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ĮŽANGA

okslo ir technologijų parkas  ra juri inis asmuo  kurio pagrin in s unkcijos  stimuliuoti mokslo inių ir technologijų 
sklai os procesus  su ar ti s l gas komercinti mokslinių t rimų re ultatus  skatinti mokslo ir verslo r šius  propaguoti inovacijų 
kult r . okslo ir technologijų parkai su aro palankias s l gas steigtis mon ms  v k sian ioms taikomųjų mokslinių t rimų ir 
eksperimentin s socialin s  pl tros ar us ir iegsian ioms inovacijas. 1

 tenka pagrin inis vai muo skatinant ir populiarinant inovacijas  skatinant naujų inovat vių monių k rim si  esamų monių 
inovacin  pl tr  skatinant mokslo ir verslo inovacin  partner st  ir v k ant veikl  susijusi  su inovacijų paramos paslaugų 
teikimu.  ra viena iš priemonių  lengvinan ių naujovių v st m  ir technologinių pok ių skatinim .

is okumentas ra viešosios staigos Kauno mokslo ir technologijų parko toliau  Kauno  vi utin s trukm s apimantis 
laikotarp  iki 7 metų  veiklos strategija  kurioje  atsi velgiant  aplinkos ir išteklių ir išorinių veiksnių anali es  stipri sias ir 
silpn sias vietas  galim es ir gr smes  v k omas programas ir projektus ra su ormuluoti Kauno  vi ija  misija  strategin s 
kr pt s  strateginiai tikslai ir u aviniai  ormuojama veiklos speciali acija ei inovacijų paramos ir verslumo skatinimo paslaugų 
paketas mon ms  api r iami veiklos re ultatų ro ikliai ir priemon s šiems ro ikliams pasiekti ei nustatomi strateginio 
veiklos plano g ven inimo ste senos ir atskaitom s principai.

VšĮ Kauno  2021-2027 veiklos strategija toliau  trategija  parengta va ovaujantis ietuvos espu likos V riaus s 
patvirtintos okslo ir technologijų parkų pl tros koncepcijos 201  m. vasario 2  . nutarimo r. 22  re akcija  toliau  
Koncepcija  nuostatomis  kitais nacionaliniais strateginiais okumentais  kurių s rašas pateiktas šio okumento pa aigoje  
atsi velgiant  trateginio planavimo meto ik  patvirtint  ietuvos espu likos V riaus s 2002 m. ir elio  . nutarimu 

r. 27 l strateginio planavimo meto ikos patvirtinimo  ei va ovaujantis Kauno  2021-2027 metų strategin mis 
gair mis  patvirtintomis 201  m. lapkri io 2  . alininkų susirinkime protokolas r. 1  ei VšĮ Kauno  tar os išreikštais 
paste jimais VšĮ Kauno  tar os susirinkimas  v k s 2020 m. lapkri io 2  . protokolas r. 10 .

Kauno  paslaugos ra ormuojamos atsi velgiant  Koncepcijoje rekomen uojamas teikti mokslo ir technologijų parkų 
inovacijų paramos paslaugas  Kauno  personalo  išorinių ekspertų kompetencijas ir  pra e an iųjų veikti ei jau veikian ių 
inovat vių monių pro lemas ei poreikius.

trategija taip pat remiasi tarptautin s šiuolaikinių mokslo ir technologijų parkų praktikos pav iais ir api r imais  
atitinkan iais Kauno  veiklos aplink  ir ekosistem . Kauno  teikiamos paslaugos ir v k omos veiklos s l goja  ka  
Kauno  v k o technologinio verslo inku atoriaus  verslo akseleratoriaus  mokslo parko ei mokslo ir technologijų parko 
unkcijas.

  1 ietuvos espu likos mokslo ir stu ijų stat mas. rieiga internete  https e-seimas.lrs.lt portal legal ct lt . 0
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1. APLINKA IR IŠTEKLIAI

Kauno  ra vienas i iausių mokslo ir technologijų parkų ne tik ietuvoje  et ir altijos šal se. Kauno  savo veikl  
pra jo 201  m. sausio 1 . konsoli avus trijų inovacijų paramos paslaugų staigų  K  regioninio mokslo parko veik  nuo 
1  m.  Kauno aukštųjų ir in ormacinių technologijų parko veik  nuo 2002 m.  ir Kauno regioninio inovacijų centro veik  nuo 
200  m.   kompetencijas jas reorgani avus sujungimo u.

Kauno  alininkai  ietuvos espu likos ekonomikos ir inovacijų  ministerija  Kauno technologijos universitetas toliau - 
K  V tauto i iojo universitetas.

Kauno  šiuo metu ir a 17 ar uotojų  kurių visi turi aukšt j  verslo a ministravimo  ekonomin  ar in inerin  išsilavinim . 
iekiant am icingo išsikelto tikslo  naviguoti inovat vius verslus glo aliu mastu  ra parengtas ir nuolat atnaujinamas ar uo-

tojų kompetencijų ug mo planas. rie to prisi e a ir naujai sukurta verslo praktinių inių pre-akceleravimo pra e an ioms ir 
ran ioms inovat vioms mon ms volut .0 programa. i veikianti mo erni  visus naujausius pasaulio verslo va os mo-
elius atitinkanti pre-akceleravimo programa  kuri 201  m. vertinta aukš iausia vieta u  spren im  arptautin s mokslo parkų 

asociacijos nternational ssociation o  cience arks -  var u  prisi e a prie praktinių verslo inių iegimo inovat vioms 
mon ms  ta iau ir  prie Kauno prie  ar uotojų ug mo  kompetencijos k limo.

Kauno  in rastrukt ros paslaugas  susijusias su ine in rastrukt ra ir jos prie i ra  teikia keturiuose pastatuose  kurių 
en ras plotas ra 117 7  m2  K. etrausko g. 2  pagal valst ei nuosav s teise priklausan ių neg venamųjų patalpų pati-

k jimo sutart  en ras plotas  m2  tu entų g.  pagal nuomos sutart  su K  en ras plotas 1 0 1 m2  reslaujos 
g.  pagal valst ei nuosav s teise priklausan ių neg venamųjų patalpų panau os sutart  en ras plotas 1 11  m2  
K. aršausko g.  pagal nuomos sutart  su K  en ras plotas 0 2  m2 . astarieji tr s pastatai ra K  teritorijoje ar a 
netoli jos  kur veikl  v k o ir integruoto mokslo  stu ijų ir verslo sl nio antaka  mokslininkai.

ukš iau var intoje in rastrukt roje nuolat veikl  v k o 0-110 aukšt  pri tin  vert  kurian ios ir inioms imlios mon s.  
Į Kauno  kiekvienais metais ra priimama vi utiniškai 1 -20 naujų monių. Įmonių skai iaus kaita pateikta 1 pav.
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lgamet  Kauno  veiklos patirtis lei ia vertinti pasiekimus ir kelti realius tikslus savo veikloje. emiau pateiktuose gra-
kuose r. 2 pav.   pav.  matomos Kauno  sik rusių monių veiklos ten encijos  ar uotojų skai iaus kaita  pajamos ir 

sumok ti mokes iai.
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pajamos mokesčiai

201  metais Kauno  pajamos su ar  7  t kst.  s nau os 20 0 t kst. .

Kauno  akt viai al vauja Kauno  ietuvos ir tarptautin se uropos inovat vių monių ekosistemose. iose rinkose išgr -
nintoms tikslin ms au itorijoms pagal jų poreikius r. 1 lentel   teikia pri tin s vert s paslaugas  pa e a naviguoti jų verslus 
pa iu e ekt viausiu verslo keliu. Kiekvienais metais ra vertinami Kauno  klientų l kes iai  siekiant e ekt viau orientuoti 
paslaugas atitinkan ius inovat vių monių poreikius ei kuriant pri tin  vert .

2 pav. Darbuotojų skaičiaus kitimas Kauno MTP įsikūrusiose įmonėse, 2015-2019 m.

3 pav. Kauno MTP įmonių pajamų ir sumokėtų mokesčių palyginimas, 2015-2019 m., mln. EUR
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1 lentelė. Kauno MTP suinteresuotų šalių segmentavimas

Lietuvos ir užsienio rizikos 
kapitalo fondai/ verslo angelai/
korporacijos 
(Pre-Seed stadija).

Universitetų studentai įkūrę arba 
siekiantys įkurti įmonę  (KTU 
Startup Space, LSMU, VDU Verslo 
praktikos)

Mokslininkų komandos, 
atžalinės įmonės, sukūrę 
technologiją bei norintys ją 
komercializuoti.

en ra ar iauti su perspekt viais 
aukštųjų technologijų startuoliais  
u meg ti r šius  pasirengti  
investavimui.

eatl gintinos verslo praktikų 
konsultacijos  praktiniai mok mai  
pre-akceleravimo programose.

en ra ar iauti su ietuvos ir 
tarptautinio kapitalo mon mis  
u meg ti r šius su startuoliais 
pro ukto k rimo klausimais.

ur ti prieig  prie atrinktų  aigusių  
pre-akceleravimo programas 
aukštųjų technologijų  startuolių.

usirasti strateginius investuotojus. 
auti pro esionali  pagal   

strukt rinių on ų programoms 
rengti.

Įg ti verslumo ir pro uktų 
v st mo praktines inias. 

asitikrinti kuriamo pro ukto 
vert .

en ra ar iauti su mon mis 
v stant ar a u sakant  
pro ukt .

meg ti tarptautinius r šius su 
korporacijomis  rasti naujus verslo 
pl tros partnerius u sienio rinkose.

u inoti  pro uktų v st mui 
 strukt rinių on ų paramos 

galim es ir jomis pasinau oti.

Įkurti nauj  sta  korporacijos 
at alin  mon  ir v st ti 

auti marketingo paslaugas mon s 
ar pro ukto viešinimo ei pro uktų 
par avimo srit se.

auti prieig  prie investuotojų.

Tarptautinių projektų partneriai: 
universitetai, mokslo ir 
technologijų parkai

LT Inovatyvių verslų kūrėjai Kauno MTP įmonės narės

ur ti patikim  ir i el  patirt  
turint  partner  projektų rengimo ir 
g ven inimo veikloje.

ti inovat vių monių 
en ruomen je.

auti pilnas in rastrukt ros  
paslaugas u  ma esn  nei rinkos 
kain .

alintis inovacijų ar a monių 
v st mo patirtimi.

