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SANTRAUKA

Ataskaitiniais metais VšĮ „Northtown Vilnius” (iki 2020 m. gruodžio 23 d. VŠĮ „Šiaurės
miestelio technologijų parkas”, ŠMTP) vykdė veiklą remdamasis 2016 – 2020 m. veiklos
strategija1, Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planu2, Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos
2016 – 2022 metų vystymo strategija3, LRV
nutarimu dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo4 bei Mokslo
ir technologijų parkų plėtros koncepcija5.
Įgyvendindamas 2020 m. veiklos planą6 VšĮ
„Northtown Vilnius” (toliau – Northtown
Vilnius) koncentravo savo veiklą siekdamas dviejų strateginių tikslų:

1

vystyti inovatyvią mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės
plėtros (toliau – MTEP) investicinę
teritoriją – Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parką (toliau - VMIPP),

3

2

teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas
inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų
paketus jaunoms, žinioms ir mokslui
imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo
konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir verslumo ugdymo.

Vykdydamas VMIPP operatoriaus funkcijas
2020 m. Northtown Vilnius didžiausią dėmesį
skyrė VMIPP infrastruktūros vystymui, investicinės aplinkos gerinimui inovacijų pramonės parke bei investicijų pritraukimui. Siekdamas didinti VMIPP, kaip investicinės zonos
patrauklumą, operatorius vystė bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, mokslo centrais, mokslo ir verslo asociacijomis,
Lietuvos ir užsienio technologijų parkais, integravosi į tarptautines bendradarbiavimo
platformas ir klasterių tinklus.

2020 m. Northtown Vilnius veiklą vystant
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parką
žymi keli reikšmingi įvykiai:

3 mln. Eur investicijų
Įgyvendindamas VMIPP operatoriaus funkcijas ir plėtodamas parko teritoriją, Northtown Vilnius 2020 metais pasirašė sutartis
su naujais investuotojais, veikiančiais Sveikatos technologijų ir biotechnologijų bei
Naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų sumanios specializacijos srityse, ir
pritraukė 3 mln. Eur investicijų.

Sutartys su VU Gyvybės
mokslų centru ir sparčiai
augančiais startuoliais
Siekdamas stiprinti gyvybės mokslų srityje
veikiančių subjektų klasterizaciją inovacijų
parko teritorijoje, Northtown Vilnius su Vilniaus Universitetu pasirašė susitarimą dėl
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro filialo įkūrimo VMIPP teritorijoje (2022 m.
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pradėsiančiame veikti Gyvybės mokslų inkubatoriuje). Taip pat pasirašytos ir ketinimų
įsikurti VMIPP Gyvybės mokslų inkubatoriuje
sutartys su 6 sparčiai augančiomis ir didelį
potencialią turinčiomis biotechnologijų įmonėmis: UAB „Bioanalizės sistemos“, UAB „Diagnolita“, UAB „Droplet Genomics“, UAB „Inlita“,
UAB „Biomatter Designs“, VšĮ „Infekcinių ligų ir
patogeninės mikrobiologijos institutas”.

Perimtas VMIPP
teritorijoje esantis turtas
Siekiant palengvinti teritorijos vystymą ir
tvarkymą bei supaprastinti infrastruktūros
plėtros sąlygų derinimą su atsakingomis
institucijomis, Northtown Vilnius iš UAB „Vilniaus vystymo kompanija” perėmė jiems iki
šiol priklausiusį VMIPP teritorijoje esantį turtą ir infrastruktūrą7.

Vystoma viešoji infrastruktūra ir komunikacijos
Siekiant plėtoti vidinę VMIPP gatvių ir komunikacijų infrastruktūrą, pradėtas įgyvendinti
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projektas „Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtra bei rinkodara”, finansuojamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos priemonę „Smartparkas LT”: atlikti
parengiamieji viešosios infrastruktūros (~446
m ilgio gatvės su pėsčiųjų (dviračių) takais, apšvietimu ir inžineriniais tinklais bei 7 nuovažų)
vystymo darbai, parengtas „Kitos paskirties
inžinerinių statinių ir susisiekimo komunikacijų
Vismaliukų g. 34, Vilniuje“ techninis projektas,
gautas statybos leidimas.

Inkubatoriaus
statyboms - 6 mln. Eur
tikslinis finansavimas
2020 m. parengtas ir specializuoto Gyvybės
mokslų inkubatoriaus (Technologijų vystymo centro) techninis projektas, inicijuotos statybos leidimo gavimo procedūros.
Statybos darbų finansavimo užtikrinimui
parengtas „Gyvybės mokslų inkubatoriaus
įkūrimo” investicijų projektas, kuris pateiktas finansavimui pagal Ateities ekonomikos DNR planą (Inovacijų ir mokslinių tyrimų

sritis). 2020 m. rugsėjį Ateities ekonomikos
DNR investicijų komitetas pritarė 6 mln. Eur
tiksliniam finansavimui. Įgyvendinus šį investicijų projektą ir išvysčius viešąją Gyvybės mokslų inkubatoriaus infrastruktūrą
VMIPP teritorijoje, bus užtikrinta patraukli
aplinka Vilniuje kurtis ir vystytis sparčiai
augančioms ir didelį inovacinį potencialą turinčioms jaunoms gyvybės mokslų
įmonėms bei startuoliams. Sustiprinęs
savo, kaip gyvybės mokslų inovacijas generuojančio centro, galinčio pasiūlyti galimybę naudotis išskirtine infrastruktūra,
pozicijas, Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas taps patrauklesniu ir gyvybės
mokslų srityje dirbantiems tyrėjams bei
MTEP veiklas įgyvendinantiems užsienio investuotojams.

GM SIC klasterio
veiklos plėtra
Stiprindamas tinklaveiką VMIPP teritorijoje ir
klasterio koordinatoriaus pozicijas tikslinėse srityse, Northtown Vilnius pastaraisiais
metais daug dėmesio skyrė 2019 m. įkurto Gyvybės mokslų skaitmeninių inovaci-
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jų centro (GM SIC) klasterio veiklos plėtrai:
pritraukti nauji klasterio nariai; prisijungus
prie INOLINK projekto pradėta rengti 5 metų
klasterio veiklos strategija; siekiant plėtoti
tarptautinę partnerystę, prisijungta prie Europos klasterių bendradarbiavimo platformos (angl. European Cluster Collaboration
Platform).

Rinkodaros priemonės
investicijų į VMIPP
pritraukimui
Pradėtas įgyvendinti Northtown Vilnius investicijų pritraukimo, komunikacijos su potencialiais užsienio investuotojais planas,
apimantis 5 tikslines rinkodaros priemones:
vizualinio identiteto; komunikacijos socialiniuose tinkluose; informacijos atnaujinimo interneto svetainėse ir aktualiose
prieigose; publikacijų ir reklamos užsienio
leidiniuose bei specialiųjų informacinių leidinių, skirtų VMIPP ir Vilniaus inovacijų ekosistemos pristatymui. Įgyvendinant šį planą
atnaujinta Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko interneto svetainė vciip.com,
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pradėta intensyvi komunikacija socialiniuose tinkluose, orientuota į užsienio valstybes, kuriose gyvybės mokslų industrija
auga sparčiausiai, atlikta eilė parengiamųjų veiksmų 2021-ųjų metų veikloms, kuomet
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parką ir
Vilnių, kaip vieną patraukliausių miestų inovatyvioms įmonėms kurtis planuojama pristatyti gana plačiai potencialių užsienio investuotojų auditorijai bendradarbiaujant su
Financial Times leidžiamu žurnalu fDi Intelligence ir kitais plačią investuotojų auditoriją
pasiekiančiais leidiniais. Šio rinkodaros plano įgyvendinimas prisidės prie VMIPP žinomumo didinimo užsienio rinkose ir aukštųjų
technologijų įmonių, veikiančių sumanios
specializacijos srityse, pritraukimo į VMIPP.

