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ĮVADAS

Kauno MTP 2022 m. veiklos planas sudarytas atsižvelgiant į Kauno MTP įstatuose numatytus tikslus, Kauno MTP dalininkų 
vadovui formuojamas užduotis, LR Technologijų ir inovacijų įstatymo nuostatas bei LRV 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr.228 
patvirtintą Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepciją (toliau Koncepcija), vykdomų nacionalinių ir tarptautinių projektų 
įsipareigojimus, kitus strateginius dokumentus ir teisės aktus, reglamentuojančius mokslo parkų ir verslo inkubatorių veiklos 
gaires ir plėtrą. Stebėsenos rodikliai, jų skaitinės išraiškos įvardinti Kauno MTP 2021-2027 metų veiklos strategijoje. 

Rengiant 2022 metų VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parko (toliau – Kauno MTP) veiklos planą vadovautasi 2019 m. lapkričio 25 
d. dalininkų susitikimo metu patvirtintomis VšĮ Kauno MTP veiklos strategijos 2021-2027 m. gairėmis.

LR Technologijų ir inovacijų įstatymas (2018.06.30, Nr. XIII-1414) MTP apibrėžia kaip juridinį asmenį, kuris, teikdamas inovacijų 
konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas, sudaro palankias sąlygas steigti ir plėtoti ūkio subjektus, vykdančius taikomuosius 
mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus bei diegiančius inovacijas. Įstatymo 16 ir 17 straipsniuose fiksuota, kad 
MTP gali būti technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjas, kurio veiklos tikslas – įgyvendinant valstybės 
inovacinės veiklos skatinimo politiką, konsultuoti ir padėti ūkio subjektams vykdyti inovacinę veiklą ir šio įstatymo bei kitų 
teisės aktų nustatytomis priemonėmis skatinti šių subjektų inovacinę veiklą. MTP pagrindinės funkcijos – skatinti mokslo ir 
technologinių žinių sklaidos procesus, siekiant remti eksperimentinę plėtrą, sudaryti sąlygas komercinti mokslinių tyrimų 
rezultatus, skatinti mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų ryšius, propaguoti inovacijų kultūrą ir skatinti inovacijas. MTP 
gali gauti valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto arba valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms 
patikėjimo teise suteikto valstybės turto pagal patikėjimo sutartį ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui. MTP gali dalyvauti 
įgyvendinant valstybės ir savivaldybių institucijų patvirtintas programas bei turi teisę gauti įstatyme nustatytą finansavimą.

Lietuvos pažangos 2021-2027 programos 1-as tikslas numato skatinti į globalias rinkas orientuotus vertės kūrimo tinklus, o 
valstybės intervencijas būtina nukreipti trimis kryptimis:

Δ Ugdyti bendradarbiavimo kultūrą vertės kūrimo grandyse ir suteikti prieigą prie tarptautinių tinklų;

Δ Skatinti mokslo, studijų ir verslo sąveikas;

Δ Kurti efektyvią MTEP, inovacijų ir kūrybingumo infrastruktūrą.

Siekiant sukurti mokslo ir studijų bei imlaus žinioms verslo sąveiką skatinančius centrus, pajėgius vykdant aukšto tarptautinio 
lygio mokslinius tyrimus pritraukti aukštos vertės užsienio investicijas ir užtikrinti sukurtų žinių perdavimą rinkai, reikalingos 
tolesnės investicijos į aukšto lygio Lietuvos kompetencijos centrus, MTEP ir inovacijų infrastruktūros (mokslo ir/ar technologijų 
parkų, integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių, ir kitų institucijų, susijusių su MTEP studijų ir ūkio plėtros sąveikos 
stiprinimu) ir į kokybiškų inovacijų paslaugų pasiūlos plėtrą. Siekiant naudoti vertingiausius Lietuvos išteklius – kūrybingus 
žmones, reikalingos investicijos ir į kūrybingumo infrastruktūros plėtrą.

Kauno MTP paslaugos yra planuojamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Mokslo ir technologijų 
parkų plėtros koncepcijoje (2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 228 redakcija) rekomenduojamas teikti mokslo ir technologijų 
parkų inovacijų paramos paslaugas, Kauno MTP personalo kompetencijas ir į pradedančiųjų veikti bei jau veikiančių inovatyvių 
įmonių problemas bei poreikius.

Nauja Kauno MTP veiklos sritis – lietuviškų kompetencijų plėtra trečiose šalyse, kuomet komercinių sutarčių pagrindais yra 
teikiamos verslo vystymo programų kūrimo paslaugos užsienio klientams. Šios galimybės atsiranda Kauno MTP dalyvaujant 
tarptautiniuose konsorciumuose, prisidedant savo kompetencijomis įgyvendinant ES ir kitus komercinius projektus.

Daugiau nei 23 metus inovacijų ir startuolių Lietuvos bei Europos ekosistemoje veikiantis Kauno MTP sukaupė nemažą 
patirtį inkubuojant įmones, mezgant verslo ir partnerystės ryšius su Europos mokslo ir technologijų parkais, universitetais, 
korporacijomis bei investuotojais. Sukaupta patirtis, žinios, ryšiai, ES finansuojamų projektų, finansinės ir tinklaveikos 
galimybės, leidžia šiandien pažvelgti į perspektyvą bei išsikelti ambicingus tikslus sekantiems keleriems metams – siekti, kad 
Kauno MTP sukurta ir pasaulinį įvertinimą turinti antreprenerystės ir naujų produktų vystymo pre-akceleravimo programa 
EVOLUT 4.0 taptų viena efektyviausių Europoje įgyvendinamų pre-akceleravimo programų jaunoms, augimo potencialą 
turinčioms įmonėms vystyti. Tęsiami šios programos eksporto į kitas šalis žingsniai.
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Kauno MTP komanda aktyviai dalyvauja tarptautiniuose konsorciumuose ir teikiant paraiškas ES programų projektinių 
iniciatyvų finansavimui pritraukti. Šiuo metu yra laimėti keli programos H2020 projektai.