Kurti inovacijas ei gauti visas 
konsultacines paslaugas.

auti konsultacijas verslo ir 
pro ukto v st mo klausimais.

atikimas  omus  tinklaveikos ir 
renginių organi avimo partneris.

špl sti savo versl  tarptautin se 
rinkose. auti visas in rastrukt ros 
paslaugas.

en ra ar iauti su  mokslininkais 
v stant  pro uktus ei 
pritraukiant  nansavim .

Kvali kuoti specialistai  mentoriai. ritraukti talentus iš universitetų. ritraukti ir talentus iš  
ir u sienio universitetų  ir 
startuolius so tlan ing .

arptautin  verslo partner st .
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2. IŠORĖS VEIKSNIAI

ietuvos ekonomikos pl tra ra tampriai susijusi su kio  o pa  pramon s konkurencingumo i jimu. iekiant i inti pra-
mon s konkurencingum  g ven inamos vairios priemon s  pa e an ios šalies pramonei orientuotis  kvali kuotos ar o 
j gos  aukštų technologijų ei mokslo ir inių pagrin u pl tojamus pramon s sektorius. ramon s konkurencingumo taip pat 
siekiama gerinant ietuvos  jos kio su jektų ir jų gaminamų prekių ei teikiamų paslaugų vai io ormavim  v k ant akt vi  
skver imosi  naujas rinkas ir senų rinkų išsaugojimo politik  su arant ietuvos kio su jektams palankesnes s l gas laisvam 
prekių ju jimui  gerinant pro ukcijos kok .

2.1. LIETUVOS EKONOMIKOS TENDENCIJOS COVID-19 LAIKOTARPIU

2020 m. neš  aug neu tikrintumo l atsira usios V -1  pan emijos  l to nukent jo verslo mon s  švietimo kok  
išr šk jo tr kumai vert s gran in se   atsiv r  nauji išš kiai  et taip pat ir galim s skaitmeni avimo srit je. emiantis 

uromonitor parengta ataskaita apie šalies ekonomik  ir verslo inamik  progno uojama  ka  2020 m. ietuvos ekonomikos 
augimas susitrauks  pirmiausiai l vi aus paklausos suma jimo ei ma esnio u imtumo ir ar o u mokes io augimo  l tesnio 
investicijų augimo  atsi velgiant  V -1  pan emijos prevencijos priemones. ikimasi  ka  l silpnos išor s paklausos 
suma j s eksportas taip pat tur s takos ekonomikai. rogno uojama  ka  realus V  išaugs iki  - 2021 m.  o 2027 m. 
suma s iki ma aug - 2 . 201  m. ne ar as siek  -  o 2020 m. e ar st  gali pa i ti iki . augelis monių l 

V -1  šiuo metu patiria sunkumų ir susi uria su monių u ar mu ar ar uotojų atlei imu  pa  paslaugų sektoriuje. e-
ma ai monių m si priemonių apri oti ar o valan as  steng amos išlaik ti mones. Kai kuriais atvejais ar uotojai išei avo 
nemokamų atostogų2 .

nvesticijos ir eksportas tur tų suteikti svar i  param  ekonomikai per ateinan ius kelerius metus. ksportas ra esminis 
ietuvos ekonomikos komponentas. 201  m. eksport  su ar  1 1  nuo V  eksportas oleriais  201  m. suma jo iki 0  

o 2020 m. numatomas suma jimas iki . rogno uojama  ka  eksporto atsigavimas artimiausiu metu priklaus s nuo ie-
tuvos iaur s šalių prek os partnerių ekonomin s stipr s  o paklausa ietų  šalių narių gali ma ti. ail altica  projekto 
g ven inimas galiausiai leis geriau susisiekti su kitomis uropos rinkomis  o tai gali ti nau inga prek os srautams .

tsi velgiant  pirmiau išvar intus aktus  vienas iš pagrin inių Kauno  tikslų išlieka - stiprinti inovat vių monių ran  
siekiant ka  mon s taptų la iau pasirengusios konkuruoti u sienio rinkose ei i intų pro uktų ir paslaugų eksport .

2.2. ŽMOGIŠKOJO KAPITALO TENDENCIJOS

eigiamos emogra n s ir emigracijos ten encijos  pasireiškian ios i eliu ar o j gos tr kumu  taip pat išr šk ja kaip vienas 
iš išš kių. ietuva al  ar o j gos kompensuoja per atv kstan ius  šal  naujus ar uotojus ir iš kaim ninių  ir iš altarusijos  

krainos  ta iau tai n ra pakankamas skai ius  reikia skatinti gr tan iųjų emigrantų skai ių  ietuv . e šių ingsnių tempta 
ar o rinka pakenks ilgalaikio ekonomikos augimo tvarumui. nvesticijos  mogišk j  kapital  taip pat turi i ti  ka  kompen-

suotų ar uotojų skai iaus suma jimo pa arinius. 201  m. ietuvoje g veno 2  mln. g ventojų  ma aug 71  000 ma iau nei 
2000 m. ki 20 0 m. g ventojų skai ius suma s iki 2  mln. a jant g ventojų skai iui  sensta ir ietuvos visuomen . Vi utinis 
am ius 201  m. uvo 1 metai  7 metais i esnis nei 2000 m.  metų ir v resnių monių skai ius siek  1  visų g ven-
tojų  o 20 0 m. jų alis išaugs iki 2 0 . Vis augiau monių iš kaimo vietovių persik l   miest . iesto g ventojų prag venimo 
l gis ra aug aukštesnis  o ne ar o l gis miestuose ra emesnis nei kaimo vietov se .

2 uromonitor. rieiga internete  https .portal.euromonitor.com portal statisticsevolution in e

 uromonitor. rieiga internete  https .portal.euromonitor.com portal statisticsevolution in e

 uromonitor šalies ekonomikos ataskaita 2020 m.
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V -1  pan emijos akivai oje ietuva m si ingsnių ormuojant priemones v st ti šalies ekonomik  apsaugojant j  nuo 
recesijos ir toliau skatinant verslo konkurencingum . teities ekonomikos  plane išskirti  prioritetai   kuriuos si loma 
koncentruotis  tai mogiškasis kapitalas  skaitmenin  ekonomika ir verslas  inovacijos ir moksliniai t rimai  ekonomin  in ras-
trukt ra ei klimato kaita ir energetika .

var us mes s skirtas V -1  pan emijos akivai oje  pramon s skaitmeninimui ir perorientavimui  e.verslo mo elių  
pa sian ių mon ms persiorientuoti  elektronin  prek  ir pristat m  iegim  taip pat eksporto rinkų atnaujinim  ir tiesio-
ginių u sienio investicijų pritraukim  skaitmeninių paslaugų ir in rastrukt ros k rimui. aip pat numat tos tokios priemon s 
kaip paslaugų sektoriaus ro otikos procesų automati avimo ir ir tinio intelekto spren imams  investicin s paskatos tiesiogi-
niams u sienio investuotojams  nansinių priemonių  skatinan ių monių pl tr  g ven inimui an o  v st mas ir pl tra  
spartesnis viešojo sektoriaus uomenų atv rimas  pasirengimas  ir e  plat ormų iegimui ei kt.

astarieji 2020-ieji metai paro  ka  technologijų v st mas ra pa  svar us siekiant priartinti glo alios rinkos pirk j . o l 
velgiant  Kauno  mones per sumanios speciali acijos prioritetinių kr p ių pri m   priemon s  kaip spar ios investi-

cijos  patingai paskatintų ir tinio intelekto spren imų v st m  elektronin s prek os pl tr  skaitmeninių paslaugų k rim  
ir iegim .

2.3. DNR PLANAS – PAGALBA ATEITIES VERSLUI

2.4. KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

ietuvai siekiant ti konkurencingai  viena vertus  vis ar aktualu investuoti  ekonomin  in rastrukt r  pa   susijungim  
su  energetikos  transporto ir in ormaciniais in rastrukt ros tinklais  ir  pagrin inių viešųjų paslaugų sveikatos  pagrin inio 
ug mo  kok . Kita vertus  ietuvos per jim  iš vi utinių  aukštesnių pajamų valst ių gretas gali u tikrinti tik per jimas  
aukštesn s pri tin s vert s ekonomik  to l po 2020 metų us g v iškai svar u pagerinti ietuvos kio e ekt vum  ir inova-
t vum  lemian ius ro iklius ar o rinkos e ekt vumo  technologin s parengties  inovacijų  skaitmenin s ekonomikos 7. 

o l planuojant šalies ateities investicijas ra svar u siekti  ka  investicijos   virstų komerciali uojamais pro uktais  
tų vali uojami ir perkeliami  šalies ir tarptautines mones.

ietuva artimiausiu metu tur s skirti pating  mes  ir automati avimui  ro otikai  mechatronikai  išmaniesiems jutikliams  
otonikai  aiktų internetui  ki ernetinei saugai  e esų kompiuterijai pagr stai gam a  automati uotos san lio val mo 

sistemoms  ir tiniam intelektui  papil tai real ei ir verslo val mo sistemai. a ai svar u atsi velgti  šias sritis planuojant 
ateities investicijas ei siekti  jog jau g ven inti projektai ei simos investicijos   virstų komerciniais pro uktais  kurie 

tų iegiami ir an omi ietuvos pramon s en rov se  o v liau išple iami iki pasaulinio l gio .

mogiškojo kapitalo ma jimo ten encijos ro o  jog Kauno  iniciat va Karjeros ienos  skirta pritraukti jaunus talentus 
inovat vioms mon ms  ra aktuali ir savalaik  ei turinti potencialo stiprinti tarptautin  en ra ar iavim  su artimų kaim ninių 
šalių universitetais  kolegijomis ir jaunimo organi acijomis.

   teities ekonomikos  planas   inansų ministerija  2020.  
    rieiga internete  https nmin.lrv.lt uploa s nmin ocuments les 20planas.p  
 teities ekonomikos  planas   inansų ministerija  2020.  

   rieiga internete  https nmin.lrv.lt uploa s nmin ocuments les 20planas.p
7 teities ekonomikos  planas   inansų ministerija  2020.  
   rieiga internete  https nmin.lrv.lt uploa s nmin ocuments les 20planas.p
   ietuvos pramon s skaitmeninimo kelro is 201 -20 0  201 .  
    rieiga internete  https eimin.lrv.lt uploa s eimin ocuments les Kelro is 20 20v2.p  
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Įvertinant naujausias technologines ten encijas ei taikant ir pl tojant kompleksin  speciali uotų paslaugų paket  Kauno  
prioritetin se technologijų srit se  Kauno  siekia i inti paties parko  jo ir išor s technologijoms imlių monių konkurencin-
gum .