Inovacijų paramos
paslaugos augantiems
inovatyviems verslams
Įgyvendindamas antrąjį strateginį veiklos
tikslą (Technologijų parko veikla) Northtown
Vilnius 2020 m. aktyviai teikė specializuotas
inovacijų paramos paslaugas verslui:

7 konsultantai ir 2 technologijų agentai teikė įmonėms konsultavimo ir informavimo
paslaugas, susijusias su verslo ir mokslo
bendradarbiavimu, technologijų perdavimu,
verslo idėjos vystymu, MTEP rezultatų komercinimu. Paslaugomis pasinaudojo daugiau nei 48 įmonės, veikiančios visose sumanios specializacijos kryptyse.

Mokslo ir inovacijų
populiarinimo iniciatyvos
Siekdamas prisidėti prie Lietuvos inovacijų sistemos stiprinimo, inovacijų kultūros ir
bendruomeniškumo ugdymo, o taip pat - išlaikyti savo, kaip tarptautiniu lygiu veikiančio inovacijų paramos partnerio pozicijas,
Northtown Vilnius plėtojo ir palaikė tarptautinius ryšius, bendradarbiavo su Lietuvos ir
užsienio partneriais, prisidedančiais prie ES
sumanios specializacijos tikslų įgyvendinimo, inicijavo ir jungėsi prie aktualių tarptautinių projektų įgyvendinimo, plėtojant MTEPI,
verslumo, mokslo ir inovacijų populiarinimo
iniciatyvas.
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Naujas Šiaurės
miestelio technologijų
parko vardas ̶
Northtown Vilnius
Atsižvelgdamas į tai, kad pastaraisiais metais, tapus VMIPP operatoriumi, svarbiausia
Northtown Vilnius strategine kryptimi tapo
MTEP inovacinių zonų vystymas ir patrauklių
sąlygų kūrimas inovatyvių įmonių augimui bei
plėtrai Vilniaus regione, būdamas atsakingu
už investicijų pritraukimą iš Lietuvos bei užsienio, VMIPP pristatymą užsienio rinkose, ir
siekdamas, kad įstaigos vardas tiksliau atspindėtų įmonės misiją ir veiklą, 2020 m. pabaigoje VšĮ Šiaurės miestelio technologijų
parkas pakeitė vardą į Northtown Vilnius.
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rezultatų likdavo matomi planuose, dokumentuose ir ataskaitose. 2021-aisiais VMIPP
laukia gana rimti infrastruktūros pokyčiai –
čia įsibėgės ne vienerios besikuriančių investuotojų statybos, pirmuosius kontūrus
įgaus VMIPP Gyvybės mokslų inkubatorius,
bus išplėtota nauja gatvė su komunikacijomis bei pėsčiųjų takais. Tačiau kai kurie dalykai išliks nepakitę - svarbiausias dėmesys
ir toliau bus skiriamas Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko žinomumo didinimui,
investicijų pritraukimui, intensyviam darbui
su potencialiais ir jau besikuriančiais investuotojais, rezultatyvių verslo bei mokslo
partnerysčių stiprinimui.

Atnaujinta interneto svetainė:
northtownvilnius.lt

Svarbiausi planai
2021-iesiems?
Ateinantys metai turėtų gerokai skirtis nuo
keleto praėjusių, kai didžioji dalis darbų ir

1 2016 - 2020 m. veiklos strategija, patvirtinta 2016-04-12
Northtown Vilnius visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 31;
2 Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planas,
suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 201802-07 sprendimu Nr. 1-1336 ir patvirtintu LR Ūkio ministro
2018-03-14 įsakymu Nr. 4-142;
3 Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos 2016
– 2022 metų vystymo strategija, atnaujinta Vilniaus miesto
inovacijų pramonės parko Priežiūros ekspertų grupės posėdyje 2019 m. gruodžio 4 d. protokolu Nr. 10.
4 LRV 2019-07-24 nutarimas Nr. 760 „Dėl Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“ pakeitimo“;
5 Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija, patvirtinta 2015 m. vasario 25 d. LRV nutarimu Nr. 228.
6 VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas” 2020 m. veiklos planas, patvirtintas 2020-04-21 Vilniaus miesto administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-864/20
7 2020 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-491.

1.
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BENDROJI
INFORMACIJA
APIE ĮSTAIGĄ

Northtown Vilnius strateginiai veiklos tikslai
Northtown Vilnius - 2002 metais Lietuvos
Respublikos Ūkio ministerijos ir Vilniaus
miesto savivaldybės iniciatyva įsteigta viešoji įstaiga. Northtown Vilnius daugiau nei
18 metų įgyvendina verslumo ugdymo iniciatyvas, skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikia aukštą pridėtinę vertę
kuriančias specializuotas inovacijų paramos paslaugas jaunoms įmonėms ir žinioms
imliam verslui, įgyvendina inovacijų infrastruktūros vystymo projektus. Nuo 2018
metų Northtown Vilnius yra Vilniaus miesto
inovacijų pramonės parko (VMIPP) operatorius ir vysto Vismaliukuose esančią unikalią
inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) investicinę teritoriją.

VYSTYTI VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKĄ (VMIPP) inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros (toliau - MTEP)
investicinę teritoriją.

TEIKTI AUKŠTĄ PRIDĖTINĘ
VERTĘ KURIANČIAS SPECIALIZUOTAS INOVACIJŲ
PARAMOS PASLAUGAS
IR/AR JŲ PAKETUS
jaunoms, žinioms ir
mokslui imlioms įmonėms;
skatinant jų augimą ir
plėtrą prisidėti prie verslo
konkurencingumo didinimo ir verslumo bei inovacijų kultūros ugdymo.

1. BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

Northtown
Vilnius 2020 m.
veiklos kryptys

Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ar atskirus inovacijų sistemos objektus, remiantis sumanios specializacijos
kryptimis, tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu, taip
prisidedant prie darnaus inovacijų sistemos veikimo: VMIPP
plėtra iki 2066 m. gruodžio 31 d.

Užtikrinti aukštos pridėtinės
vertės kūrimo paslaugų teikimą
per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, vykdant bendras
MTEP ir inovacijų veiklas.

Skatinti technologijų perdavimo ir
idėjų komercializavimo procesus.

Skatinti jaunų, žinioms ir mokslui
imlių įmonių verslumą, sudarant
palankias sąlygas joms steigtis ir plėtotis (inkubavimo ir akceleravimo paslaugos).
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Northtown
Vilnius
tikslinės
grupės








Technologijas kuriantys arba galintys
kurti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau –
SVV) subjektai.
Aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai, tyrėjai bei kiti fiziniai asmenys, ketinantys pradėti inovacijomis/technologijomis grįstą verslą.
Mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, verslo paramos organizacijos ar
kitos įstaigos/organizacijos, veikiančios visose sumanios specializacijos
kryptyse.
Investuotojai, siekiantys įsikurti vystomoje investicinėje teritorijoje, atitinkantys bendruosius ir prioritetinius atrankos kriterijus.