Atsižvelgiant į realias Kauno MTP galimybes parengta 2021-2027 m. strategija, infrastruktūros ir paslaugų (pre-akceleravimo 
programos EVOLUT 4.0) plėtros scenarijai, numatoma stiprinti sinergiją su Kauno mieste veikiančiais universitetais ir mokslo 
institutais (KTU, VDU, LEI, LSMU) teikiant bendras paslaugas, startuolių vystymui visoje Kauno ekosistemoje. Kauno MTP 
rengiasi tapti Universitetų tyrėjų žinių komercializacijos platforma,  skirta tinklaveikai tarp šalies ir užsienio  korporacijų 
investuotojų, tyrėjų, studentų, startuolių.

Pastaba: visi aukščiau minėti tikslai gali būti įgyvendinti tik turint ilgalaikę ir tvarią infrastruktūrą, priešingu atveju, minėti tikslai 
nebūtų pasiekiami.

Kauno MTP veiklos planą sudaro:

1. 2022 m. strateginės veiklos kryptys, strateginiai tikslai, rodikliai, planuojamos priemonės ir resursai.  

Šioje dalyje pateikiami Kauno MTP planuojami pasiekti rodikliai pagal 2019 m. lapkričio 25 d. dalininkų 

susitikimo metu patvirtintas VšĮ Kauno MTP veiklos strategijos 2021-2027 m. gaires, strateginius tikslus. 

Atskirose lentelėse pateikiamos planuojamos Koncepcijos rodiklių reikšmės, vykdomi projektai bei 

planuojami renginiai 2022 metais.

2. 2022 m. planuojamų veiklų patikslintų rodiklių, kurie naudojami „Mokslo ir technologijų parkų plėtros 

koncepcijos“ 3 priede, reikšmės.

3. 2022 m. planuojamas biudžetas.  

Šioje dalyje pateikiami Kauno MTP 2022 m. planuojamų pajamų ir sąnaudų straipsniai.
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1. 2022 M. STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS, 
STRATEGINIAI TIKSLAI, RODIKLIAI, PLANUOJAMOS 
PRIEMONĖS IR RESURSAI.

I strateginė veiklos kryptis. Konkurencingumo didinimas

Strateginiai tikslai:
1. Vesti technologijoms imlias įmones į globalias rinkas
2. Stiprinti Parko specializaciją (teikti specializuotas inovacijų paramos paslaugas, skirtas konkrečiam technologijų 
sektoriui)  

Vertinimo kriterijus ir mato vnt. Reikšmė
Kauno MTP veikiančiose įmonėse sukurtų naujų darbo vietų per metus (proc.) 5-10

Priemonės Resursai
Val. €

1. Organizuoti renginius arba dalyvauti renginiuose, kurie  skirti pritrauk-
ti žmogiškuosius išteklius į Kauno MTP įmones, pvz. dalyvaujant su 
Parko įmonėmis ekspozicijų stende KTU ir/ar VDU  Karjeros dienose;

40 853 (DU)

2. Pagal Kauno MTP  įmonių poreikius pritraukti I ir II pakopų Universite-
tų studentus atlikti praktiką įmonėse.

106 2 260 (DU)

3. Pritraukti tyrėjus ir doktorantus darbui ir tyrimams į žinioms imlias 
įmones. Viešinti informaciją tyrėjams ir doktorantams apie galimybę 
Parko įmonėse taikyti tyrimus ir atlikti praktiką pagal tyrimų kryptis.

40 853 (DU)

Kauno MTP inkubuojamų įmonių* išgyvenimo lygis (proc.) *išskyrus startuolius >80%

4. Teikti verslo inkubavimo paslaugas įmonėms (startuoliams iki 5 metų, 
skaičiuojant nuo jų įsteigimo pradžios) taikant nuolaidas šioms pas-
laugoms (20-60 proc.) 

-

3 2000
(nuolaidos)

ir 72 000  
(nereikšmingos valsty-
bės pagalbos (de mini-

mis) per infrastruktūros 
valdymą)

5. Suteikti po 100 val. nemokamų verslo ir inovacijų plėtros konsultacijų 
Kauno MTP veikiančioms įmonėms. Šios priemonės įgyvendinimas 
vykdomas vadovaujantis Kauno MTP paslaugų, darbų, produkcijos 
kainų ir tarifų nustatymo taisyklių, patvirtintų 2015-07-24 visuotinia-
me Kauno MTP dalininkų susirinkime, 7 p. nuostatomis bei atitinka 
Koncepcijos 21 p. numatytas Parkų veiklos kryptis. Teikiamos ko-
mercinimo paslaugos nuo idėjos koncepcijos patikrinimo, maketo ir 
prototipo kūrimo ir testavimo, prototipo demonstravimo, standar-
tizacijos ir sertifikavimo procedūrų, bandomosios gamybos iki pro-
dukto parengimo rinkai. Ši priemonė taip pat koreliuojasi su kitomis 
Kauno MTP veiklos plano priemonėmis (7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 
23, 24, 26, 28) ir yra susijusi su verslo ir mokslo bendradarbiavimo ir 
inovacijų poreikio kultūros skatinimu, klasterizacijos naudos populia-
rinimu, ūkio subjektų tarpusavio bendradarbiavimo galimybių kūrimu, 
klasterių fasilitatorių paslaugų teikimu, sėkmės istorijų sklaidos terpės 
sudarymu, ūkio subjektų ir nacionalinių klasterių jungimosi į pasauli-
nius žinių, inovacijų ir kitus partnerystės tinklus skatinimu. 

10 000
(planuojama 
100 įmonių)

213 200 (DU)

6. Vystyti bendradarbystės erdves, sudarant palankias sąlygas mažo ir 
vidutinio verslo bei fizinių asmenų veiklos sinergijai ir plėtrai.

500 10 660 (DU)

7.  Dalyvauti technologinių idėjų vertinime ir jų pagrindu padėti įsteigti 
naujas technologines įmones (1-2 įmonės).

500 10 660 (DU)



VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parko veiklos planas | 2022  6

8.  Teikti atviros prieigos verslo (informacinių technologijų, ateities ener-
getikos) laboratorijų (APVL)  paslaugas Kauno MTP ir išorės verslo 
įmonėms.