2.5. SKAITMENINĖS INOVACIJOS KAIP VAROMOJI JĖGA

ietuva  kaip augelis  šalių  sieks g ven inti vairias priemones  susijusias su k lan iais išš kiais skaitmeni avimo 
srit je 101112

 eikti prioritet  verslo  švietimo  sveikatos sistemos  energetikos   ir sumanaus augimo skaitmenizavimui

 katinti inovatyvią skaitmeninę transformaciją iegiant skaitmenines plat ormas ir spren imus e.val ios  e.sveikatos 
srit se  i inti skaitmenin  prieig  prie kult ros ir pavel o o jektų  v st ti skaitmeninius ge jimus švietime

 katinti regioninių Skaitmeninių inovacinių centrų angl. igital nnovation u s  - s  pl tr  stiprinant r šius su 
mokslo ir technologijų parkais  uropos novacijų institutu ir inių inovacijų en ruomen mis taip sukuriant vieno langelio 
principu veikian i  sistem  pa e an i  mon ms i inti savo konkurencin  pranašum  skaitmeninių technologijų pagal a

 katinti skaitmeninių gebėjimų plėtrą ir nuotolin  mok m si

 Stiprinti kibernetinį saugumą ir kovoti su ki ernetiniais nusikaltimais  pa  g ven inant  rankius  susijusius su ki er-
netiniu saugumu nau ojant  technologijas

 tikrinti etišką technologijų naudojimą  skaitant ir dirbtinio intelekto galim es o jektų ste jimo tikslais  laikantis 
 un amentaliųjų teisių chartijos nuostatų ir atsi velgiant  numatomus  teisin s a s pasikeitimus šioje srit je

 haping urope s igital uture  uropean ommission  2020.  
   rieiga internete  https ec.europa.eu in o sites in o les communication-shaping-europes- igital- uture- e 2020 en .p
 10  uropean strateg  or ata  uropean ommission  2020
   rieiga internete  https ec.europa.eu in o sites in o les communication-european-strateg - ata-1 e 2020 en.p  
11   n rti cial ntelligence -  uropean approach to e cellence an  trust  uropean ommission  2020.  
   rieiga internete  https ec.europa.eu in o sites in o les commission- hite-paper-arti cial-intelligence- e 2020 en.p  
12 ietuvos kio sektorių nansavimo po 2020 m. vertinimas  kaitmenin  ekonomika  201 .  
   rieiga internete  https lrv.lt uploa s main ocuments les kaitmenin 7 20ekonomika 1 .p  

 ir nacionalin s strategijos ir nansavimo schemos skaitmeninimo srit je numato ir su aro palankias s l gas kompiuteri uoti 
gam  ir skaitmeni uoti ekonominius procesus  kur n ormacin s ir komunikacin s technologijos toliau - K  ra akcentuo-
jamos kaip pagrin in   kr ptis1 . K  ge jimų ir paj gumų stiprinimui galima pasinau oti vienu pagrin inių  vi utin s 
trukm s nansavimo priemonių  skirtų skaitmeninių inovacijų pl trai per

a       Finansavimo priemonių prieinamum  VĮ skaitmeni uojant savo veiklas

      i inant skaitmeninių inovacijų centrų1  angl. s  kaip pagrin inių ekosistemos al vių  vai men .

Kauno  amas K  monių koncentracijos centru  gali tapti  skaitmenin s strategijos g ven inimo rankiu  pa e ant 
mon ms geriau integruotis   i esn s pri tin s vert s tiekimo gran ines ir prisijungiant prie spar iai augan ios vieningos 

 skaitmenin s rinkos. tsi velgiant  tai  ka  skaitmeninimas ir technologinis atsinaujinimas gali enkliai prisi ti prie monių 
pro ukt vumo k limo  Kauno  tikslas  va ovaujantis ietuvos pramon s skaitmeninimo kelro io 201 -20 0 m. gair mis  

ra reaguoti  valst s skaitmeni acijos proceso stiprinim  ir s kmingai sisavinti vairias  ir nacionalines iniciat vas ei pa-
gal  skatinant mones iegti skaitmeninius spren imus gam oje ir par avime.

1  2021 2027 m. Visuomen s skaitmeninimo išankstinio poveikio vertinimo paslaugos  Visionar
   nal tics   ekonomikos ir inovacijų ministerija  2020.  
   rieiga internete  https .visionar .lt p-content uploa s 2020 0 -skaitmeninimas galutine-ataskaita sure aguota.p  
1  uropean igital nnovation u s in igital urope rogramme  uropean ommission.  
   rieiga internete  https ec.europa.eu igital-single-market en european- igital-innovation-hu s- igital-europe-programme-0 
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2.6. LIETUVOS INVESTICIJOS Į MTEP

emiantis uropos inovacijų re ultatų suvestin s uomenimis 2017 m. ietuva pakilo  1  viet . is augimas uvo spar iausias 
visoje  ir su ar  21 proc. a iau  nors ta teigiamų pok ių  ietuvos investicijos   išlieka gerokai emesn s u   
vi urk . 2017 m. ietuvos investicijos   siek  0  proc. nuo V  ir augiau nei vigu ai atsiliko nuo  vi urkio 2 0  proc. 
nuo V  pagal urostato 201  uomenis . ais pa iais metais ietuvos verslo investicijų    sant kis su V  uvo 

augiau nei keturis kartus emesnis u   vi urk  0 1 proc.  pal ginti su 1  proc. 1 .

Kaip pa mima uropos Komisijos toliau  K  ataskaitoje uropos Komisija  201  i ioji alis ietuvos verslo nereikalauja 
inių  o kio trans ormacija  iniomis gr stos ir aukštos pri tin s vert s ekonomik  v ksta pernel g l tai. l šios prie asties 

ir l pasi los  ir paklausos atotr kio paklausa  paslaugoms taip pat išlieka ri ota. ukštųjų technologijų sektoriaus 
sukuriamos vert s alis ekonomikoje per 7 metus išaugo tik 0  proc. šš k  sustiprina neigiamos emogra n s ten encijos 
ir kvali kuotos ar o j gos  nuo kurios priklauso aukštos pri tin s vert s sektorių augimas  stoka. emiantis ietuvos 
statistikos epartamento uomenimis  ietuvoje 201  m. inovacin s mon s su ar   proc. visų monių  jose ir o  proc. 

ar uotojų  o jų ap varta su ar  net 77 proc. visų monių ap vartos. os uvo tol giai pasiskirs iusios ietuvos teritorijoje1  
r.  pav. .

Telšių
apskritis

94

Klaipėdos
apskritis

95
Tauragės
apskritis

101
Kauno
apskritis

104

Vilniaus
apskritis

105

Utenos
apskritis

102

Marijampolės
apskritis

84

Alytaus
apskritis

89

Šiaulių
apskritis

91

Panevėžio
apskritis

89

1  nvesticijos   ir inovat viosios ei sumaniosios ekonomikos v st m  pasiekimų  išmoktų pamokų ir išliekan ių pl tros
   poreikių em lapis  Vilnius  2020.  
   rieiga internete  https .esinvesticijos.lt uploa s main ocuments les ost 202020 rogramos 20rengimas

20 20 20ir 20 20 emelapis 20 202020-0 -02.p  
1  nvesticijos   ir inovat viosios ei sumaniosios ekonomikos v st m  pasiekimų  išmoktų pamokų ir išliekan ių pl tros
   poreikių em lapis  Vilnius  2020. 
   rieiga internete  https .esinvesticijos.lt uploa s main ocuments les ost 202020 rogramos 20rengimas

20 20 20ir 20 20 emelapis 20 202020-0 -02.p
17 Visionar  nal tics  201 .

4 pav. Lietuvos inovatyvių įmonių žemėlapis  Šaltinis: Visionary Analitics, 2019
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Vienas pagrin inių inovat vum  atspin in ių ro iklių  investicijos  mokslinius t rimus ir eksperimentin  pl tr . Kauno 
 veikian iose mon se r.  pav.  šis ro iklis enkliai viršija net  vi urk  201  m. su ar  17 proc. nuo visų pajamų. 

al ginimui nau ojami paskutiniai prieinami uomen s u  201  m. ro o  ka  ietuvoje šios investicijos priva iame sektoriuje 
su ar  0  proc.  o   1 1 proc.1

0,00 %

1,00 %

2,00 % 0,39 %

1,41 %

5,17 %

4,00 %

3,00 %

5,00 %

6,00 %

Lietuvoje,
2018 m.

ES,
2018 m.

Kauno MTP
veikiančiose įmonėse,

2019 m.

uropos Komisija 201  išk l  ietuvai tiksl  pa i inti inovatorių skai ių. nalogiškas tikslas nustat tas ietuvos espu likos 
V riaus s programoje ir suplanuotas konomikos ir inovacijų ministerijos g ven inamoje novacijų re ormoje  pagal 
kuri  inovat vių monių skai ių siekiama pa i inti iki  proc. pagal visų veikian ių monių skai ių. o l tina skatinti ne tik 
esamas  et ir esikurian ias ir jau veikian ias aukšt  augimo potencial  turin ias inovat vias mones startuolius  at alines 
mones  veikl  ple ian ias mones angl. cale-up . tina sukurti paskatų sistem  skirt  tiesiogin ms u sienio investicijoms 

veiksmingai pritraukti ir tra icinių sektorių monių persiorientavimui  inovacines veiklas skatinti. rioritetas taip pat turi 
ti skiriamas aukšto potencialo glo aliai veikian ių angl. orn glo al  startuolių ekosistemoms v st ti  startuoliams iš viso 

pasaulio pritraukti  jiems inku uoti ir akceleruoti  i joms to ulinti ir pateikti rinkai1 .