2.
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ĮSTAIGOS
VALDYMAS

2020 m. valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas
V I S U OT I N I S DA L I N I N K Ų
SUSIRINKIMAS
Dalininkai

VA L DY BA
Patariamasis
kolegialus organas

V I L N I A U S M I E S TO I N OVAC I J Ų
P R A M O N Ė S PA R KO P R I E Ž I Ū R O S
E KS P E RT Ų G R U P Ė

D I R E K TO R I U S

V I E Š Ų J Ų P I R K I M Ų S KY R I U S

Patariamasis organas

Vienasmenis ŠMTP valdymo organas, kuris
organizuoja ŠMTP veiklą, užtikrindamas ŠMTP
tikslų įgyvendinimą

Viešojo pirkimo komisija arba
pirkimų organizatorius

PROJEKTŲ GRUPĖ

VYR. FINANSININKAS

Projektų valdymo grupės vadovas
Projektų vadovas
Inovacijų vadybininkas*
Verslo konsultantas*
Konsultantas*
Technologijų agentas*
Koordinatorius*

Metodologijos ekspertas*
Lektorius*
Vertintojas*
Viešinimo specialistas*

A D M I N I S T R AC I J A

Administratorius
Projekto vadovo asistentas
Teisininkas

* Terminuotos sutartys, pagal projektinį poreikį
Patvirtinta: 2019 m. balandžio 30 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 41

2. ĮSTAIGOS VALDYMAS
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Valdyba

10,11%

2 0 2 0 -0 2 DABAR

89,89%

IKI
2 0 2 0 -0 2

Dalininkai

100%

Iki 2020-03-12




Agnė Karpickienė, Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Viešosios ir privačios
partnerystės skyriaus vedėja;
Vadim Mitruščėnkov, UAB „Vilnius vystymo kompanija“ direktoriaus pavaduotojas;
Karolis Žemaitis, VšĮ „GO Vilnius” Verslo skyriaus vadovas.

Patvirtinta: 2019 m. gruodžio 20 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 43

2020-03-12 – 2020-08

UAB „VILNIAUS
VYSTYMO
K O M PA N I J A“

Patvirtinta: 2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto Tarybos sprendimu
Nr. 14, kuris įsigaliojo 2020 m. vasario 25 d. įregistravus šį pasikeitimą
VĮ Registrų centras.




Agnė Karpickienė, Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Viešosios ir privačios
partnerystės skyriaus vedėja;
Gediminas Pauliukevičius, VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius;
Karolis Žemaitis, VšĮ „GO Vilnius”

Patvirtinta: 2020 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-589/20

2020-08 - dabar




Agnė Karpickienė, Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Viešosios ir privačios
partnerystės skyriaus vedėja;
Gediminas Pauliukevičius, VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius;
Audrius Zabotka, nepriklausomas verslo finansavimo ekspertas, vienas iš Lietuvos
verslo angelų tinklo LITBAN steigėjų.

Patvirtinta: 2020 m. rugpjūčio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1748/20

2. ĮSTAIGOS VALDYMAS
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Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko priežiūros ekspertų grupė
Iki 2020 02












VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas direktorius”, Priežiūros ekspertų
grupės pirmininkas dr. Gediminas Pauliukevičius;
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento
direktoriaus pavaduotoja Raimonda
Rudukienė;
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir
inovacijų ministro patarėjas Tomas Urban;
Uždaros akcinės bendrovės „Vilnius
vystymo kompanija“ Turto valdymo ir
skaitmenizavimo skyriaus projektų vadovas Egidijus Skarupskas;
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė;
VšĮ „GO Vilnius“ Verslo skyriaus vyriausioji projektų vadovė Karolina Zinkevičiūtė-Budraitienė.

Patvirtinta: 2019 m. lapkričio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2020 02 – 2020 12











VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė;
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Karpickienė;
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka;
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė;
VšĮ „GO Vilnius“ Verslo skyriaus vyriausioji projektų vadovė Karolina Zinkevičiūtė-Budraitienė.

Patvirtinta: 2020 m. vasario 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2020 12 – dabar











VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė;
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė;
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka;
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė
VšĮ „GO Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

Patvirtinta: 2020 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2. ĮSTAIGOS VALDYMAS
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Northtown Vilnius darbuotojų struktūra
2020 m. pradžioje Northtown Vilnius dirbo 20 darbuotojų,
metų pabaigoje - 19, kurie išskirtini į 2 grupes:

Northtown
Vilnius buveinė
Buveinės ir registracijos adresas –
Vismaliukų g. 34, Vilnius.
Patvirtinta 2019 m. vasario 14 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo
protokolu Nr. 40, kuris įsigaliojo 2019 m. vasario 25 d., įregistravus šį pasikeitimą VĮ Registrų centras.

Administracija
(nuolatiniai
darbuotojai)*:

1
1
4
1
2
1
1

Vadovas
Projektų valdymo
grupės vadovė
(nuo 2020 m. sausio mėn. vaiko
priežiūros atostogose);

Projektų vadovai
(iš jų – 1 vaiko priežiūros atostogose
nuo 2019 m. gruodžio mėn.);

Teisininkas
Administratorius
Koordinatorius
Viešinimo specialistas

Projektų darbuotojai
pagal terminuotas /
valandines darbo
sutartis (iki 2020-12):

2
1
1
2
1
1

Įstaigos
pavadinimas

Konsultantai
(7 kartu su nuolatiniais darbuotojais);

Koordinatorius
Projekto vadovo
asistentas
Technologijų agentai
Metodologijos
ekspertas
Projekto finansininkas

* Išorines buhalterinės apskaitos paslaugas nuo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. teikia UAB “Pagautė” (Sutartis pasirašyta 2019 m. liepos 17 d.)

2020 m. gruodžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. 30-2759/20
patvirtintas VšĮ „Šiaurės miestelio
technologijų parkas” pavadinimo
keitimas į VšĮ „Northtown Vilnius”,
kuris įsigaliojo 2020 m. gruodžio
23 d., įregistravus šį pakeitimą VĮ
Registrų centras.

3.
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PAGRINDINIAI
2020 M.
FINANSINIAI
RODIKLIAI

Northtown Vilnius dalininkai ir kiekvieno jų
įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių
metų pradžioje ir pabaigoje:

Northtown Vilnius gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos
straipsnius:

2020-01-01
dalininkų kapitalo dydis -

Gautos komercinės veiklos pajamos –

208 647,98 Eur.
2020-04-30
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos įnašas:

4 525 490 Eur.
2020-12-31
dalininkų kapitalo dydis

4 734 137,98 Eur.

237 567,91 Eur,
kurias sudaro nuomos pajamos –

15592,51 Eur,
kitos pajamos –

221 975,40 Eur.
Panaudotas tikslinis finansavimas –

227 637,87 Eur,
iš kurių ES finansavimo lėšos – 99 186,49 Eur,
savivaldybių biudžeto – 126 985,90 Eur,
valstybės biudžeto – 1 465,48 Eur.

3. PAGRINDINIAI 2020 M. FINANSINIAI RODIKLIAI

Northtown Vilnius įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus:
2020 m. nematerialaus ilgalaikio turto įsigyta nebuvo. Perleista turto
nebuvo. 2020 m. įsigyta materialaus
ilgalaikio turto už 8 937 968,10 Eur.
Perleistas materialus ilgalaikis turtas
per 2020 m. už 4 266 791,00 Eur.

Northtown Vilnius išlaidos kolegialių organų
kiekvieno nario darbo
užmokesčiui ir kitoms
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms:
Valdymo organai:
Parko visuotinis dalininkų susirinkimas.
Parko valdyba - kolegialus valdymo organas.
2020 metais išmokų nebuvo mokėta.
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Darbuotojų skaičius per
finansinius metus:
2020 m. sausio 1 d. - 20,
2020 m. gruodžio 31 d. - 19, iš kurių:

1 direktorius,
1 projektų valdymo grupės vadovas,
4 projektų vadovai,
2 administraciniai darbuotojai,
4 konsultantai,
1 viešinimo specialistas,
2 technologijų agentai,
1 projektų vadovo asistentas,
1 koordinatoriai,
1 teisininkas,
1 projekto finansininkas.

Northtown Vilnius sąnaudos per finansinius
metus:
Visos sąnaudos – 592 679,30 Eur.