5 priemonė + 
500

5 priemonė + 
10 660 (DU)

9.  Teikti konsultacines paslaugas ne Kauno MTP veikiančioms įmonėms 
marketingo, investicijų pritraukimo, verslo plėtros Lietuvoje ir užsie-
nyje, ES lėšų pritraukimo, mokslinių tyrimų ir produkto su mokslinin-
kais vystymo klausimais.

1 000 21 320 (DU)

10.  Vykdyti investicijų paiešką Kauno MTP įmonių produktų ir/ar paslaugų 
plėtrai.

5 priemonė 5 priemonė

11.  Vykdyti nuolatinę įmonių vystymosi stebėseną kaupiant ir anali-
zuojant Kauno MTP klientų duomenis santykių su klientais valdymo 
duomenų bazėje (angl. CRM).

5 priemonė
+211

5 priemonė
+4 499 (DU)

12.  Plėsti Kauno MTP paslaugų teikimą ir žinomumą Kauno regione. 1 000 21 320 (DU)
13.  Viešinti Kauno MTP įmonių veiklą ir jų sprendimus 1 000 21 320 (DU)
Kauno MTP veikiančių įmonių sukurtų naujų produktų ir paslaugų skaičius (vnt./metus) >80%
14.  Vystyti Inovacijų ir verslo paramos bei inkubavimo paslaugas sutei-

kiant teisę naudotis biuro, eksperimentinės gamybos ar atvirų darbo 
vietų patalpomis.

5 priemonė 5 priemonė

15. Teikti mentorystės paslaugas įmonėms. 1 300 27 716 (DU)
16.  Teikti nuoseklias ir specializuotas, ekspertines konsultacijas verslo vys-

tymo klausimais - EVOLUT 4.0 antreprenerystės ir produkto vystymo 
mokymų programa (verslo pre-akceleravimo programa).

5 priemonė
+200

5 priemonė
+4 264 (DU)

+ 5 000 (ekspertų 
paslaugos)

17.  Organizuoti praktines verslo vystymo – akceleravimo programas įmo-
nėms – EVOLUT 4.0 antreprenerystės ir produkto vystymo mokymų 
programa (verslo pre-akceleravimo programa) (III ketv. rudens ciklas).

800
17 056 (DU)

+ 5 000 (mokymų 
paslaugos)

Kauno MTP veikiančių įmonių produktų ir paslaugų eksportas (proc. dalis nuo apyvartos) >25
18.  Bendradarbiauti su korporacijomis, rizikos kapitalo fondais, kviesti 

užsienio šalių startuolius.
Renginių 
sąrašas 4  

plano dalyje
-

19.  Organizuoti tinklaveikos ir partnerystės renginius, verslo misijas 
užsienyje (B2B) ir įmonių dalyvavimą specializuotose parodose.

Renginių 
sąrašas  

4 plano dalyje
-

20.  Teikti mentorystės ir ekspertines konsultacines paslaugas verslo plė-
tros užsienyje, B2B partnerių paieškos užsienio rinkose, eksporto rinkų 
tyrimų, ES paramos eksporto plėtrai projektų parengimo klausimais.

5 priemonė 5 priemonė

21.  Vykdyti nuolatinę įmonių vystymosi stebėseną kaupiant ir anali-
zuojant Kauno MTP klientų duomenis santykių su klientais valdymo 
duomenų bazėje (angl. CRM).

5 priemonė 5 priemonė

II strateginė veiklos kryptis. Klasterizacijos ir partnerystės iniciatyvų vystymas

Strateginiai tikslai:
1. Aktyvinti inovacinę partnerystę

Kauno MTP veikiančių įmonių pagal partnerystę įgyvendinamų MTEPI projektų skaičius 
(vnt./metus)

20-25

22.  Konsultuoti įmones, joms teikiant paraiškas pagal priemones skirtas 
MTEPI projektų įgyvendinimui, MTEP rezultatų komercinimui ir kt.

5 priemonė 5 priemonė

23.  Tarpininkauti įmonėms kuriant ir vykdant bendrus MTEPI projektus 
(verslas-verslui, mokslas-verslui).

6 priemonė 6 priemonė
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24.  Teikti inkubavimo paslaugas aukštųjų technologijų įmonėms, remti 
inovatyvių idėjų vystymą ir panaudojimą su CERN veikla susijusiose 
dalelių fizikos srityse, tokiose kaip dalelių greitintuvai, detektoriai, va-
kuumo technologija, kriogenika, magnetai, superlaidininkai, medžia-
gų mokslas bei superkompiuteriai. Planuojama inkubuoti 1-2 techno-
loginius startuolius.  
(CERN inkubatoriaus veikla)

5 priemonė
+

dotacija

5 priemonė
+

dotacija

25.  Organizuoti Aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų institutų ir Kauno 
MTP veikiančių įmonių atstovų tikslinius susitikimus (2 susitikimai).

300 6 396 (DU)

Kauno MTP veikiančių  įmonių skiriamas biudžetas MTEP‘ui nuo apyvartos (proc./metus) 3-5%
26.  Konsultuoti įmones MTEPI apskaitos ir deklaravimo klausimais. 500 10 660 (DU)
27.  Konsultuoti įmones MTEPI mokestinių lengvatų klausimais. 500 10 660 (DU)
28. Atlikti Kauno MTP  įmonių kasmetinę apklausą. 5 priemonė 5 priemonė
Kauno MTP veikiančių  įmonių dalyvavimas specializuotuose klasteriuose (proc./metus) >15%
29.  Vykdyti veikiančių klasterių veiklos viešinimą ir aktyvinti naujų narių 

įsitraukimą į juos.
5 priemonė 

+160
5 priemonė
+3 411 (DU)

30.  Organizuoti klasteriui ir klasterio įmonėms Digital Rocket LT skirtus 
renginius,  (min. 2 B2B susitikimai).

90 1 919 (DU)

Atžalinių įmonių dalis į Kauno MTP priimamų startuolių skaičiuje  (proc./metus) 10%
31.  Bendradarbiauti su universitetais, tyrimų institutais ir verslo įmonė-

mis, užtikrinant atžalinių (spin-off) įmonių tolimesnį vystymąsi Kauno 
MTP.