Kauno  vi utiniškai per metus pritraukia apie 20-2  naujas inovat vias mones ar a koman as  kurios per pre-akceleravimo 
programos ar konsultacijų pagal a siekia sustiprinti savo monių ar potencialių monių  va  marketing  pro uktų v st m  

ei komerciali acij . re-akceleravimo programos tikslas ne tik monių kiek  ta iau stipri  inovat vi mon  ge anti kurti 
inovacijas  turinti inių ir praktin s patirties išvesti  inovacij   glo ali  rink . arptautinis projektas  caleup hampions  kuris 

ra g ven inamas Kauno  kartu su penkiais partneriais iš  šalių narių  stipriai prisi e a prie tech-startuolių v st mo  
traukiant tarptautinius investuotojus ei korporacijas. io projekto tikslas - pl sti startuolių versl  skirtingose rinkose kartu su 

naujais stipriais partneriais  korporacijomis ir investuotojais.

rioritetas turi ti skiriamas aukšto potencialo glo aliai veikian ių angl. orn glo al  startuolių ekosistemoms v st ti  
startuoliams iš viso pasaulio pritraukti  jų i joms to ulinti ir pateikti rinkai. 201 2020 metų laikotarpiu ietuva s kmingai 
investavo   l šas  ri ikos kapitalo rinkos suk rim  ir startuolių ekosistem . tartup ithuania  uomenimis  2017 
m. ietuvoje susik r   nauji startuoliai  o 201  m. naujų startuolių sik r  net 2 0  ta iau investicijų  tarptautiniu mastu 
konkurencingus technologinius startuolius vis ar tr ksta. šliekant s išš kiai  investavimo kult ros skatinimas ir investicinių 
on ų akt vumo  inku avimo ei mentor st s programų prieinamumas i jos ir ankst vuosiuose verslo v st mo etapuose. 

1  urostat.  
   rieiga per internet  https ec.europa.eu eurostat tgm re resh a le ction

o ta ta le plugin 1 pco e tsc00001 language en i r ta 2020-11-22 .
1  nvesticijos   ir inovat viosios ei sumaniosios ekonomikos v st m  pasiekimų  išmoktų pamokų ir išliekan ių pl tros
   poreikių em lapis  Vilnius  2020.  
   rieiga internete  https .esinvesticijos.lt uploa s main ocuments les ost 202020 rogramos 20rengimas

20 20 20ir 20 20 emelapis 20 202020-0 -02.p

5 pav. Verslo išlaidų MTEP palyginimas, proc.
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konomikos ir inovacijų ministerijos 2017 201  m. atlikti pakeitimai u tikrino geresn  su si ijų prieinamum  startuoliams  
 veikl  pra e an ioms mon ms. emiantis surinktais uomenimis  su si ijų priemon s e inku avimo  akceleravimo ir 

mentor st s programų tokios kaip nostartas  nepakankamai atitinka poreikius. novat vių monių  investuojan ių   
pritraukimas iš u sienio ra vienas iš novacijų re ormos prioritetų.

o l galima teigti  ka  s kmingas mokslo ir verslo visuomen s en ra ar iavimas s l goja inovacijų sklai  ir sitvirtinim  
visose visuomen s g venimo srit se  o e ekt vus inovacijų versle panau ojimas skatina šalies iniomis gr stos ekonomikos 
pl tr  tai ra ir inių eksport  i ina ar o e ekt vum  konkurencingum .

Vienas iš pagrin inių išš kių ra mokslo technologijų ir eksperimentin s pl tros ei inovacijų srit je  pa i inti  
re ultatų komercinimo l g  kuriant at alines mones.

Keliuose atliktuose t rimuose paste ta  ka  augeliu atvejų uropos universitetų at alin s mon s išlieka ma os ar a tampa 
la iau aka eminių antreprenerių g venimo stiliumi nei spar iai augan iomis ir tak  ekonomikai aran iomis mon mis2021222 .

niversitetų at alinių monių k rimas ir s km  priklauso nuo augelio aktorių  nuo t r jų ar jas kurian ių antreperenerių 
verslumo  ge jimų ir patirties  nuo teisin s ir kult rin s aplinkos  universiteto mikroklimato  tra icijų  nuo mot vacin s 
sistemos  intelektin s nuosav s politikos ir tvarkos  universiteto ir valst s paramos ar skatinimo programų  nuo r šių su 
pramone  korporacijomis iki  ri ikos kapitalo mon mis. ra i elis spie ius veiksnių kurie aro tak  s kmingam inių  mokslinių  
t rimų komercinimui.

Kauno  inovat vių monių  at alinių monių ar startuolių v st m  grin ia ean tartup meto ika ei remiasi esign 
hinking po i riu r.  pav. .

Lean Startup meto ikos kertinis akmuo ra nuolatinis mok masis. Verslas ra kuriamas ekstremalaus neu tikrintumo 
s l gomis  to l i jų  technologijų k rimas ir nuolatinis jų vali avimas su potencialiais klientais ra svar iausia to alis. ean 
startup atgalinio r šio kilpa  i jos -  gam a -  pro uktas -  vertinimas -  in ormacija -  mok masis -  i jos.

Design Thinking meto ika pa e a atsikrat ti nuo susi ormavusių m st mo stereotipų  prastų pro lemų spren imo ų  taip 
suteik ama galim  ir pasireikšti vai uotei  intuicijai  et tuo pa iu nepraran ant racionalaus m st mo ar praktinio pagrin o 
ir visuomet koncentruojantis  galutinio vartotojo poreikius. Vartotojas  verslo mo elio ašis.

pjungiant šiuos mo ernaus pro uktų ir verslo v st mo po i rius pasitelkus ir apjungus pasaul je inomas ir pla iai taikomus 
verslo vert s  klientų pro lio išgr ninimo  pl tros strategijos  par avimų akt vinimo ir kitas verslo sritis apiman ių procesų 
to ulinimo rankius  verslo mo elio ro  V  vert s pasi l mo su ormavimas pagal  technologijų v st mo 
planas  esign-thinking meto  ir kitus  suk r me unikali  prie-akceleravimo programa  kuri ir pa e a v st ti inovat vias 
mones.

20 orlaug  . .  r n el  .  ul ran sen  .  asmussen  .  nning  .  pilling  . .  Vinogra ov  .  200 . et een
   entrepreneurship an  technolog  trans er  valuation o  the  programme  eport 1 .   slo  p. 1 0.
21 ol ani .  ini .  rimal i .  o rero .  201  niversit  pin- s an  their impact  ongitu inal evi ence rom tal
   ournal o  n ustrial an  usiness conomics  orthcoming.
22 lar sse  .  right .  ockett  .  ustar  .  Knockaert  .  2007. ca emic spin-o s  ormal technolog  trans er an
   capital raising. n ustrial an  orporate hange
2  arrison  . .  eitch  .  200 . Voo oo nstitution or ntrepreneurial niversit  pin-o  ompanies  the ntrepreneurial
   stem an  egional evelopment in the K. egional tu ies.
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velgiant  ateit  Kauno  rengia ir an o pro uktų v st mo programas prototipavimo ir ma osios gam os procesų 
val mui ei iegimui. lanuojama  ka  K  k rus la oratorijų centrui - - a  atsiras galim  mon ms gamintis 
prototipus  o jei ar us g ven intas an omosios ma ų partijų  gam os centras unelio g. Kaune  tuomet prasipl stų 
pro ukcijos v st mo procesas ir u si aigtų pagamintu galutiniu pro uktu rinkai. ilna pro uktų ir monių v st mo paslaugų 
strukt ra pa tų inovat vioms mon ms pasinau oti ne tik praktiniais mok mais  et ir praktiniu pro ukto v st mu iki 
komerciali acijos. ai pagreitintų inovacijų atsira im  rinkose ei sustiprintų monių konkurencingum .

STARTUOLIO
VALDYMAS

DESIGN
THINKING
METODAS

BUSINESS
MODEL
CANVAS

INVESTICINIO
PLANO

PARENGIMAS

PASIRUOŠIMAS
PITCH’UI,

PRISTATYMO
DIZAINAS

BANDOMOJI-
EKSPERIMENTINĖ

GAMYBA,
TESTAVIMAS

VERTĖS
IŠGRYNINIMAS

PARDAVIMŲ
MARKETINGAS

B2B

ES FINANSINĖS
PARAMOS

INSTRUMENTAI

PROTOTIPAVIMAS,
TESTAVIMAS (M_LAB)

SUSITIKIMAS SU
INVESTUOTOJAIS

PITCH DECK

2.7. KLASTERIZACIJOS PLĖTRA

emiantis 201  m. uomenimis  ietuvoje veikia augiau kaip 0 klasterių. uropos klasterių anali s sekretoriatas  10-t  
iš jų ra vertin s ron in mis momis  liu ijan iomis ran  ir meistriškum . ors europiniame kontekste ietuva atro o 
gana soli iai klasteri acijos procese  ta iau akcentuojama  ka  mon s  ra verslas  o klasteris  tik parama monių pl trai  
to l ateities u avin s  tiek akt vesnis nacionalinis  tiek ir tarptautinis klasterių en ra ar iavimas.

Kauno  k r  klaster  igital ocket t  kuris jungia vi ešimt narių  ta iau norint pl sti reikia nema  mes  skirti 
en ra ar iavimui su kitais šalies klasteriais  sitraukti  tarptautinius klasterių tinklus ei uropos jungos strukt rinius 

on us. aip tų galima Kauno  mones suvesti su u sienio mon mis  en rus verslo v st mo projektus  atverti 
platesnius tinklus ei ir ti kartu. er  strukt rin  param  pa ti kelti monių ar uotojų kompetencijas.

ra ti pirmieji ingsniai link startuolių en ra ar iavimo spren iant technologinius išš kius su ietuvos vi utinio io 
mon mis. auja patirtis  ta iau geras enklas pl tojant inovacijas ir jas v stant kartu su i esn  patirt  turin ia mone. oks 
en ra ar iavimas pa tų sukurti veikiant  startuolio ir korporacijos technologijų v st mo mo el  kurio geroji patirtis pa s 

grei iau perkelti naujas technologijas  šalies ir u sienio rinkas.