Duomenys apie Northtown Vilnius
vadovą, įstaigos išlaidos vadovo
darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:
Northtown Vilnius valdymas - vienasmenis valdymo organas - direktorius.
Northtown Vilnius direktorius Gediminas Pauliukevičius.
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui
(neįskaitant darbdavio soc. draudimo mokesčių) – 51 626,11 Eur.

Išlaidos kitoms vadovo išmokoms –
0 Eur (dienpinigiai).

4.

PAGRINDINIAI
2020 M. VEIKLOS
RODIKLIAI
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Įgyvendindamas 2020 m. veiklos planą, Northtown Vilnius koncentravo savo veiklą siekdamas dviejų strateginių tikslų:

1

vystyti inovatyvią mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės
plėtros (toliau - MTEP) investicinę
teritoriją - Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parką (toliau - VMIPP);

2

teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas
inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų
paketus jaunoms, žinioms ir mokslui
imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo
konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir verslumo ugdymo.

4. PAGRINDINIAI 2020 M. VEIKLOS RODIKLIAI
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Svarbiausi VŠĮ Northtown Vilnius 2020 m. veiklos rodikliai ir rezultatai1
Eil. Nr.

1.

Veiklos tikslai

Tikslo
matavimas

Siektini
rezultatai

Pasiekti
rezultatai

VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKO VEIKLA: INOVATYVIŲ
MTEP INVESTICINIŲ ZONŲ IR ATSKIRŲ INOVACIJŲ SISTEMOS OBJEKTŲ
VYSTYMAS (REMIANTIS SUMANIOS SPECIALIZACIJOS KRYPTIMIS,
TINKLAVEIKA, KLASTERIZACIJA IR TARPTAUTIŠKUMU)

1.2.

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS

1.2.1.

Įmonių ir tarptautinių kompanijų atstovybių,
atitinkančių sumaniosios specializacijos
prioritetus, pritraukimas kurtis VMIPP

Įmonės

1.2.1.2

Investicijų pritraukimas

1.2.1.3

3

8

Suma

2 100 000
EUR

3 000 000
EUR

Naujų darbo vietų kūrimas

Darbo
vietos

195

143

1.1.

INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

1.1.1.

Technologijų vystymo centro (verslo ir mokslo
inkubatoriaus) techninio projekto parengimas,
statybų leidimas

Techninis
projektas,
statybų
leidimas

1

1

1.2.2.

Klasterizacijos plėtra

Klasteris

1

0

1

12

1.2.3.

Mokslo ir studijų institucijų arba jų filialų
įkūrimas VMIPP

Procedūra

1

14

Infrastruktūros vystymo darbai VMIPP
teritorijoje (gatvė su pėsčiųjų (dviračių)
takais, apšvietimu ir inžineriniais tinklais,
kartu įrengiant 7 nuovažas)

Techninis
projektas,
statybų
leidimas

1

1

1.2.4.

45

1

Priemonių
paketas

4

1

Komunikacijos ir marketingo priemonių
įgyvendinimas

1.2.4.1.

Komunikacija socialiniuose tinkluose

Pasiekta
auditorija

260 000

402 488

VMIPP teritorijoje esančio turto ir
infrastruktūros, priklausančios tretiesiems
juridiniams asmenims, perėmimas

Procedūra

1

1

1.2.4.2.

Interneto svetainėse esančio turinio
atnaujinimas

Turinio
paketas

1

1

1.2.4.3.

1

Procedūra

Publikacija/
reklama

7

Teisinės procedūros dėl išorinės VMIPP
infrastruktūros vystymo - papildomo
įvažiavimo į parko teritoriją (Šilėnų g. –
Vismaliukų g.) koordinavimas

Publikacijos ir reklama tiksliniuose verslo/
inovacijų leidiniuose/interneto prieigose

1.2.4.4.

Specialieji leidiniai ir tiksliniai naujienlaiškiai

Kiekis

3 504

3 180

1.3.

TERITORIJOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR VYSTYMAS

VMIPP teritorijos sujungimo su Vilniaus
miesto rekreacine infrastruktūra (aktyvaus
poilsio, pėsčiųjų takai ir dviračių trasos)
inicijavimas

Procedūra

1.3.1.

Teritorijos priežiūros, pastatų administravimo
ir su tuo susijusių paslaugų teikimas

Procedūra

23,54 ha

23,54 ha

1.3.2.

Konsultacijos

1 800 val.

2 100 val.

Pradėtos procedūros dėl Vyriausybės
nutarimo, kuriame numatytas abiejų Vilniaus
miesto inovacijų pramonės parko (VMIPP)
sklypų sujungimas.

Procedūra

VMIPP operatoriaus teikiamos paslaugos
ir konsultacijos potencialiems ir esamiems
investuotojams

1.3.2.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko prekinio ženklo vystymas ir tikslinė
komunikacija/informacijos sklaida

Priemonė

Tęstinė
veikla

Įgyvendinta

1.1.2.

1.1.3

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1

1

-

1

13

1

4. PAGRINDINIAI 2020 M. VEIKLOS RODIKLIAI

17

1.3.4.

Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų
centro (GM SIC) veiklos vystymas siekiant
plėtoti tarptautinę partnerystę

Tarptautinė
partnerystė

1

1

1.3.5.

Paraiškos parengimas pagal priemonę
„Skaitmeninių inovacijų centrai“ (2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857
„Skaitmeninių inovacijų centrai“)

Procedūra

1

16

1.3.6.

Dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose
renginiuose ar kt. tikslinėse iniciatyvose

Renginiai

2.

TECHNOLOGIJŲ PARKO VEIKLA: AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS KŪRIMO
PASLAUGŲ TEIKIMAS PER MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMĄ,
VYKDANT BENDRAS MTEP IR INOVACIJŲ VEIKLAS

2.1.

INOVACIJŲ PARAMOS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PLĖTRA

2.1.1.

Suteiktos inovacijų paramos paslaugos
(siekiant paskatinti inovatyvių įmonių
steigimąsi ir plėtrą)

Konsultacijos

3 000 val.

3 016 val.

2.1.2.

Inovacijų paramos paslaugas gavusios ir
(ar) konsultuotos įmonės, įsidiegusios ir (ar)
sukūrusios inovacijas

Inovacijos

8

8

2.1.3.

Konsultuojamų įmonių sukurti prototipai

Prototipai

2

2

2.1.4.

Inovacijų skatinimo/mokslo populiarinimo
renginiai ir iniciatyvos

Renginiai

15

107

2.2.

NACIONALINIS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

2.2.1.

Verslo ir mokslinių tyrimų partnerystės
platformos „Gyvybės mokslų skaitmeninių
inovacijų centras” (GM SIC) ryšių plėtra
regioniniu ir ES lygiu

Tęstinė
veikla

Įgyvendinta

Priemonė

4

6

2.2.2.

Tarptautinės programos „Interreg Latvia,
Lithuania and Belarus Cross-Border
Cooperation Programme“ projekto “Inovatyvių
projektinių sprendimų turnyras “Business
LAB” įgyvendinimas

Procedūra

1

1

2.2.3.

Tarptautinės programos „Erasmus+“ projekto
„Biuro ECO konsultantas“ įgyvendinimas

Procedūra

1

1

2.2.4.

Tarptautinės programos „Erasmus+“ projekto
„Move It Forward“ įgyvendinimas

Procedūra

1

1

2.2.5.