300 6 396 (DU)

32.  Viešinti Kauno MTP paslaugas universitetų ir tyrimų institutų mokslo 
darbuotojams.

200 4 264 (DU)

III strateginė veiklos kryptis. Verslo akceleravimas ir inovacijų kultūros ugdymas, tinklaveika

Strateginiai tikslai:
1. Sudaryti palankias sąlygas steigtis inovatyvioms ir technologijoms imlioms įmonėms, diegti naujas į globalią 
plėtrą orientuotas verslo kompetencijas
2. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą
3. Ugdyti inovacijų kultūrą, bendruomeniškumą

Verslo ir produktų vystymo pre-akceleravimo programoje EVOLUT 4.0 dalyvaujančių 
įmonių skaičius (vnt./metus)

20-25

33.  Vykdyti Įmonių atranką į pre-akceleravimo programą. 200 4 264 (DU)
34.  Įmonių dalyvavimas pre-akceleravimo programoje. 700 14 924 (DU)
35.  Teikti nuoseklias ir specializuotas ekspertines konsultacijas, siekiant 

sėkmingai komercializuoti jų kuriamus produktus ir paslaugas -  
EVOLUT 4.0 antreprenerystės ir produkto vystymo mokymų progra-
ma (verslo pre-akceleravimo programa).

16 priemonė 16 priemonė

36.  Organizuoti specializuotus teminius seminarus įmonėms – EVOLUT 
4.0 antreprenerystės ir produkto vystymo mokymų programa (verslo 
pre-akceleravimo programa) (III ketv. rudens ciklas).

17 priemonė 17 priemonė

Startuolių dalyvaujančių akceleravimo programose skaičius (vnt./metus) 2-3
37.  Bendradarbiauti su korporacijomis, rizikos kapitalo fondais, kviesti 

užsienio šalių startuolius.
50

Renginių 
sąrašas  

4 plano dalyje

1 066 (DU)

38.  Dalyvauti tarptautinėse organizacijose, įgyvendinti ES programų pro-
jektus, tarptautinių inovacijų partnerystės tinklų veiklose, naudotis jų 
teikiamomis galimybėmis. 

100
Projektinių 
iniciatyvų ir 

renginių sąrašas 
3 ir 4 plano 

dalyje

2 132 (DU)
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Inovacinės kultūros vystymo ir komunikacijos renginių skaičius (vnt./metus) >10
39.  EVOLUT 4.0 antreprenerystės ir produktų vystymo mokymų progra-

mos mokymai startuoliams (20 tematinių mokymų).
Renginių 
sąrašas  

4 plano dalyje
17 priemonė

40.  Kauno MTP vykdomų projektų projektinių veiklų tematiniai seminarai 
ir  baigiamosios konferencijos (tematinių ir tinklaveikos renginių sąra-
šas 4 plano dalyje).

1 060 22 599 (DU)

41.  Tinklaveikos renginiai (tinklaveikos renginių sąrašas 4 plano dalyje). 540 11 513 (DU)
Inovacijų kultūrą ir tinklaveiką skatinančių tarptautinių renginių skaičius (vnt./metus) >3
42.  Organizuoti bendrą tarptautinį verslo ryšių  (verslas-verslui) užmezgi-

mo  partnerystės (tinklaveikos) renginį (Baltic Dynamics 2022 konfe-
rencija Rygoje (LV)).

200 4 264 (DU)

43.  Organizuoti tarptautinius partnerystės tinklų ir bendradarbiavimo 
renginius, siekiant didinti technologinių verslų plėtrą į užsienio rinkas 
konferencijos (tematinių ir tinklaveikos renginių sąrašas 4 plano daly-
je).

2 000 42 640 (DU)

IV strateginė veiklos kryptis. MTEP Infrastruktūros plėtra
Kauno MTP laboratorijų paslaugų kiekis bendroje Kauno MTP paslaugų apimtyje (proc.) 3-5
44.  Vykdyti įvairaus lygmens ir sudėtingumo mokslinius tyrimus, ir padi-

dinti jau egzistuojančio verslo inovatyvumą, teikiant atviros prieigos 
verslo (informacinių technologijų, ateities energetikos) laboratorijų 
(APVL)  paslaugas Kauno MTP ir išorės verslo įmonėms.

8 priemonė 8 priemonė

Eksperimentinės – bandomosios gamybos sukurtų prototipų skaičius (vnt./metus).  
(Tunelio g. projektas)

inicijavimo st.

45.  Ieškoti naujų Kauno MTP infrastruktūros galimybių ir finansavimo 
šaltinių.

100 2 132 (DU)



VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parko veiklos planas | 2022  9

2. 2022 M. PLANUOJAMI VEIKLOS REZULTATŲ 
RODIKLIAI  
(PAGAL LRV 2015-02-25 PATVIRTINTĄ „MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKŲ PLĖTROS KONCEPCIJOS“ 3 PRIEDĄ)

Eil. 
Nr. Veiklos kryptys Rodikliai Rodiklio reikšmė

1. Sudaryti 
sąlygas kurti 
ir komercinti 
mokslinių tyri-
mų rezultatus

Technologijų perdavimo sutarčių (proce-
sų) skaičius (vnt.)

5

Parkų gautos pajamos iš mokslinių tyri-
mų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
(toliau – MTEPI) veiklos (jei Parkai dispo-
nuoja MTEPI infrastruktūra)  (Eur)

>5000

2. Aktyvinti  
inovacinę  
partnerystę

Pagal partnerystę įgyvendinamų MTEPI 
projektų skaičius (vnt.)

20

Į klasterius pritrauktų naujų narių skaičius 
(vnt.)