2.8. KAUNO MIESTO INVESTICIJOS Į VERSLO PLĖTRĄ

Kauno regione sukoncentruotas i elis pramon s potencialas išlei iama penkta alis šalies pramon s pro ukcijos  kurios 
i ioji alis eksportuojama  sutelktos mokslo paj gos  universitetai  keletas mokslo institutų   kolegijos  2 aukštesniosios 

mok klos . ia sukuriama penkta alis šalies V . era geogra n  pa tis  ne logi magistraliniai keliai  v stoma van ens 
transporto  Karm lavos oro uosto in rastrukt ra  projektuojamas europin s v s gele inkelis  i janti per region  einan ių 
tarptautinių transporto kori orių reikšm  viešo logistikos centro pl tra  visa tai ormuoja region  kaip stam ų šalies inių 
ekonomikos ran uol  o taip pat transporto ir logistikos centr . 

astaruosius kelet  metų stipriai išaugo Kauno komercinio iurų  nekilnojamojo turto pl tra  kuri siek  net 7 . pgalvotai 
v stoma komercinio nekilnojamojo turto pl tra Kauno mieste pa jo pritraukti nema ai ir u sienio investuotojų  kurių skai ius 
per paskutinius kelet  metų viršijo 20. ritrauktos naujos u sienio kapitalo mon s   ithuania   ontinental 

utomotive ithuania   ollister ietuva  ir kitos  pag vino ar o rink  ei pa i ino vi utinio ar o u mokes io 

6. pav. Kauno MTP produktų ir įmonių vystymo etapai įtraukiant prototipavimo ir bandomosios gamybos paslaugas
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ro ikl  Kauno mieste. Kaip vien  svar iausių artimiausių trejų metų ar ų savival  var ija leksoto inovacijų pramon s 
parko k rim  jam pritaikant uvusios viacijos gam klos teritorij . ios teritorijos in rastrukt ros pl tra ar la iau pa i ins 
patrauklum  u sienio investicijoms  kur investuotojai  atitinkant s keliamus kriterijus  gal tų greitai ir patogiai pra ti pl toti 
savo veikl  v st ti investicijas. okia miesto pl tra paskatins ir naujus technologinių paslaugų  naujų pro uktų v st mo 
u sak mus Kaune ir Kauno  veikian ioms mon ms. a iau velgiama gr sm  - per i el  talentų paieška ir ar inimas  

i esni atl ginimai  gali paveikti startuolių ekosistemos monių k rim si ir pl tr .

Kauno  nuolatos stengiasi skatinti inovat vių monių steigim si. iuo tikslu ra organi uojami i elio m sto renginiai. 
Vienas iš pirmųjų tokio po io verslo renginių Kaune  kur  inicijavo Kauno  kartu su Kauno pramon s ir prek os r mais 

ei Kaunas  tai - Kauno augan io verslo ap ovanojimai K. .V. . io  jau a ar tapusio kasmetinio renginio tikslas - su urti 
Kauno miesto verslo en ruomen  vertinti  paste ti ir tuo pa iu pa koti esamiems ir naujiems  esikuriantiems Kaune 
verslams. io renginio metu 201  ir 201  pav ko ap ovanoti ir vertinti augiau nei 20 u sienio ir ietuvos kapitalo monių  
startuolių.

teit je Kaunas kaip miestas kelia am icing  tiksl  tapti vienu iš patraukliausių uropos startuolių miestu r. 7 pav. . oki  
vi ij  išk l  organi acija Kaunas  kuri siekia apjungti startuolių ekosistemos pl totojus - Kauno  niversitetus - K  
V   organi acij  - hangemakers ei Kauno pramon s ir amatų r mus ei sukurti patrauklias verslo aplinkos s l gas  
programas ei in rastrukt r  pritraukiant startuolius iš vairų miestų ir šalių so tlan ing .

ALEKSOTO INOVACIJŲ
PRAMONĖS PARKASKAUNO MTP

KTU STARTUP-SPACE,
ATŽALINĖS ĮMONĖS

VDU VERSLO PRAKTIKOS,
ATŽALINĖS ĮMONĖS

LSMU, ATŽALINĖS ĮMONĖS

IŠORINĖS INOVATYVIOS
ĮMONĖS

TARPTAUTINĖS ĮMONĖS,
MTEP PADALINIAI

VERSLO INKUBATORIUS IR
BANDOMOJI-EKSPERIMENTINĖ

GAMYBA

7. pav. Kauno miesto inovatyvių įmonių plėtros perspektyvinis planas
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asitelkus Kauno  ar uotojus  ekspertus  apklausus Kauno  veikian ias mones   atlikta vi inių ir išorinių veiksnių 
anali  ei su ormuluotos Kauno  stipriosios ir silpnosios pus s  galim s ir gr sm s .

STIPRIOSIOS PUSĖS

 Žinomas, veikiantis Lietuvos inovacijų ekosistemoje, ekonomiškai gyvybingas Kauno MTP (Parkas); 

 Sukurta ir išplėtota Parko infrastruktūra tiksliniam segmentui pritraukti;

 Teikiamos bazinės ir nuolatos atnaujinamos inovacijų paramos ir verslo vystymo paslaugos; 

 Pripažintas tarptautinių tinklų narys;

 Sukūręs ir įgyvendinęs unikalią verslo pre-akceleravimo programą Evolut 4.0 inovatyvioms įmonėms;

 Plėtojamas e-paslaugų paketas įmonėms.

SILPNOSIOS PUSĖS

 Nepakankami tinklaveikos ir partnerystės procesai Parko įmonių bendruomenėje;

 Trūksta prototipų vystymo, joms skirtų laboratorijų, bandomosios gamybos, sandėliavimo bei technologijų testa-
vimo kambarių;

 Neužtikrintas infrastruktūros plėtros inovatyvioms paslaugoms tęstinumas. Kelių metų bėgyje baigia galioti San-
takos slėnio K. Baršausko g. 59, Studentų g. 65 ir Breslaujos g. 3 esančių pastatų nuomos - panaudos sutartys.

 Lėtas perėjimas iš besikuriančio Digital Rocket LT klasterio  į sekantį brandos etapą. 

GALIMYBĖS

 Spartinti įmonių internacionalizaciją per tarptautinį Parko tinklą ir esamų projektų veiklas;

 Didinti Parko įmonių pridėtinę vertę diegiant verslo akceleravimo programą tarptautiniu mastu;

 Skatinti korporacijų ir investuotojų įsitraukimą į Kauno MTP įmonių technologijų plėtrą, komercializaciją;

 E-paslaugų vystymas išorinėms ir Kauno MTP įmonėms;

 Kartu su Kauno technologijos universitetu plėtoti verslo inkubatoriaus ir bandomosios gamybos bazę Tunelio g. 
esančioje infrastruktūroje;

 Didesnės galimybės Kauno MTP gauti finansavimą 2021–2027 m. pagal daugiametę finansinę programą, kurioje prio-
ritetiniu įvardintas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas.

GRĖSMĖS

 Investicijų (viešųjų ir privačiųjų) nukreipimas į kitas negu inovacines ir verslumo spartinimo veiklas;

 Patrauklumo rinkai mažėjimas dėl naujų viešųjų ir privačiųjų iniciatyvų verslumui ir inovatyvumui skatinti Kaune ir 
Vilniuje;

 Sparčiai auganti globalizacija ir nepasiekta kritinė masė konkuruoti tarptautiniuose technologijų tinkluose;

 Covid –19 pandemijos neigiama įtaka ES ir Lietuvos ekonomikai, darbo rinkai;

 Užsitęsus Covid-19 pandemijai, sumažės infrastruktūros reikšmė įmonėms, kurios pradės atsisakyti patalpų, pereis 
dirbti į namų režimą.

3. SSGG ANALIZĖ
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enkli  viet  Kauno  veikloje u ima nacionalinių ir tarptautinių projektų  g ven inimas. agrin in s programos  kuriose 
al vauja Kauno  ra uropos Komisijos a ministruojamos ir remiamos programos rasmus  ori on 2020  nterreg ei 

kitos programos  ir ietuvos institucijų a ministruojamos programos per  trukt rinių on ų priemones. ormuo amas pro-
jektų port el  Kauno  siekia ug ti savo ar Kauno  veikian ių monių ar uotojų kompetencijas ir ge jimus vairiose 
verslo pl tros ir paramos ei pro esin se technologin se srit se  taip pat su aro galim es pasinau oti verslo pl tros  mokslo ir 
verslo en ra ar iavimo priemon mis monių konkurencingumui i inti.

Viešųjų inovacijų paramos ir verslumo skatinimo paslaugų teikimas pra e an iosioms ir jau pa engusioms technologin ms ir 
inioms imlioms mon ms ra pagrin inis Kauno  u avin s. rie s kmingo šio u avinio g ven inimo prisi e a akt vus 

Kauno  al vavimas nacionalinių ir tarptautinių programų projektuose. i veikla su aro 0- 0 proc. visos veiklos apimties.

uo pa iu   V riaus s strateginiuose okumentuose ra var inta nema ai priemonių  kurių pagal a  atlieka inovacijų 
skatinimo  populiarinimo ir paramos unkcijas.