Naujų tarptautinių projektų inicijavimas

Procedūra

1

2

1 Veiklos ataskaitos rodikliai pateikiami atsižvelgiant į VŠĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas”
2020 m. Veiklos planą, patvirtintą ŠMTP visuotinio dalininkų susirinkimo 2020 m. balandžio 30 d.
protokolu Nr. 41
2 Techninis projektas pateiktas vertinimui Infostatyboje
3 Dėl VMIPP teritorijos sujungimo su Vilniaus miesto rekreacine infrastruktūra kreiptasi į VMSA;
gautas patvirtinimas, kad dviračių takų plėtra iki VMIPP, įtraukta į poreikio sąrašą.
4 2020-08-06 pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Vilniaus universitetu dėl VU GMC filialo įkūrimo VMIPP.
5 Visi komunikacijos priemonių paketai pradėti įgyvendinti, kai kurių komunikacijos priemonių taikymo grafikas pakoreguotas dėl grėsmės nepasiekti planuojamų rezultatų (straipsniai, reklama,
publikacijos, tiksliniai naujienlaiškiai, kurių platinimas neužtikrintų baigtinio rezultato, nes projektuojamas grįžtamasis ryšys, susitikimai su potencialiais investuotojais, jų žvalgomieji vizitai į
VMIPP neįmanomi dėl COVID ribojimų visoje Europoje) ir numatomo efektyvumo dėl COVID pandemijos. Šių priemonių įgyvendinimo pilna apimtimi laikas perkeltas į 2021 m. I-II ketvirtį.
6 Išnagrinėjus baigtinį kvietimo pagal priemonę „Skaitmeninių inovacijų centrai“ finansavimo
aprašą, įvertinta, kad priemonė neatitinka VMIPP GM infrastruktūros ir inkubatoriaus įkūrimo tikslų, todėl apsispręsta paraiškos neteikti finansavimui ir rinktis alternatyvas, geriau atitinkančias
VMIPP tikslą.
7 Įgyvendinta ne pilna apimtimi dėl pandemijos COVID-19 ribojimų.

5.

VILNIAUS MIESTO
INOVACIJŲ
PRAMONĖS
PARKAS
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Vykdydamas VMIPP operatoriaus funkcijas
2020 m. Northtown Vilnius didžiausią dėmesį
skyrė VMIPP infrastruktūros vystymui, investicinės aplinkos gerinimui inovacijų pramonės parke bei investicijų pritraukimui. Siekdamas didinti VMIPP, kaip investicinės zonos
patrauklumą, operatorius vystė bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, mokslo centrais, mokslo ir verslo asociacijomis,
Lietuvos ir užsienio technologijų parkais, integravosi į tarptautines bendradarbiavimo
platformas ir klasterių tinklus.

5. VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKAS
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VSEP rezultatai iki 2021 sausio 1 d:

Investicijos
privataus kapitalo

17 520 000 Eur
viešojo sektoriaus

Naujos darbo
vietos

278

Parengtas gyvybės
mokslų inkubatoriaus techninis
projektas

5 188 235 Eur
Klasteriai
VMIPP įkurti 4 klasteriai
Parke įsikūrusios SVV įmonės

Nauji inovatyvūs
produktai, technologijos ar gauti patentai, atitinkantys
tarptautinį lygį
VMIPP investuotojai įsipareigoję
išvystyti 3 inovatyvius produktus,
technologijas ar gauti tarptautinio
lygmens patentus

Mokslo ir studijų institucijos ar filialo, planuojantys įsikūrimą VMIPP
1 mokslo ir studijų institucijos filialas

5. VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKAS

VMIPP infrastruktūros
vystymas
Northtown Vilnius, kaip VMIPP operatorius,
tęsdamas Parko infrastruktūros plėtrą ir
siekdamas įgyvendinti tikslus, numatytus
2016-2022 m. teritorijos vystymo strategijoje, 2020 m. sutelkė dėmesį ir resursus į svarbiausių suplanuotų infrastruktūros objektų
vystymą ir finansavimo šaltinių paiešką šių
objektų vystymo darbams: šiemet parengtas specializuoto Gyvybės mokslų inkubatoriaus (Technologijų vystymo centro) techninis projektas, inicijuotos statybos leidimo
gavimo procedūros, plėtojant vidinę VMIPP
gatvių ir komunikacijų infrastruktūrą, parengtas „Kitos paskirties inžinerinių statinių
ir susisiekimo komunikacijų Vismaliukų g. 34,
Vilniuje“ techninis projektas, gautas statybos leidimas šio objekto vystymui.
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Gyvybės mokslų
inkubatorius
Gyvybės mokslų inkubatorius – vienas iš
svarbiausių objektų Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke. Tai unikalus verslo ir
mokslo inkubatorius, specifiškai pritaikytas
gyvybės mokslų sektoriaus įmonių poreikiams ir įsikūrimui.

2020 m. parengtas Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijoje planuojamo
suprojektuoti, pastatyti ir įrengti Gyvybės
mokslų inkubatoriaus Techninis projektas,
siekiant gauti statybos leidimą jis pateiktas
vertinimui IS Infostatyba.

5. VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKAS

Statybos darbų finansavimo užtikrinimui parengtas „Gyvybės mokslų inkubatoriaus įkūrimo” investicijų projektas, kuris pateiktas
finansavimui pagal Ateities ekonomikos DNR
planą (Inovacijų ir mokslinių tyrimų sritis).
2020 m. rugsėjį Ateities ekonomikos DNR investicijų komitetas pritarė 6 mln. Eur tiksliniam finansavimui. Įgyvendinus šį investicijų
projektą ir išvysčius viešąją Gyvybės mokslų
inkubatoriaus infrastruktūrą VMIPP teritorijoje, bus užtikrinta patraukli aplinka Vilniuje
kurtis ir vystytis sparčiai augančioms ir didelį inovacinį potencialą turinčioms jaunoms gyvybės mokslų įmonėms bei startuoliams.
Numatoma, kad Gyvybės mokslų inkubatoriuje veiks du atviros prieigos centrai: Molekulinės biotechnologijos (valdomas VU GMC)
ir Bioinformatikos (aukšto našumo bioinformatinių skaičiavimų), valdomas VMIPP operatoriaus Northtown Vilnius. 2400 kv. m. inkubatoriaus ploto bus skirtas gyvybės mokslų

startuolių inkubavimui ir galimybėms pasinaudoti moderniomis molekulinės biotechnologijos laboratorijomis (specializuotomis
darbui su mikroorganizmais, virusais ir bakterijomis, pritaikytomis naujo tipo molekulinės diagnostikos technologijų vystymui,
infekcinių ligų tyrimui ir naujos kartos antimikrobinės terapijos technologijų kūrimui)
bei aukšto našumo bioinformatinių skaičiavimų įrenginiais bei programine įranga, įgalinančia bioinformatikos ir bioelektronikos
srityje veikiančius startuolius atlikti molekulinės dinamikos simuliacijas, neuroninių
tinklų (DI) mokymą, kvantinės mechanikos
skaičiavimus, biologinių sistemų matematinį modeliavimą, vaistų molekulių veikimo
mechanizmų ir prisišvartavimo (ang. docking) simuliacijas ir kt.
2020 m. Northtown Vilnius pasirašė ketinimų
įsikurti inkubatoriuje sutartis su 6 sparčiai
augančiomis ir didelį potencialią turinčiomis
biotechnologijų įmonėmis: UAB „Bioanalizės
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sistemos“; UAB „Diagnolita“; UAB „Droplet
Genomics“; UAB „Inlita“; UAB „Biomatter Designs“; VŠĮ „Infekcinių ligų ir patogeninės mikrobiologijos institutas”. Taip pat numatoma,
kad šiame inkubatoriuje įsikurs ir Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro filialas.
Sustiprinęs savo, kaip gyvybės mokslų inovacijas generuojančio centro, galinčio pasiūlyti galimybę naudotis išskirtine infrastruktūra, pozicijas, Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parkas taps patrauklesniu ir gyvybės mokslų srityje dirbantiems tyrėjams
bei MTEP veiklas įgyvendinantiems užsienio
investuotojams.
Gyvybės mokslų inkubatoriuje savo veiklą
vystys ir Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centro (GM SIC) klasteris, 2020-taisiais prisijungęs prie didžiausios pasaulyje
– Europos klasterių bendradarbiavimo platformos (angl. European Cluster Collaboration Platform).

5. VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKAS
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Gatvių
infrastruktūros
plėtra
Intensyvėjant investuotojų kūrimuisi VMIPP, atsižvelgdamas į numatomą
parko plėtrą per artimiausius metus,
2020 m. Northtown Vilnius pradėjo
įgyvendinti projektą „Vilniaus miesto
inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
plėtra bei rinkodara”, finansuojamą
pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę
„Smartparkas LT”: atlikti parengiamieji
viešosios infrastruktūros (~446 m ilgio
gatvės su pėsčiųjų (dviračių) takais,
apšvietimu ir inžineriniais tinklais bei
7 nuovažų) vystymo darbai, parengtas
„Kitos paskirties inžinerinių statinių ir
susisiekimo komunikacijų Vismaliukų g.
34, Vilniuje“ techninis projektas, gautas statybos leidimas. Tikimasi, kad
gatvės ir inžinerinių tinklų bei komunikacijų įrengimo darbai bus baigti iki
2021-ųjų pabaigos.

5. VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKAS
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Investicijų pritraukimas
VMIPP
Didindamas Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko žinomumą, siekdamas supažindinti potencialius investuotojus su
galimybėmis įsikurti VMIPP ir pritraukti investicijas į Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parką, VMIPP operatorius 2020 m. labiausiai
orientavosi į įmones/kompanijas, veikiančias inovacijų parko prioritetinėje investicijų pritaukimo – gyvybės mokslų – srityje.
Todėl 2020-taisiais daug dėmesio skirta
tikslinio bendradarbiavimo plėtrai, VMIPP
įkurto Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centro klasterio stiprinimui, priemonių
ir kanalų, leidžiančių pasiekti potencialius
investuotojus, identifikavimui, kompleksinių
rinkodaros ir komunikacijos priemonių įgyvendinimui.

Gyvybės mokslų
inkubatorius

Investuotojų pritraukimas ir VMIPP įsikūrusios SVV įmonės
Vienas iš pagrindinių Northtown Vilnius tikslų vystant Vilniaus miesto inovacijų pramonės parką – investicijų ir inovatyvių įmonių
pritraukimas į VMIPP. Siekdamas įgyvendinti
šį tikslą operatorius gana intensyviai ben-

dravo su potencialiais investuotojais, kontaktų su investuotojais skaičius (įskaitant
nuotolinius ir tiesioginius) viršijo 150 ir 2100
tiesioginių kontaktinių valandų.
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2020 m. VMIPP Priežiūros ekspertų grupė patvirtino teigiamus sprendimus dėl 3 investuotojų įsikūrimo VMIPP.
2020 m. birželį pasirašyta sutartis dėl biotechnologijų kompanijos „Biotecha” įsikūrimo Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke. Ilgametę patirtį Baltijos šalyse sukaupusi
biotechnologijų kompanija „Biotecha” pilnai
įsikurti Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parke planuoja iki 2022 metų pabaigos. Čia
įmonė plėtos sveikatos technologijų ir biotechnologijų medžiagų bei produktų sandėliavimo, su bioprocesų vystymu susijusias,
taip pat - vandens gryninimo sistemų inžinerijos veiklas. Vykdydama veiklą VMIPP UAB
„Biotecha“ ketina investuoti į ilgalaikį turtą
VMIPP ne mažiau nei 1 500 000 Eur.
2020 m. gruodį pasirašyta sutartis su UAB
„Investavimo projektai” valdoma penkių
įmonių grupe, vykdančia veiklą BIM modelių
kūrimo projektuojant pastatų inžinerines
sistemas, priešgaisrinių bandymų, esminių
gaisrinės saugos sprendimų modeliavimo,
aktyviųjų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų instaliavimo ir eksploatacijos, prieš-
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potencialūs investuotojai, apie galimybę įsikurti
VMIPP informuoti tikslinėmis skaitmeninės rinkodaros priemonėmis

3 000 000 Eur

pritrauktų
investicijų

9

investuotojai, su kuriais
vyko pirminės derybos

4

tęsiamos prasidėjusios
derybos dėl potencialaus
įsikūrimo VMIPP
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gaisrinės saugos MTEP veiklų įgyvendinimo
srityse. Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke įmonių grupė investicijos sieks
1 500 000 Eur, čia įsikurs bandymų ir gamybos
bazė, kurioje bus plėtojami skaitmeniniai
įrankiai, leidžiantys geriau išnaudoti projektavimo Informacinio pastato modeliavimo
(BIM) aplinkoje galimybes.
Trečiasis potencialus investuotojas, planavęs savo įsikūrimą VMIPP, veikiantis Sveikatos
technologijų ir biotechnologijų sumaniosios
specializacijos kryptyje, kurio paraiškai pritarta VMIPP Priežiūros ekspertų grupėje 2020
metų IV ketvirtį, suėjus sutarties pasirašymo
terminui (3 mėn. nuo sprendimo VMIPP Priežiūros ekspertų grupėje priėmimo), informavo operatorių Northtown Vilnius, kad, atsižvelgdamas į COVID-19 rizikas verslo plėtrai,
atsisako planų sudaryti įsikūrimo sutartį.
Dar trys SVV subjektai, vykdantys veiklą Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke, čia
yra įsikūrę nuomos sutarčių pagrindu. Jie
vykdo veiklą Sveikatos technologijų ir biotechnologijų, Energetikos ir tvarios aplinkos
sumanios specializacijos kryptyse.
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Klasterizacijos ir
tinklaveikos plėtra
Viena iš svarbių Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko operatoriaus veiklų –
mokslo ir verslo klasterizavimas inovacijų
parko teritorijoje, siekiant čia sutelkti inovatyvias įmones ir MTEP paslaugų teikėjus,
apjungiant įmonių ir institucijų darinius į
klasterius pagal ekonominės veiklos sritį ir
sumaniosios specializacijos prioritetus.
2019 metais Northtown Vilnius, atsižvelgdamas į prioritetinę investicijų pritraukimo
kryptį gyvybės mokslų srityje ir siekdamas
stiprinti šio aukščiausią pridėtinę vertę kuriančio sektoriaus subjektų tinklaveiką parko teritorijoje, kartu su partneriu Vilniaus
universiteto Gyvybės mokslų centru inicijavo Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų
centro (GM SIC) klasterio įkūrimą.
Siekdamas brandinti klasterį ir stiprinti GM
SIC pozicijas, klasterio koordinatorius Northtown Vilnius įgyvendino eilę komunikacijos
veiksmų, leidusių didinti klasterio žinomumą ir pritraukti naujų narių. Prisijungus prie

Koordinuojantis
partneris

DROPLET GENOMICS

DROPLET GENOMICS
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Tikslinė rinkodara
investicijų pritraukimui
(„Smartparkas LT“)

1 iš 1000
GM SIC prisijungė prie Europos
klasterių bendradarbiavimo
platformos, ES vienijančios
daugiau nei 1000 klasterių

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros
koordinuojamo projekto INOLINK, pradėta
rengti 5 metų klasterio veiklos strategija,
rengtos klasterio brandinimo sesijos, atlikta
klasterio narių lūkesčių apklausa, klasterio
narių vidinei komunikacijai stiprinti pradėtas
platinti specializuotas naujienlaiškis, kuriame apžvelgiama aktuali informacija, galimybės ir kvietimai gyvybės mokslų srityje veikiančioms įmonėms. Plėtojant tarptautinę
partnerystę, prisijungta prie Europos klasterių bendradarbiavimo platformos (angl.
European Cluster Collaboration Platform),

26

ES vienijančios daugiau nei 1000 klasterių.
GM SIC šioje platformoje išsiskiria aiškiais
strateginiais pranašumais, didinančiais jo
patrauklumą tarptautinėje klasterių bendruomenėje - iš daugiau nei 1000 Europos
klasterių GM SIC patenka tarp 32, o gyvybės
mokslų srityje – tarp 12 klasterių, galinčių
pasiūlyti ne tik konsultacinę pagalbą, inkubavimo ir akceleravimo programas, bet ir išskirtinę modernią infrastruktūrą startuolių
augimui, kuri bus sutelkta Gyvybės mokslų
inkubatoriuje.