2

3. Plėtoti  
tarptautinį  
bendradarbia-
vimą

Tarptautinių projektų skaičius (vnt.)
12

Parko lėšos, gautos įgyvendinant tarptau-
tinius projektus (Eur) 

554800

4. Sudaryti pa-
lankias sąlygas 
steigtis ir  
plėtotis  
inovatyvioms 
įmonėms

Naujų technologijų įmonių skaičius (vnt.)
>10

Pritraukta investicijų į naujas technologijų 
įmones (procentas nuo įmonių apyvartos)

 
0,3

Parke veikiančių įmonių išleistų į rinką 
naujų produktų skaičius (vnt.) >80

5. Ugdyti  
inovacijų kul-
tūrą,  
bendruomeniš-
kumą

 
Parko žinomumas regione (proc.)
 

80
 

6. Siekti Parko 
specializacijos 
(teikti speciali-
zuotas inovacijų 
paramos pas-
laugas, orien-
tuotas į tam 
tikrą technolo-
gijų sektorių)

Unikalių klientų skaičius pagal 
ekonominės veiklos sritis (vnt.) >200:

Informacinės ir telekomunikacinės technolo-
gijos: 100; 
Energetika ir energiją taupančios technolo-
gijos: 5-10; 
Elektronika ir kompiuteriai: 5-10;
Biotechnologijos, medicina ir farmacija: 
5-10;
Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų ga-
mybos technologijos: 5-10;
Inžinerinės technologijos, elektros mašinų ir 
įrangos gamyba: 5-10;
Chemikalų ir chemijos pramonės technolo-
gijos: 5;
Aplinkos apsaugos technologijos:5-10;
Maisto pramonės technologijos: 5-10;
Finansinės, verslo ir kitos konsultacinės 
paslaugos: 5-10;
Kita: 25.
* - kai kurios įmonės priskiriamos kelioms 
veiklos sritims
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3. 2022 M. VYKDOMŲ IR INICIJUOJAMŲ PROJEKTŲ 
SĄRAŠAS: 

Eil. 
Nr.

Projekto  
pavadinimas Programa Pradžia – 

pabaiga
Projekto aprašymas / 2022 m. 

veiklų aprašymas
Numatomos lėšos, 

viso/2022 m.
1. Scale up innova-

tive businesses 
across the EU  
(Scale-up Cham-
pions)

Horizon 
2020  

2019-10  – 
2022-05

Projekto „Scale-up Champions“ 
tikslas teikti tarptautinę prieigą 
prie viešųjų ir privačių klientų 
tinklų, kuo platesnę prieigą prie ES 
viešųjų verslo paramos paslaugų, 
suteikti galimybę rasti potencia-
lius verslo partnerius ir galimybę 
didinti savo veiklą kitose šalyse 
(soft-landing). 

2022 m. veiklos:
- Įmonių ir koorporacijų bendra-

darbiavimo skatinimas;

- Investicijų pritraukimo progra-
mos įgyvendinimas;

- Naujų rinkų paieškos misijos;

- „Online Incubation“ veiklų 
įgyvendinimas.

278 625 EUR / 11 9100 EUR 

Iš jų: 

28 000 EUR dabo užmokes-
čiui; 

28 546 pridėtinėms; 

8 118,80 EUR komandiruo-
tėms; 

15 800 EUR – kitoms išlai-
doms.

2. Value chain 
innovations in 
emerging Health 
Tech, Smart City 
and Greentech 
industries addres-
sing the chal-
lenges of smart 
urban environ-
ment  
(UrbanTech) 

Horizon 
2020 

2021-09 –  
2024-08 

UrbanTech projektas prisidės 
prie Europos MVĮ konkurencinės 
sėkmės akceleravimo rinkai pa-
teikiant naujus ar iš esmės atnau-
jintus aukštos pridėtinės vertės 
produktus ir paslaugas žaliųjų 
technologijų, išmaniojo miesto 
ir sveikatos technologijų srityje 
(temose).  
Pagrindinės veiklos ir numatomi 
pasiekti rezultatai 2022 m. laiko-
tarpiu: 

- 300 tematinių iššūkių iš 9 par-
tnerių šalių ir ne tik;  

- Online Open Space – virtuali 
iššūkių biblioteka, suskirstyta į 
sveikatos technologijų, žaliųjų 
technologijų ir išmaniojo mies-
to pramoninius sektorius; 

- 320 bendrų inovatyvių idėjų 
sprendimams, pateiktų MVĮ 
per viešą kvietimą hakato-
nams;  

- 16 tarptautinių pramoninių 
hakatonų, kurių rezultatas - 80 
tarptautinių ir tarpsektorinių 
inovatyvių projektų, atrinktų 
pirmos stadijos finansavimui 
(10-15K EUR).

1 287 575 / 1 159 375 EUR 

Iš jų: 

60 000 EUR darbo užmokes-
čiui;

65 000 EUR ekspertinių pas-
laugų pirkimui; 

2 500 EUR komandiruo-
tėms;

31 875 EUR pridėtinėms 
išlaidoms. 
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3. Green Tech Clus-
ters for Excellen-
ce 2.0  
(GreenTech 2.0) 

 

COSME 02-2022 – 
02-2024 

Projekto tikslas – stiprinti žaliųjų 
technologijų klasterių teikiamas 
MVĮ augimo galimybes, paslaugų 
inovacijų diegimą, efektyviai 
išteklius naudojančių sprendimų 
taikymą, rinkos trauką, investicijų 
paieškas ir internacionalizaciją.  

2022 m. planuojamos veiklos:  

- Klasterių strateginio valdymo 
kompetencijų stiprinimas;

- GreenTech 2.0 paslaugų port-
felio kūrimas;

- Tarpregioninės ClusterXchan-
ge bendradarbiavimo progra-
mos įgyvendinimas;

- Projekto komunikacija ir 
sklaida. 

 

11 8560 EUR / 54 285 EUR 

Iš jų:  

33 260 EUR skirta darbo 
užmokesčiui;  

6 400 EUR – komandiruo-
tėms; 

6 000 EUR – ekspertinėms 
paslaugoms;  

4 800 EUR – projekto tinkla-
pio kūrimui ir priežiūrai; 

625 EUR – sklaidos renginio 
organizavimui; 

200 EUR – reklamai sociali-
niuose tinkluose; 

3000 EUR – dizaino ir spau-
dos paslaugoms. 

4. Inovacijų konsul-
tacinės ir para-
mos paslaugos 
verslui  
(InoSpurtas)

Inogeb LT 2016-03 – 
2022-11

2021 m. numatomi pasiekti rezul-
tatai:

- 1 akseleruojama įmonė;

- Inovacijų paramos konsultaci-
jos suteiktos 30 MVĮ.

