 
 

3.9.  Esamų ir planuojamų pajamų 
dinamika: 3 metai atgal (arba 
nuo įsikūrimo pradžios) ir 
planas 2 metams į priekį 

- Nepateikiama 
- Pateikiama, augimas iki 50% 
- Pateikiama, augimas virš 50% 

 
 
 

3.10.  Esamų ir planuojamų 
įdarbinti mokslininkų (tyrėjų) 
skaičius: 3 metai atgal (arba 
nuo įsikūrimo pradžios) ir 
planas 2 metams į priekį 

- Nėra ir neplanuoja 
- Yra arba planuojama įdarbinti 1–5 

darbuotojus su magistro arba daktaro 
moksliniu laipsniu 

- Yra arba planuojama įdarbinti daugiau nei 5 
darbuotojus su magistro arba daktaro 
moksliniu laipsniu 

 
 

 
 

 

3.11.  Ūkio subjekto patirtis arba 
ketinimas dalyvauti  
tarptautinėse mokslinių 
tyrimų, eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų skatinimo 
bei verslo plėtojimo 
programose 

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

projektuose 
- Turi patirties arba ketina dalyvauti daugiau 

nei 2 projektuose 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
1 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“. 
 