Kauno  al vauja projektuose  kurie atitinka šias veiklos sritis ir tikslus

1. Žmogiškųjų resursų kompetencijos ugdymas;

2. Paramos technologinėms ir žinioms imlioms įmonėms intensyvumo ir paslaugų paketo didinimas;

3. Infrastruktūrinė plėtra;

4. Regioninės ir vietos politikos tobulinimas inovacijų ir žinių ekonomikos srityse;

5. Kitos programos ir projektai.

4. VYKDOMA VEIKLA IR PROJEKTAI

4.1. ŽMOGIŠKŲJŲ RESURSŲ KOMPETENCIJOS UGDYMAS

Kauno  ar uotojai ra skatinami nuolat gilinti speci nes inovacijų va os  projektų val mo  technologijų per avimo 
inias. ai ra v k oma tematinių seminarų metu. a iau i esnioji inių alis g jama al vaujant ir g ven inant t stinio 

mok mo programos rasmus  projektus. patingas mes s skiriamas projektams  kurių tematika ra susijusi su verslumo  
inovat vumo skatinimu ei ug mu  taip pat speci nių inių gijimui inovacijų paramos paslaugų tematikose r. 7 sk rių 

aslaugų paketas mon ms .

rograma rasmus  apima uvusias 2007 201   švietimo  pro esinio mok mo  jaunimo ir sporto nansavimo programas  
ok mosi vis  g venim  program  omenius  rasmus  eonar o a Vinci  run tvig  program  Veiklus jaunimas  

ir penkias tarptautines en ra ar iavimo programas rasmus un us  empus  l a  ulink  ir en ra ar iavimo su 
pramonin mis šalimis program . okia integruota programa pa e a lengviau suprasti nansavimo galim es.

uteikiant param  mok mo ir mok mosi meto ų gerinimui  naujoms mok mo programoms  švietimo staigų ar uotojų ir 
su jaunimu ir an ių asmenų pro esiniam to ul jimui ei skatinant akt vesn  monių ir švietimo staigų en ra ar iavim  

i inama švietimo  mok mo  jaunimo staigų ir sistemų kok  ei aktualumas.

Kauno  prioritet  teikia antrajam pagrin iniam rasmus  programos veiksmui en ra ar iavimas inovacijų ir alijimosi 
ger ja patirtimi tikslais  kuris skirtas švietimo  mok mo ir jaunimo staigų ei organi acijų ir monių partner stei kurti ir gerinti.
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aip pat akt viai al vaujama rasmus  inių s jungos programos veiksme  kuriuose al vaujama kartu su aukštojo mokslo 
staigomis ir mon mis spren iant en rus u avinius kuriant naujus  novatoriškus ir augia al kius mok mo si  meto us  

skatinant aukštųjų mok klų st tojų ir monių ar uotojų verslum  ir ug ant jų verslumo g ius  kei iantis iniomis ir 
rauge ieškant naujų spren imų.

Kiekvienais metais Kauno  g ven ina apie 10 šios programos projektų.

4.2. PARAMOS TECHNOLOGINĖMS IR ŽINIOMS IMLIOMS ĮMONĖMS 
INTENSYVUMO IR PASLAUGŲ PAKETO DIDINIMAS

al vavimas uropos jungos strukt rinių on ų nansuojamų programų projektuose lei ia intens vinti inovacijų paramos 
paslaugų teikim  ne tik Kauno  sik rusioms  et ir išor je veikian ioms mon ms.

ki 202  m. la iausiai prie to prisi s uropos jungos on ų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto okslinių t rimų  
eksperimentin s pl tros ir inovacijų skatinimas  priemon s r. 01.2.1- V -V- 2 noge   projektų g ven inimas. ių 
projektų g ven inimo metu skatinamas naujų inovat vių smulkiojo ir vi utinio verslo su jektų k rimas  aukšt  pri tin  
vert  kurian ių pro uktų  technologijų  paslaugų pateikimas  rink . V k omos veiklos nukreiptos  in ormacijos apie galim  
komercinti mokslo t rimų re ultatus sklai  naujų mokslinių t rimų komercinimo i jų paiešk  jų ekspertin  inovat vumo 
vertinim . aujoms technologin ms mon ms us teikiama pat rusių ekspertų  pagal a  su aromos s l gos technologijų 
per avimui ei mokslinių t rimų re ultatų komercinimui.

okiais projektais siekiama stiprinti technologijų per avim  iš mokslo  verslo sektorių  kurti ankst vo inovat vaus verslo 
generavimo sistem  kurti naujas technologines mones  pateikti rinkai naujas technologijas  pro uktus ei paslaugas  gerinti 
novacijų s jungos švieslent s ro iklius VV su jektų  investuojan ių   skai ius  VV su jektų  kurian ių inovacijas savais 

ištekliais  skai ius ir t.t.  kas gerina ietuvos  kaip patrauklios investicijoms šalies  vai . 

latus tarptautinių partnerių tinklas su aro prielai as Kauno  al vauti tarptautiniuose uropos jungos nansuojamų 
programų projektuose. Vienu strateginių Kauno  al vavimo tarptautiniuose projektuose tikslų ra al vauti ori on 

urope  programos projektuose  kurie prisi e a prie naujų mokslo perversmų  atra imų ir pasaulinio l gio naujovių  inovat vias 
i jas iš la oratorijos perkelti  rink  verslo v st mo tarptautiniu mastu. 2021 - 2027 metais siekiama al vauti 2-  šios 
programos projektuose.

4.3. INFRASTRUKTŪRINĖ PLĖTRA

Kauno  al vauja g ven inant ntegruoto mokslo  stu ijų ir verslo centro sl nio  antaka  program  o Kauno  
vai muo l nio programos ir projekto g ven inimo procesuose ra var intas kaip vienas pagrin inių  siekiant e ekt vių 
mokslo ir verslo en ra ar iavimo re ultatų.

200  m. lapkri io 12 . V nutarimu r. 1170 ir 201  m. ir elio 2 . V nutarimo r.  atnaujinta suvestine re akcija 
l integruoto mokslo  stu ijų ir verslo centro sl nio  antaka  pl tros programos patvirtinimo  Kauno  ra 

rekomen uojama al vauti g ven inant program  o pa ioje l nio programoje var inta  ka  Kauno  pa s g ven inti 
pagrin inius l nio technologijų per avimo ir pl tros sistemos u avinius  skatins mokslo ir verslo en ra ar iavim  ug s 
inovacijų kult r  ir i ins inovacinius ge jimus  su ar s palanki  aplink  komercinti mokslo re ultatus  iegti verslo mon se 
inovat vius pro uktus ir technologijas  su ar s palankias s l gas ormuotis inioms imlaus verslo monių pra menims iš mokslo 
ir stu ijų institucijų pa alinių  t r jų grupių ar mokslo ir verslo en ra ar iavimo  telks mo ernias ietuvos mones  to ulinti 
ir par uoti i el s ir vi utin s pri tin s vert s pro uktus ir paslaugas  teiks vairias ri ikos val mo  spren imų pri mimo 
paramos  konsultavimo  rinkot ros  rinko aros ir kitas inovacines in ormavimo paslaugas  atliks l nio al vių veiklos viešinimo 
unkcijas  skleis mokslo ir technologijų laim jimus sektoriaus atstovams ir pla iajai visuomenei. agrin iniam l nio principui 
 mokslo ir verslo en ra ar iavimo skatinimui  u tikrinti  uvo pastat tas technologijų per avimo ir inku avimo reikm ms 
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skirtas pastatas  kur  a ministruoja Kauno .  
aip vienoje teritorijoje uvo sutelktas en r  in rastrukt r  turintis mokslinių t rimų  stu ijų ir imlaus inioms verslo 

potencialas. agal l nio program  Kauno  tenka sekantis vai muo technologijų per avimo ir pl tros ekosistemoje

 perspektyvių naujovių paieška, patentavimo tikslingumo analizė, ekspertų vertinimai;

 pradinio inkubavimo paslaugos iš mokslo ir studijų institucijų išsivysčiusioms įmonėms;

 verslo subjektų, aktyviai dalyvaujančių Slėnio veikloje, tyrimų padalinių plėtra;

 4 klasterinių laboratorijų pagal Slėnio plėtros kryptis įveiklinimas;

 technologijų ir produktų demonstravimo centro įveiklinimas.

antakos  sl nio projektas aigtas g ven inti 201  m. pa aigoje. uo pa iu planuojama  ka  Kauno  veikla antakos  
sl n je v ks ent 1  metų.

Kita in rastrukt rin s pl tros strategin  kr ptis gali ti susijusi su tolimesniu inovacijų paramos paslaugų konsoli avimu prie 
K  stu entų miestelio  tai verslo inku atoriaus ir an omosios gam os in rastrukt ros pl tra unelio g.

4.4. REGIONINĖS IR VIETOS POLITIKOS TOBULINIMAS INOVACIJŲ IR 
ŽINIŲ EKONOMIKOS SRITYSE

Kauno  akt viai al vauja nterreg  ir nterreg urope programų projektuose.

nterreg  programos projektai ra skirti integruotai teritorinei pl trai u tikrinti ir en ra ar iavimo iniciat voms 
inovat vesniam ir la iau prieinamam pasiekiamam  altijos j ros regionui kurti. Kauno  teikia pirmen  al vauti 
pirmojo šios programos prioriteto projektuose  skirtuose inovacijų ge jimams apacit  or nnovation  stiprinti. Įg ven inant 
šio prioriteto projektus ra remiama inovacijoms skirtos in rastrukt ros pl tra  sumanios speciali acijos strategijų 
g ven inimas ir netechnologin s inovacijos. 

iuo metu v ksta 2021 - 2027 metų programos priemonių programavimas  o uropos Komisija programos gaires numato 
patvirtinti 2021 m. rugs j . ik tina  ka  pirmieji projektai   kuriuos Kauno  galimai sijungs  prasi s 2022 m. -  ketv. ir 
kaip partneris ar pareišk jas al vaus -  šios programos projektuose. rojektų trukm  ra  m nesiai.

tsi velgiant  tai  ka   ekonomikos ir inovacijų ministerija ra Kauno  alinink  Kauno  gali al vauti nterreg 
urope programos projektuose. i programa skirta pa ti regionin ms ir vietin ms val ioms g ven inti geresnes strategines 

programas. Kauno  prioritet  teikia vejoms šios programos kategorijoms  t rimai ir inovacijos ei VĮ konkurencingumas. 
ik tina  ka  2021 - 2027 metų laikotarpiu Kauno  kaip partneris ar pareišk jas al vaus -  nterreg urope programos 

projektuose. rojektų trukm  ra - 0 m nesių.