2020 m. Northtown Vilnius siekdamas padidinti Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko žinomumą ir patrauklumą tikslinėms
grupėms – potencialiems Lietuvos ir užsienio investuotojams, įgyvendinantiems MTEPI
veiklas sumanios specializacijos kryptyse, o
ypatingai - gyvybės mokslų sektoriuje, pradėjo įgyvendinti 2019 m. Northtown Vilnius
inocijuotą projektą „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtra bei rinkodara“, kuris be infrastruktūros plėtros apima ir
tikslinių rinkodaros priemonių plano, skirto
investuotojų pritraukimui į VMIPP teritoriją,
įgyvendinimą.
2020 metais pradėtos įgyvendinti 4 iš 5 rinkodaros priemonių grupių (skirtų investuotojų pritraukimui):

5. VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKAS
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interneto svetainėse esančio turinio
naujinimas: įgyvendinant šį priemonių
paketą atnaujintas Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko interneto puslapis VCIIP.com, jis papildytas naujomis
turinio skiltimis, skirtomis inovacijų parko vizijai bei investuotojų įsikūrimui, taip
pat tinklapis papildytas naujais įskiepiais/moduliais, įgalinančiais publikuoti
e-leidinius, įdiegti 3D projekcijas, vykdyti naujienlaiškio gavėjų prenumeratą,
naudotis online įsikūrimo VMIPP kainos
skaičiuokle; taip pat atlikta ir išorinių
(ne operatoriaus valdomų) interneto
puslapių analizė, įvertintos galimybės
atnaujinti/naujai pateikti juose informaciją apie VMIPP ir operatorių Northtown Vilnius, parengtas turinys ir atnaujinimai.



komunikacija socialiniuose tinkluose
Linkedin, Facebook, Twitter: nuosekli
komunikacija socialiniuose tinkluose,
orientuota į užsienio valstybes, kuriose
gyvybės mokslų industrija auga sparčiausiai; per 2020 m. informacija apie

Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parką pasiekė daugiau nei 400 000 unikalių vartotojų socialiniuose tinkluose,
didžiausią dėmesį skiriant komunikacijai Linkedin ir Facebook platformose.
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specialieji leidiniai (VMIPP reklaminis
žurnalas, informacinis bukletas, tiksliniai naujienlaiškiai potencialiems investuotojams, e-knygos): 2020 metais
priemonių paketas pradėtas įgyvendinti, atnaujintas ir išplėstas informacinis
bukletas, pristatantis VMIPP kaip vieną
pirmųjų pasirinkimų kurtis ir augti gyvybės mokslų industrijos įmonėms; atlikta eilė paruošiamųjų veiksmų rengiant
informaciją VMIPP reprezentuojančiam
žurnalui, e-knygoms bei tiksliniams naujienlaiškiams. Pilna apimtimi veiklas planuojama įgyvendinti iki 2021 m. liepos
mėn.



publikacijos ir reklama specializuotuose inovacijų ir verslo leidiniuose/
interneto svetainėse/naujienlaiškiuose: tai viena svarbiausių rinkodaros
priemonių grupių, kurią įgyvendinant
Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parką ir Vilnių, kaip vieną patraukliausių
miestų inovatyvioms įmonėms kurtis
planuojama pristatyti gana plačiai potencialių užsienio investuotojų auditorijai bendradarbiaujant su Financial Ti-

mes leidžiamu žurnalu fDi Intelligence ir
kitais plačią investuotojų auditoriją pasiekiančiais leidiniais. 2020 metais vyko
eilė paruošiamųjų darbų, viešojo pirkimo būdu pasirinktas tiekėjas šios priemonių grupės įgyveninimui. Didžiąją dalį
veiklų planuojama įgyvendinti iki 2021 m.
liepos mėn., rengiant turinį numatomas
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bendradarbiavimas su Investuok Lietuvoje ir Go Vilnius, siekiant tinkamai atspindėti informaciją apie galimybes investuoti Lietuvoje ir Vilniuje.


vizualinio identiteto atnaujinimo priemonių grupės įgyvendinimą numatoma pradėti 2021 metais.
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Teritorijos
operatoriaus
funkcijų
įgyvendinimas
ir vystymas
Įgyvendindamas teritorijos operatoriaus
funkcijas ir jas plėtodamas Northtown Vilnius 2020 m. organizavo teritorijos ir infrastruktūros priežiūros, tvarkymo bei kitų su
tuo susijusių paslaugų teikimą, siekdamas
platesnės sklaidos apie VMIPP, vystė VMIPP
teritoriją ir galimybes įsikurti pristatančią
interneto svetainę VCIIP.com, užtikrino investuotojų paieškai būtiną informacijos
sklaidą, dalyvavo tiksliniuose nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose ar kt. iniciatyvose.
Siekdamas efektyviau vystyti VMIPP bei užtikrinti teritorijos priežiūros ir tvarkymo bei
kitų su tuo susijusių paslaugų teikimą, teikti
platesnio spektro paslaugas potencialiems
ir besikuriantiems investuotojams, Northtown Vilnius:



Vykdė nuolatinę teritorijoje
esančios infrastruktūros priežiūrą, administravimą, aptarnavimą ir remontą. Rengė teritorijos infrastruktūros plėtros
projektus ir užtikrino reikiamus
resursus jų įgyvendinimui.



Teikė investuotojams pagalbą
ir konsultacijas įsikūrimo VMIPP,
prisijungimo prie infrastruktūros, VMIPP teritorijoje vykdomų
investuotojų projektų viešinimo,
finansavimo galimybių, klasterizacijos, ES paramos ir kitais
klausimais.



Vykdydamas aktyvią investicinės teritorijos plėtrą ir nuosekliai įgyvendindamas tiesioginę
operatoriaus funkciją pritraukti
investicijas į VMIPP teritoriją, sis-
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temingai dirbo VMIPP prekinio
ženklo vystymo ir žinomumo
didinimo, informacijos sklaidos, tikslinio tarpinstitucinio
bendradarbiavimo stiprinimo,
kryptingų partnerysčių plėtros
srityje.


Nuolat atnaujino informaciją
apie VMIPP besikuriančius investuotojus, reikšmingas operatoriaus iniciatyvas (interneto
svetainėse northtownvilnius.lt ir
vciip.com, socialiniuose tinkluose Linkedin, Facebook, Twitter),
teikė informaciją suinteresuotoms institucijoms bei žiniasklaidai apie svarbiausius įvykius
VMIPP, besikuriančius investuotojus, pasirašomas svarbias sutartis ir kt.

6.
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Inovacijų paramos
paslaugos

Inospurtas: inovacijų
konsultacinės ir paramos
paslaugos verslui
Northtown Vilnius, įgyvendindamas antrąjį
strateginį veiklos tikslą, 2020 m. aktyviai teikė specializuotas inovacijų paramos paslaugas verslui, tęsdamas partnerystę 2017
m. pradėtame įgyvendinti inovacijų paramos projekte „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)”.