28 830 EUR 

Iš jų: 

22500 EUR - darbo užmo-
kestis; 

6330 EUR –  
akceleravimo paslaugos. 

5. Practical Lear-
ning of Artificial 
Intelligence on 
the Edge for 
industry 4.0 (Pla-
net4)

Erasmus+ 11-2020 – 
10-2023

Projekto tikslas – sumažinti spragą 
tarp mokslinių tyrimų dirbtinio 
intelekto ir mašininio mokymosi 
srityse bei jų pramoninio pritaiko-
mumo sprendžiant  Pramonė 4.0 
iššūkius.

2022 m. planuojamos veiklos:

- Inovacijų vadybos ir pokyčių 
valdymo mokymo programos, 
skirtos Pramonė 4.0 iššūkiams 
spręsti, rengimas.

- Mokymų medžiagos testavi-
mas, seminarų organizavimas.

- Dirbtinio intelekto ir daiktų 
interneto taikymo gerųjų prak-
tikų platformos kūrimas.

- Suinteresuotųjų šalių įtrau-
kimas į projekto veiklų įgy-
vendinimą ir sklaidą, projekto 
viešinimo veiklos.

14 989 EUR  
(darbo užmokesčiui).
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6. Digital Marketing 
Competencies 
Development for 
Silver Tourism 
Expert  
(eSilver Tour)

Erasmus + 10-2020 – 
03-2023

Projekto tikslas – stiprinti senjorų 
organizacijų ir sidabrinio turizmo 
specialistų skaitmenines kompe-
tencijas.

2022 m. planuojamos veiklos: 

- Nuotolinės mokymo medžia-
gos skaitmeninio marketingo 
tematika rengimas.

- Pilotinių mokymų, praktinio 
seminaro ir sklaidos renginio 
organizavimas. 

- Suinteresuotųjų šalių įtrauki-
mas į projekto veiklų įgyvendi-
nimą ir sklaidą, projekto vieši-
nimo veiklų koordinavimas.

21 962 EUR 
 
Iš jų: 

13 182 EUR skirta darbo 
užmokesčiui; 

3 500 EUR – projekto sklai-
dos renginiui;

2 280 EUR – komandiruo-
tėms;

3 000 EUR – biuro ir admi-
nistravimo išlaidoms.

7. Activation of 
Green Roofs 
Synergies as 
a tool for civic 
participation & 
environmental 
consciousness 
(AGROS)

Erasmus+ 10-2020 – 
10-2022

Projekto tikslas – visuomenės 
įtraukimas į sąmoningą aplinko-
saugos vystymą.

2022 m. planuojamos veiklos:

- Nuotolinės mokymo medžia-
gos atsakingos aplinkosaugos 
tematika rengimas.

- E-mokymosi platformos kūri-
mo ir testavimo darbai.

- Sklaidos renginio organizavi-
mas.

Suinteresuotųjų šalių įtrau-
kimas į projekto veiklų įgy-
vendinimą ir sklaidą, projekto 
viešinimo veiklos.

22 328 EUR 

Iš jų:

15 233 EUR skirta darbo 
užmokesčiui;

2 000 EUR – projekto sklai-
dos renginiui;

2 095 EUR - komandiruo-
tėms;

3 000 EUR – biuro ir admi-
nistravimo išlaidoms.

8. Sustainable 
traditions for 
entrepreneurs in 
a rural environ-
ment (SUSTRA-
DER)

Erasmus + 01-2021 – 
12-2022

Projekto tikslas – parama tvaraus 
verslo kūrimui atokiuose regio-
nuose.

2022 m. planuojamos veiklos: 

- Analizuoti ir stiprinti atokių 
regionų bendruomenės narių 
įgūdžius ir kompetencijas.

- Aprašyti, pasikeisti ir pritaikyti 
naujas tarptautines gerąsias 
praktikas apie tvaraus verslo 
tradicijų puoselėjimą.

- Stiprinti verslo paramos orga-
nizacijų ir švietimo institucijų 
bendradarbiavimą. 

17 910 EUR 

Iš jų: 

14910 EUR – komandiruo-
tės;

3000 EUR – biuro ir adminis-
travimo išlaidoms.
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9. Projects for the 
Digital Transfor-
mation (ProDiT)

Erasmus + 01-2021 – 
12-2023

Projektu siekiama sukurti moky-
mų ir žinių klasterio bendruomenę 
iš universitetų, verslo įmonių ir 
kitų narių, kurie keisis žiniomis 
skaitmeninės transformacijos 
projektams valdyti.

2022 m. planuojamos veiklos:
 

- Įgalinti veikti Praktikos ben-
druomenę (angl. Community 
of Practice (CoP)) kaip virtualią 
skaitmeninę projekto koman-
dą.

- Mokomosios medžiagos rengi-
mas skaitmeninės transforma-
cijos procesų tematika.

11 105 EUR  skirta darbo 
užmokesčiui.

10. Enhancing circu-
lar skills and jobs 
through human
resources mana-
gement training  
(Circular HRM)

Erasmus+ 2019-09 – 
2021-12

Projekto tikslas – paskatinti 
įmones taikyti tvarios žmogiš-
kųjų išteklių vadybos principus, 
užtikrinančius nuolatinį įgūdžių ir 
kompetencijų tobulinimą darbo 
vietoje ir palaikančius tvarų verslo 
bei šalies vystymąsi.  

2022 m. planuojamos veiklos: 

- Projekto metu įgyvendintų vei-
klų, gautų rezultatų pristatymo 
ir rekomendacijų suinteresuo-
tiesiems studijos rengimas. 

- Projekto viešinimo veiklos.