4.5. KITOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

raktika ro o  ka  Kauno  tenka al vauti vairių šalių remiamuose programų projektuose. ai apima ve ijos instituto 
nansuojamas priemones  iaur s šalių tar os programos projektus  susijusius su inovacijų kult ros ug mu  partner ste  

meto ikų k rimu.

auja Kauno  veiklos sritis  lietuviškų kompetencijų pl tra tre iose šal se  kuomet komercinių sutar ių pagrin ais ra 
teikiamos verslo v st mo programų k rimo paslaugos u sienio klientams. ios galim s atsiran a Kauno  al vaujant 

urope i  programos projektų tarptautiniuose konsorciumuose  prisi e ant savo kompetencijomis g ven inant projektus.
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5. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS, 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

tsi velgiant  aplinkos ir išteklių ir išorinių veiksnių anali es  stipri sias ir silpn sias vietas  galim es ir gr smes  v k omas 
programas ir projektus ra su ormuluojamos Kauno  vi ija  misija  strategin s kr pt s  strateginiai tikslai ir u aviniai.

Kauno  nuolat auganti ir esimokanti organi acija. l tra ir jos e ekt vumas priklauso nuo komunikacijos  t. . kiekvienos 
organi acijos veiklos s km  i ele alimi priklauso nuo to  kaip jos veiksmus supranta išorinis pasaulis. Kauno  vi ija sie-
kiama atskleisti  kaip parkas save mato ietuvos ir uropos ekonomin s pl tros kontekste.

5.1. VIZIJA

ti regionin s ir nacionalin s reikšm s naujausių mokslo  technologijų ir verslo inių sklei jais ir verslo pl tros l eriais ei 
tapti strateginiu partneriu ietuvos ir uropos  pa  iaur s ir altijos regiono  inovacijų ekosistemos al viais.

5.2. KAUNO MTP MISIJA

Kauno  ra viena iš inovacijų ekosistemos alių ir kaip organi acija ra pasirengusi tenkinti kitų ekosistemos alių  taip pat 
ir visuomen s poreikius. ai api r iama Kauno  misijos ormuluot je

eikti konsultacines inovacijų paramos paslaugas inovat viems ir technologijoms imliems kio su jektams siekiant komercinti 
t rimų re ultatus ir su ar ti s l gas jiems s kmingai konkuruoti glo aliose rinkose.

5.3. STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

KONKURENCINGUMO
DIDINIMAS

KLASTERIZACIJOS
IR PARTNERYSTĖS

INICIATYVŲ VYSTYMAS

VERSLO AKCELERAVIMAS
IR INOVACIJŲ KULTŪROS
UGDYMAS, TINKLAVEIKA

MTEP
INFRASTRUKTŪROS

PLĖTRA

201  m. lapkri io 2  . v kusiame visuotiniame alininkų susirinkime uvo pritarta šioms Kauno  strategin ms veiklos 
kr ptims r.  pav.

1. K K  

arko  jo ei išor s technologijoms imlių monių konkurencingumo i inimas  vertinant naujausias technologines ten encijas 
ei taikant ir pl tojant kompleksin  speciali uotų paslaugų paket  prioritetin se arko technologijų srit se transportas  logis-

tika  in ormacin s ir r šių technologijos  energetika ir tvari aplinka  sveikatos technologijos ir iotechnologijos  agroinovacijos ir 
maisto technologijos  nauji gam os procesai  me iagos ir technologijos .

2. K    V  V

Klasteri acijos ir partner st s iniciat vų stiprinimas per naujų pro uktų ir paslaugų k rim  ir skaitmeni avim  sveikatos techno-
logijų  aliųjų technologijų  ateities energetikos ir ro otikos kr pt se.

8. pav. Kauno MTP Strateginės veiklos kryptys
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. V  K V   V  K   K V K

Verslo v st mo ir akceleravimo programos taik mas ir jos pl tojimas inovacijų ekosistemos al viams. novacijų kult ros ug-
mas  sukuriant ir išpl tojant smulkaus ir vi utinio verslo inovacijų en ruomen s tinklaveik  galinan ias iniciat vas Kauno 

regiono inovacijų ekosistemoje.

.  K  

samos  in rastrukt ros e ekt vesnis panau ojimas ir naujos in rastrukt ros k rimas

agal patvirtintas Kauno  strategines kr ptis ir remiantis okslo ir technologijų parkų pl tros koncepcija ra su ormuoti 
Kauno  strateginiai tikslai ir u aviniai.

 1 strateginis tikslas

 Vesti technologijoms imlias įmones į globalias rinkas ir stiprinti Parko specializaciją (teikti specializuotas inovacijų

 paramos paslaugas, skirtas konkrečiam technologijų sektoriui).

 Uždaviniai:

 organizuoti ir koordinuoti žinių ir technologijų perdavimą bei diegimą, didinti žinomumą;

 teikti specializuotas inovacijų pramos paslaugas inovacijų ekosistemos dalyviams;

 kurti mokslo ir verslo bendradarbiavimo modelius, generuojant žinias ir gebėjimus aukštos pridėtinės 
vertės produktų kūrimui, skatinti partnerystę, vykdyti investicijų paiešką.

 2 strateginis tikslas 

 Aktyvinti ir stiprinti inovacinę partnerystę.

 Uždaviniai:

 vykdyti naujų partnerių paiešką, tarpininkauti įmonėms dalyvaujant tarptautiniuose MTEPI projektuose;

 skatinti įmones burtis į klasterius ir prisidėti prie jų plėtros;

 prisidėti prie išmaniųjų miestų programų kūrimo inicijuojant skaitmeninimo veiklas.
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 3 strateginis tikslas 

 Sudaryti palankias sąlygas steigtis inovatyvioms ir technologijoms imlioms įmonėms, diegti naujas į globalią   
 plėtrą orientuotas verslo kompetencijas bei plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, ugdyti inovacijų kultūrą ir  
 bendruomeniškumą.

 Uždaviniai:

 sudaryti palankias sąlygas naujų didelį potencialą turinčių technologinių įmonių steigimuisi, teikti viešą-
sias inovacijų paramos paslaugas siekiant sėkmingai komercializuoti jų kuriamus produktus ir paslaugas;

 bendradarbiauti su korporacijomis, rizikos kapitalo fondais, kviesti užsienio šalių startuolius;

 dalyvauti tarptautinėse organizacijose, įgyvendinti ES programų projektus, tarptautinių inovacijų par-
tnerystės tinklų veiklose, naudotis jų teikiamomis galimybėmis;

 aktyviai dalyvauti Kauno regiono inovacijų kultūros ir bendruomeniškumo ugdymo procese;

 populiarinti inovacijas per mokymosi visą gyvenimą priemones;

 pasitelkiant šiuolaikiškas informavimo priemones didinti žinių apie inovacijas sklaidos apimtys.

 4 strateginis tikslas 

 Užtikrinti esamos infrastruktūros funkcionavimą ir plėtrą Kauno MTP strategijos įgyvendinimui.

 Uždaviniai:

 didinti IT laboratorijos paslaugų užsakovų skaičių;

 sudaryti sąlygas Kauno MTP įmonėms naudotis „Santakos slėnio“ atviros prieigos laboratorijomis;

 analizuoti infrastruktūros plėtros galimybes, vykdyti realiai įgyvendinamus projektus;
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6. VEIKLOS SPECIALIZACIJA

arenkant Kauno  speciali acijos kr ptis uvo remiamasi

 1. umania speciali acija  valst s paramos moksliniams t rimams ir inovacijoms strategija. ietuva  kaip ir kitos 
uropos jungos šal s  kur ama ši  strategij  nustat  savo mokslinių t rimų  eksperimentin s pl tros ir inovacijų  

prioritetus  atsi velg ama  turimus ar galimus konkurencinius pranašumus2 .

Informacinės ir telekomunikacinės
technologijos; 38; 36%

Energetika ir energiją taupančios 
technologijos; 5; 5%

Elektronika ir kompiuteriai; 10; 10%

Biotechnologijos, medicina
ir farmacija; 4; 4%

Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų 
gamybos technologijos; 5; 5%

Inžinerinės technologijos, elektros 
mašinų ir įrangos gamyba; 11; 10%

Aplinkos apsaugos
technologijos; 2; 2%

Maisto pramonės technologijos; 2; 2%

Finansinės, verslo ir kitos
konsultacinės paslaugos; 12; 11%

Kitos veiklos sritys; 16; 15%

2  umani speciali acija. V riaus s strategin s anali s centras.  
   rieiga internete  https strata.gov.lt lt sumani-speciali acija apie 

o ta ta le plugin 1 pco e tsc00001 language en i r ta 2020-11-22 .

9. pav. Kauno MTP įmonių veiklos suskirstytos pagal sumanios specializacijos sritis

10 pav. Kauno MTP įsikūrusių įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis
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emiantis sumanios speciali acijos programa ei Kauno  monių veiklų speciali acija  išskiriamos šios srit s   kurias Kauno 
 orientuojasi stiprinant savo teikiamas paslaugas  tai r.  pav.  energetika ir tvari aplinka  trauki ir k r inga visuomen  

transportas  logistika  in ormacin s ir r šių technologijos  sveikatos technologijos ir iotechnologijos  agroinovacijos ir maisto 
technologijos r.  pav.

 2. antakos  sl nio programoje numat tos prioritetin s kr pt s  arnioji chemija taip pat ir io armacija  mechatro-
nika ir susijusios elektronin s technologijos  ateities energetika taip pat ir aplinkos in inerija  in ormacin s ir telekomunika-
cin s technologijos.

 . Kauno  sik rusių monių veiklų spektras r. 10 pav. . Kauno  šiuo metu veikia 110 monių. Kiekvienais 
metais apie 0 proc. visų Kauno  sik rusių monių sukuria nauj  pro ukt  ar paslaug . ų skai ius su aro apie 100 naujų 
pro uktų  technologijų ar paslaugų.



VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parko veiklos strategija | 2021-2027 m.  2

7. PASLAUGŲ PAKETAS ĮMONĖMS

Kauno  g ven in amas savo tikslus  v k o šias su paslaugų teikimu susijusias veiklas2

 teikia verslo ir inovacijų paramos paslaugas žinioms imliems ūkio subjektams;

 teikia verslo inkubavimo paslaugas naujai įsteigtiems ir jauniems ūkio subjektams, veiklą pradėjusiems per  
pastaruosius 3 (trejus) metus;

 užsiima kita ūkine komercine veikla, susijusia su Kauno MTP tikslų įgyvendinimu.

eik amas verslo ir inovacijų paramos paslaugas  Kauno  v k o šias veiklas

 sudaro sąlygas kurti ir komercinti mokslinių tyrimų rezultatus. Inicijuoja ir vykdo projektus, jungiančius verslą, 
mokslą ir studijas integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ plėtros kryptyse. Sudaro sąlygas žinioms 
imlių ūkio subjektų inkubavimui, augimui ir plėtrai Kauno regione;

 stiprina ryšį su Universitetais, tyrimų institutais ir verslu, perkeliant juose sukurtas technologijas tolimesniam 
vystymui Kauno MTP. Technologijos gali būti perkeliamos tik pasirašius atskirą licencinę sutartį kiekvienai iš perkeliamų 
technologijų;

 aktyvina inovacinę partnerystę ir plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą;

 prisideda formuojant inovacijų kultūrą, bendruomeniškumą.

Kauno  sik rusiems kio su jektams verslo ir inovacijų paramos paslaugas teikia nemokamai  jei tai neviršija 20 val. per 
savait  ar a en rų metinių 100 val. apim ių.

Verslo ir inovacijų paramos paslaugų etali avimas ir progno uojamas procentinis pasiskirst mas tarp atskirų paslaugų patei-
kiamas 2 lentel je 1 prie as

eik amas verslo inku avimo paslaugas  Kauno  su aro s l gas steigtis ir pl totis inovat viems kio su jektams. 
Kauno  verslo inku avimo paslaugų paketas su ar tas iš verslo v st mo paslaugos ei  va ovaujantis echnologijų ir inova-
cijų stat mo 17 straipsnio 2 alies  punktu  iš nekilnojamo turto in rastrukt ros nuomos.

eikiant verslo inku avimo paslaugas mon ms ra taikomos lengvatos iuro patalpų nuomos kainai. Kiekvienais metais Kauno 
 savo pajamų s skaita suteiktų nuolai ų inamika pateikiama 11 pav.
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2  VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parko paslaugų  ar ų  pro ukcijos kainų ir tari ų nustat mo tais kl s  patvirtintos 201  m.
   liepos 2  . visuotiniame alininkų susirinkime protokolo r. 

o ta ta le plugin 1 pco e tsc00001 language en i r ta 2020-11-22 .

11 pav. Lengvatų suma biuro patalpų nuomos kainai, tūkst. EUR
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iekiant išsiaiškinti monių poreikius kiekvienais metais ra rengiamos apklausos  ir pateikti pasi l mai  atsak mai pa e a 
stiprinti paslaugų paket . Įmonių poreikiai ra integruoti  rengiam  okument . ų metu gauti re ultatai api en rinti tokiomis 
išva omis

 Sustiprintas ir kokybiškas Kauno MTP įvaizdis;

 Atvira, dalykiška ir betarpiška Kauno MTP įmonių komunikacija tarpusavyje;

 Konsultacinė pagalba rengiant paraiškas paramai, ES projektams;

 Studentų praktikų integravimas į įmonių veiklą;

 Aktyvus įmonių paslaugų pristatymas potencialiems klientams, paslaugų pardavimas, stambių įmonių įtraukimas į 
Kauno MTP veiklą;

 Glaudesnis bendradarbiavimas su „Santakos“ slėnyje ir kituose Kauno universitetuose dirbančiais mokslininkas, 
MTEPI užsakomieji darbai;

 Kauno MTP pažangių įmonių akceleravimo programa, gilinant įmonių kompetencijas, integruojant į tarptautinę 
rinką bei parenkant finansavimo įrankius.
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8. PAGRINDINIAI STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 
RODIKLIAI, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

atvirtintų strateginių kr p ių g ven inimo vertinimui numat ti vertinimo kriterijai  jų mato vienetai r.  lentel . te sena 
v k oma pateikiant Kauno  alininkams pasiektus g ven inimo ro iklius kartu su metin mis veiklos ataskaitomis.

atvirtinta Kauno  veiklos strategija skel iama Įstaigos internetin je svetain je. os reali avimas v k omas rengiant 
metinius veiklos planus  kurių projektai kiekvienų metų -ame ketvirt je teikiami tvirtinti visuotiniam alininkų susirinkimui. 

etiniuose veiklos planuose numatomos priemon s konkre ių metų ro ikliams pasiekti. er keturis m nesius pasi aigus nan-
siniams metams alininkams pateikiama pra jusių metų veiklos ataskaita.

Įstaigos ar a svarsto ir teikia visuotiniam alininkų susirinkimui pasi l mus ir rekomen acijas l Kauno  veiklos strate-
gijos ar strateginių veiklos kr p ių ir priemonių e ekt vesniam Įstaigos tikslų g ven inimui u tikrinti. 

Kaip numato Kauno  statai alininkai svarsto ei tikslina veiklos strategij  prireikus inicijuoja spren imus l tolesnio 
strategijos v k mo  vertinimo ro iklių s rašo papil mo.

3 lentelė. Strategijos įgyvendinimo rodikliai

STRATEGINĖ KRYPTIS VERTINIMO 
KRITERIJAUS 
PAVADINIMAS IR MATO 
VNT.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.K K  Kauno  veikian iose 
mon se sukurtų naujų 
ar o vietų per metus 

proc.

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Kauno  inku uojamų 
monių  išg venimo l gis 
proc.

0 0 0

Kauno  veikian ių 
monių sukurtų naujų 

pro uktų ir paslaugų 
skai ius  
vnt. metus

0 0 0 0 0 0 0

Kauno  veikian ių 
monių pro uktų ir 

paslaugų eksportas  
proc. alis nuo 

ap vartos

2 2 2 2 2 2 2

2.K  
  

V  V

Kauno  veikian ių 
monių pagal partner st  
g ven inamų  

projektų skai ius  
vnt. metus

20 20
-
2

20
-
2

20
-
2

20
-
2

20
-
2

20
-
2
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Kauno  veikian ių 
monių skiriamas 
iu etas ui nuo 

ap vartos proc. metus

- - - - - - -

Kauno  veikian ių 
monių al vavimas 

speciali uotuose 
klasteriuose  
proc. metus

1 1 1 1 1 1 1

umpurinių monių alis 
 Kauno  priimamų 

startuolių skai iuje  
proc. metus

10 10 10
-
1

10
-
1

10
-
1

10
-
1

10
-
1

.V  
K V  
 V  

K   
K V K

Verslo ir pro uktų 
v st mo pre-
akceleravimo 
programoje V  .0 

al vaujan ių monių 
skai ius  
vnt. metus

20 20
-
2

20
-
2

20
-
2

20
-
2

20
-
2

20
-
2

tartuolių al vaujan ių 
akceleravimo 
programose skai ius  
vnt. metus

2- 2- 2- 2- 2- 2- 2-

novacin s kult ros 
v st mo ir komunikacijos 
renginių skai ius  
vnt. metus

10 10 10 10 10 10 10

novacijų kult r  ir 
tinklaveik  skatinan ių 
tarptautinių renginių 
skai ius  
vnt. metus   

.  
K  

Kauno  la oratorijų 
paslaugų kiekis en roje 
Kauno  paslaugų 
apimt je  
proc.

1- - - -

ksperimentin s  
an omosios gam os 

sukurtų prototipų 
skai ius vnt. metus  

unelio g. projektas

-
inic. 

st.

-
inic. 

st.

-
inic. 

st.

* išskyrus startuolius
**inicijavimo stadija
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PRIEDAI

2 lentelė. Kauno MTP verslo ir inovacijų paramos paslaugos

Kauno MTP verslo ir inovacijų paramos paslaugos

Infrastruktūros paslaugos

Evolut 4.0 antreprenerystės ir produktų vystymo 
mokymų programa
100 val. nemokamų verslo vystymo bei 
finansinės paramos konsultacijų per metus su 
Lietuvos ir užsienio ekspertais

Nemokami renginiai, mokymai, seminarai
Verslo ir technologinio produkto vystymo, 
intelektinės nuosavybės apsaugos, dizaino 
tendencijų pristatymo, marketingo bei reklamos 
kūrimo, antreprenerystės bei kt.
Verslo auginimo seminarai bei mokymai

3D spausdintuvas
Spausdintuvai jūsų prototipų gamybai

Dalyvavymas tarptautinėse verslo misijose
Verslo kelionių ir parodų finansavimas

Technologijų demonstravimo centras sukurtų 
inovatyvių produktų populiarinimas
Eksponuosite savo produktus/prototipus 
nemokamai
Būsite matomi plačiąjai visuomenei, užsienio 
partneriams ir mokslininkų delegacijoms

Susitikimai su užsienio delegacijomis ir užsienio 
investuotojais

Inovatorių pusryčiai verslo kontaktų užmezgimui
Konferencijų salės
Posėdžių kambariai ir konferencijų salių nuoma su 
50% nuolaida

VR (virtualios realybės) įranga ir UX labaratorija IT 
produktų kūrimui ir testavimui
Galimybė nemokamai išbandyti savo kuriamą 
produktą su virtualios realybės įranga (aktualu 
dizaineriams, svetainių kūrėjams, Front-End 
programuotojams, reklamos agentūroms)

Atvira prieiga 
prie 
energetikos 
laboratorijos

Finansavimas 
produkto vystymui
Konsultacijos 
inovacijų kūrimo 
paramai gauti

Investicijos, susitikimai su rizikos kapitalo 
įmonėmis

Konsultacijos inovacijų kūrimo paramai gauti
Jūsų sukurto produkto viešinimas Kauno MTP 
komunikacijos kanalais

90 įmonių bendruomenė
Galimybė bendrauti su Kauno MTP inovacijų bendruomene, tokiu būdu padidinant galimybę rasti naujus 
partnerius ir gauti naujus užsakymus.

Infrastruktūra  |  Internetas
Nemokamas LITNET šviesolaidis internetas

Patogi vieta susisiekimui
Automobilių parkavimo aikštelė

Galimybė dirbti bet kuriuo paros metu Spausdintuvas

Galimybė dirbti bet kuriuo paros metu Spausdintuvas

Multimedijos įranga„Skype-room”
pokalbiams Virtuvėlės