27 590 EUR / 2713 EUR 

Iš jų: 

1 725 EUR skirta komandi-
ruotėms; 

988 EUR skirta darbo užmo-
kesčiui. 

11. A Digital VET To-
olkit for Promo-
ting the 4th
Industrial Re-
volution in the 
European Health
Sector  
(digi4HEALTH)

Erasmus+ 10-2019 – 
03-2022

Projekto tikslas – sukurti skaitme-
ninį įrankį, kurio pagalba sveika-
tos priežiūros specialistai galėtų 
efektyviai naudotis ketvirtosios 
pramonės revoliucijos technologi-
jomis.

2022 m. planuojamos veiklos:

- e-mokymosi platformos kūri-
mo baigiamieji darbai.

- Sklaidos renginio organizavi-
mas.

Suinteresuotųjų šalių įtrauki-
mas į projekto veiklų įgyvendi-
nimą ir sklaidą; kitos projekto 
viešinimo veiklos.

5 725 EUR 

Iš jų: 

4 000 EUR skirta projekto 
sklaidos renginiui;

1 725EUR – komandiruo-
tėms.
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12. 3D print training 
modules for elec-
tric-electronic
teachers in 
vocational high 
schools  
(3D4Electronics)

Erasmus+ 11-2019 – 
08-2022

Projekto tikslas – sukurti inova-
tyvią mokomąją 3D spausdinimo 
technologijos taikymo medžiagą  
švietimo darbuotojų kvalifikacijai 
kelti.

2022 m. planuojamos veiklos: 

- Baigiamieji e-mokymosi plat-
formos kūrimo darbai.

- 5 dienų seminarų ciklo projek-
to partneriams organizavimas 
Lietuvoje.

- Suinteresuotųjų šalių įtrauki-
mas į projekto veiklų įgyvendi-
nimą ir sklaidą; kitos projekto 
viešinimo veiklos.

1 725 EUR  
(komandiruotėms).

13. IT kompetencijos Kompe-
tencijos LT

2019-09 – 
2022-06 

Projekto tikslas – Kauno MTP 
veikiančių IT sektoriaus įmonių 
darbuotojų kvalifikacijos lygio 
palaikymas, profesinio mobilumo 
ir gebėjimo sparčiai persiorien-
tuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas 
užtikrinimas, galimybės įmonių 
darbuotojams gauti aukščiausios 
kokybės mokymus užtikrinimas. 

2022 m. veiklos: 

- Projekto koordinavimas; 

- Mokymų programos įgyvendi-
nimas: specialieji mokymai IT 
specialistams.

31 768 EUR 

Iš jų: 

8 400 EUR - darbo užmo-
kestis;

23 380 EUR - ekspertinių 
paslaugų pirkimas. 

14. Technical As-
sistance for Final 
Stop Before Clim-
bing the Ladder: 
Mantar Cultivati-
on and Technolo-
gy Commerciali-
zation Center

EuropeAid 2021-04 – 
2023-03

Projekto tikslas – suteikti techninę 
pagalbą kuriant ir įveiklinant aukš-
tų technologijų verslo inkubatorių 
Turkijoje: 

- Komercinimo mokymai tiksli-
nei grupei Turkijoje; 

- Mokomųjų vizitų organizavi-
mas; 

- Įmonių apklausa siekiant išsi-
aiškinti MTEP poreikius; 

- Veiksmų plano dėl technolo-
ginio centro įveiklinimo sukū-
rimas; 

- Mokymų, skirtų prototipavi-
mo ir gamybos gebėjimams 
stiprinti, parengimas ir prave-
dimas.

18 600 EUR ekspertinių 
paslaugų pirkimui.
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4. 2022 M. NUMATOMŲ RENGINIŲ SĄRAŠAS: 

Eil. 
Nr.

Renginio pavadinimas Planuojama 
data

Kauno MTP 
vaidmuo

Planuojamas  
dalyvių 
skaičius

EVOLUT 4.0 antreprenerystės ir produktų vystymo programos mokymai (I ciklas – III ketv.)

1.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Startuolių atranka“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

2.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Įvadas. Startuolio vystymo istorija ir patirtys Kauno MTP 
bendruomenėje“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius
10

3.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Praktinis startuolio vadybos vadovas I dalis“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

4.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Praktinis startuolio vadybos vadovas II dalis. Kliento pažini-
mas“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

5.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Praktinis startuolio vadybos vadovas III dalis. Praktinės 
užduotys“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

6.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Business Model Canvas pristatymas I dalis“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

7.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos moky-
mai. „Business Model Canvas pristatymas II dalis. Praktinės 
užduotys“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

8.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Produkto/paslaugos prototipavimas I dalis“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

9.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos moky-
mai. „Produkto/paslaugos prototipavimas II dalis. Praktinės 
užduotys“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

10.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Intelektinės nuosavybės apsauga“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

11.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
“Marketingo ir pardavimų strategijos I dalis“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

12.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
“Marketingo ir pardavimų strategijos II dalis“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

13.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
“Marketingo ir pardavimų strategijos III dalis. Praktinės 
užduotys“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

14.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
“Pivot Day (kviestinis svečias)“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

15.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Pristatymas investuotojams. I dalis“

2022 m.  
III  ketv.

organizatorius 10

16.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Startuolio finansai. I dalis“

2022 m.  
III  ketv.

organizatorius 10

17.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Startuolio finansai. Praktinės užduotys. II dalis“

2022 m.  
III  ketv.

organizatorius 10

18.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Pristatymas investuotojams. I dalis“

2022 m.  
III  ketv.

organizatorius 10
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19.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai. 
„Pristatymas investuotojams. Praktinės užduotys. II dalis“

2022 m.  
III  ketv.

organizatorius 10

20.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programa: Susitikimas 
su investuotojais „Demo Day“

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 10

Seminarai, informaciniai renginiai ir konferencijos

21.
Sklaidos renginys. Skaitmeninio mokymo priemonių rinkinio, 
skirto skatinti Pramonės 4.0 revoliuciją Europos sveikatos 
sektoriuje, pristatymas (Digi4HEALTH)

2022 m.  
I ketv.

organizatorius >40

22.
Mokymai. „Produkto „roadmap“ sudarymas ir valdymas“ /32 
ak. val./ (KompetencijosLT)

2022 m.  
I ketv.

organizatorius >30

23.
Mokymai. „WEB vartotojų įpročių analizės tyrimai“ /32 ak.val./ 
(KompetencijosLT)

2022 m.  
I ketv.

organizatorius >20

24.
Seminarų ciklas “Inovacijų ir pokyčių vadyba Pramonė 4.0 
kontekste” (Planet4)

2022 m.  
I-II ketv.

organizatorius 
ir partneris

>20

25.
Mokymai. „PM Foundation mokymai“ /22 ak.val./  
(KompetencijosLT)

2022 m.  
I-IV ketv.

organizatorius >24

26.
Mokymai. „IT pardavimas ir derybinė psichologija“ 16 ak.val. 
(KompetencijosLT)

2022 m.  
I-IV ketv.

organizatorius >24

27.
Mokymai. „Skaitmeninis marketingas“ 16 ak.val.  
(KompetencijosLT)

2022 m.  
I- IV ketv.

organizatorius >24

28.
Mokymai. „PV procesų mokymai“ 16 ak.val.  
(KompetencijosLT)

2022 m.  
I-IV ketv.

organizatorius >24

29. Tarptautinė konferencija „Baltic Dynamics 2022“ Rygoje (LV)
2022 m.  
III ketv.

organizatorius 110

30. Sklaidos renginys (Planet4)
2022 m.  
III ketv.

organizatorius >20

31.
Žaliųjų stogų sinergija, kaip priemonė, skirta piliečių įsitrauki-
mo ir sąmoningumo didinimui aplinkosaugos srityje (AGROS)

2022 m.  
III ketv.

organizatorius >20

32. Skaitmeninis marketingas turizmo ekspertams (eSilver Tour)
2022 m. 
 IV ketv.

organizatorius >35

Verslo skatinimo renginiai

33.
Virtualus hackatonas gyvybės mokslų, žaliųjų ar išmaniojo 
miesto technologijų srityje (UrbanTech projektas)

2022 m.  
II ketv.

organizatorius 80

34.
Hackatonas gyvybės mokslų, žaliųjų ar išmaniojo miesto tech-
nologijų srityje (UrbanTech projektas)

2022 m.  
II ketv.

organizatorius 80

Tinklaveikos renginiai

35.
Verslo diena  
(inovatyviausių produktų Kauno įmonėse rinkimai)

2021 m.  
IV ketv.

organizatorius 100

36.
Kauno MTP novatorių bendruomenės festivalis  
„September Innovators‘ Fest“

2022 m.  
III ketv

organizatorius 65

37. Renginys bendruomenei: Kauno MTP gimtadienis
2022 m.  
III ketv

organizatorius 50

38.
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo renginiai:  
„R&D: Meetup“ (2)

2022 m.  
I-III-IV ketv. organizatorius 70

39.
Kauno MTP inovacijų bendruomenės susitikimai  
„KavasuKaunoMTP“ (4)

 2022 m. I-II-
III-IV ketv.

organizatorius 60
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40. Renginiai. Inovatorių pusryčiai (3)
2022 m. I-II-

IV ketv.
organizatorius 40

41.
 Moksleivių verslumo ir inovatyvumo skatinimas: nuotoliniai 
renginiai apie kuriamas inovacijas (2)

2022 m.  
I-IV ketv.

organizatorius 50

42.
Kauno MTP novatorių bendruomenės tinklaveikos iniciatyva 
„Ledų diena“ 

2022 m.  
III ketv.

organizatorius 100

43. „Pyragų diena“ Kauno MTP bendruomenėje
2022 m.  
IV ketv.

organizatorius 160

44. Renginys: „International Couching Day“ (EE, FI, LT) 
2022 m.  
III ketv.

organizatorius 30

45. Verslo misijų EU šalyse organizavimas (3 B2B susitikimai)*
2022 m.  
I- II ketv.

organizatorius 12

46.
Užsienio šalių delegacijų vizitai Kauno MTP  
(2 B2B susitikimai)*

2022 m.  
I - IV ketv.

organizatorius 20

47. Kauno MTP karjeros dienos KTU ir VDU karjeros dienų metu
2022 m.  
III ketv.

organizatorius 200

48. Klasterio Digital Rocket LT renginiai (2 B2B)
2022 m.  
I-IV ketv.

organizatorius 20

*Dėl pandemijos COVID-19 vizitai gali būti perkelti į vėlesnį laiką nei numatyta.
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5. 2022 M. PLANUOJAMAS BIUDŽETAS, EUR

PAJAMOS 1 035 300
1 Pajamos už suteiktas paslaugas 480 500
2 Projektų finansavimo pajamos 554 800

SĄNAUDOS 1 026 200
1 Darbo užmokesčio fondas: 607 200

1.1 Darbo užmokesčio sąnaudos 596 000

1.2 Socialinio draudimo įmokų sąnaudos 11 200

2 Patalpų išlaikymo sąnaudos: 151 300
2.1 Šiluminė energija, elektros energija, dujos 16 000
2.2 Pastatų nuomos (Studentų g. 65 ir K. Baršausko g. 59) sąnaudos 50 000
2.3 Kitos su pastatų eksploatacija susijusios sąnaudos 20 000
2.4 Pastatų vidaus ir išorės remonto sąnaudos 18 000
2.5 Breslaujos g. rekonstrukcijos sąnaudų dalis 47 300

3 Ryšių sąnaudos 2 000
4 Transporto išlaikymo sąnaudos 4 000
5 Ilgalaikio Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 25 000
6 Reklamos sąnaudos 2 500
7 IT ūkio saugos ir priežiūros sąnaudos 22 000

8
Mokymų ir konsultacijų įmonėms (išorės ekspertų paslaugų) 
sąnaudos

6 000

9 Kitos sąnaudos 22 300
10 Tarptautinių komercinių sutarčių vykdymo sąnaudos 5 000
11  Projektinės veiklos sąnaudos 179 000

Rezultatas 9 000

Direktorius       

Paulius Nezabitauskas