Prie šio projekto Northtown Vilnius prisijungė siekdamas skatinti verslo investicijas į
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
bei inovacijų (MTEPI) veiklas, telkiant žinias,
reikalingas efektyviam MTEPI veiklų vykdymui visame inovacijų cikle – nuo produkto
kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai.
2020 m. lapkričio 10 d. Northtown Vilnius kartu su partneriais pasirašė jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartį, numatančią projekto pratęsimą iki 2022 m. lapkričio mėn.
Projekto vykdytojas - Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra (MITA). Projekto partneriai - VšĮ Lietuvos inovacijų centras, VšĮ
„Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas”, VšĮ „Visorių informacinių technologijų

parkas”, VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų
parkas”, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas”, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija,
Lietuvos verslo konfederacija, VšĮ „Saulėtekio slėnis” ir VšĮ „Northtown Vilnius”.
Įgyvendinant projektą teikiamos konsultacinės inovacijų paramos paslaugos ūkio
subjektams, vykdantiems ar ketinantiems
vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis.
Konsultavimo ir informavimo paslaugas, susijusias su verslo ir mokslo bendradarbiavi-
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mu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų
komercinimu 2020 m. verslui Northtown Vilnius teikė 11 konsultantų (7 metų pabaigoje)
ir 2 technologijų agentai. Paslaugomis (2441
konsultacijų valandų) pasinaudojo 23 įmonės, veikiančios pagal sumanios specializacijos kryptis
Remiantis preliminariais duomenimis (vadovaujantis LR teisės aktais, metinė MT-02
statistinė ataskaita yra teikiama iki einamųjų metų gegužės 9 d. su galimybe juos vėliau tikslinti ir teikti už paskutiniuosius trejus
finansinius metus), inovatyvios technologinės įmonės, pasinaudojusios Northtown
Vilnius konsultacijų paslaugomis, deklaravo
850 300 Eur MTEP išlaidų.
8 įmonės, pasinaudojusios Northtown Vilnius konsultacijų ir/ar inovacijų paramos
paslaugomis 2020 m. įsidiegė ir (ar) sukūrė
inovacijas įmonės ar nacionaliniu lygiu, 2
įmonės sukūrė gaminių, paslaugų ar procesų prototipus (koncepcijas).
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Įtrauki ir
kūrybinga
visuomenė

Energetika ir
tvari aplinka

5

2
3
1

2
Informacinės ir
ryšių technologijos

Sveikatos technologijos
ir biotechnologijos

Agroinovacijos ir
maisto technologijos

2
8

Išmanusis, netaršus,
susietas transportas

Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir technologijos

Konsultacijų
valandos

Konsultantai

Technologijų
agentai

Inovacijos

Prototipai

2441

11

2

8

4
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Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas
Siekdamas prisidėti prie Lietuvos inovacijų
ekosistemos vystymo, verslo ir mokslo partnerystės stiprinimo bei išskirtinių sąlygų
inovacijų plėtrai kūrimo, Northtown Vilnius
ir toliau dalyvavo technologijų ir verslo asociacijų veikloje, integravosi į nacionalinius ir
tarptautinius tinklus, aktyviai palaikydamas
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ryšius, bendradarbiaudamas su Lietuvos ir
užsienio partneriais, prisidedančiais prie ES
sumanios specializacijos tikslų įgyvendinimo, inicijuodamas ir įgyvendindamas tarptautinės partnerystės ir tinklaveikos plėtros, verslumo projektus, tarptautines ES
MTEPI iniciatyvas.

„Biuro eco konsultantas”
Nuo 2018 m. rugsėjo Northtown Vilnius kartu
su partneriais iš Norvegijos, Prancūzijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos įgyvendina projektą „Office Eco Consultant” (pagal programą
„Erasmus+”, K2 veiksmas), kurio tikslas - sukurti mokymo programą, leisiančią atsirasti
naujai - Biuro EKO konsultanto – specializacijai, nes tvaraus išteklių panaudojimo, aplinkos
apsaugos ir finansinės naudos biurų aplinkoje
įmanoma siekti tik suteikus papildomas kompetencijas šioje srityje dirbantiems darbuotojams. 2020 m. sukurta 6 modulių mokymo
kurso metodinė medžiaga ir žinių įvertinimo
klausimynas, parengti ir EPALE platformoje
patalpinti trys straipsniai skirti projekto sklaidai bei pradėta kurti e- mokymosi platforma,

o projekto koordinatoriui buvo suteiktas EPALE andragogo vardas. Numatoma projekto
pabaiga - 2021 rugsėjo mėn.

„Move IT forward+“: tarptautinė iniciatyva moterų
skaitmeninio verslumo
įgūdžių lavinimui
Siekdamas paskatinti moterų skaitmeninį
verslumą Lietuvoje, prisidėti prie moterų
inovatyvių idėjų įgyvendinimo, Northtown
Vilnius drauge su partneriais iš Belgijos,
Prancūzijos, Kroatijos, Rumunijos ir Liuksemburgo įgyvendina Erasmus+ programos
„Strateginės partnerystės“ veiksmo lėšomis
remiamą projektą „Move it forward+”. 2020
m. kartu su projekto partneriais sukurtas
„Renginio organizavimo ir sklaidos priemonių rinkinys remiantis „MOVE IT FORWARD+”
metodika. Metodikoje dalijamasi patarimais
ir metodine informacija, kaip suorganizuoti
renginį – hakatoną, įtraukiant savanorius /

6. TECHNOLOGIJŲ PARKO VEIKLA

mentorius / ekspertus / įmones, kaip rasti
tinkamus partnerius bei paskatinti renginio dalyves imtis „MOVE IT FORWARD+” iniciatyvos. Taip pat sukurtas Priemonių rinkinys
skirtas plėtoti Įmonių socialinę atsakomybę
(ĮSA) ir mentorystę remiantis „MOVE IT FORWARD+” metodika. Metodikoje dalijamasi
mentorystės / savanoriavimo svarba, idėja,
konceptu, mentorystės sistema, mentorių
įgūdžių svarba.

Tarptautinės programos
„Interreg Latvia, Lithuania
And Belarus Cross-Border
Cooperation Programme“
projekto „Inovatyvių projektinių sprendimų turnyras
„Business Lab“ vystymas
Northtown Vilnius, kaip koordinuojantis partneris, 2020 m. birželio 1 d. pasirašė projekto „Innovative Project Solutions Tournament
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„Business LAB” sutartį. Drauge su partneriais
iš Lietuvos (Vilnius Gedimino technikos Universitetas, Vilnius) ir Baltarusijos (Yanka Kupala Valstybinis Grodno Universitetas, Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras,
Minskas, Polocko Valstybinio Universiteto
mokslo ir technologijų parkas) įgyvendinamo projekto tikslas - skatinti jaunimo verslumą, sukuriant palankią sistemą rastis ir augti
verslo idėjoms, diegiant alternatyvų jaunimo
verslumo ir savarankiško įsidarbinimo gebėjimų ugdymo metodą. Plačią jaunimo auditoriją (660 asmenų, dalyvaujančių praktinėse verslumo ugdymo veiklose) apimsiantis
tarptautinis projektas prisidės prie jaunimo
nedarbo mažinimo projekto regionuose. Numatoma, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta ir įdiegta metodologija, mokymų ir konsultavimo programa – „Business
LAB”, vyks jaunimo verslumo mokymai, bus
surengtas 2 etapų inovatyvių idėjų turnyras
„Business LAB”, organizuojamos praktinės
sukurtos metodikos ir metodologijos „perėmimo” konferencijos.
2020 m. kartu su projekto partneriais sukurta
pilotinė metodologijos versija „Verslo idėjų

generavimo, atrankos ir vertinimo per mokymą ir konsultacijas metodika”: verslumo galimybių kūrimas, remiantis verslumo mokymo
metodika ir priemonėmis integruojant „Design thinking” metodą. Taip pat sukurta pilotinių mokymų, konsultavimo programa: „Verslo
LAB mokymai ir konsultavimo programa”. Pradėtas Inovatyvių projektinių sprendimų (IPS)
turnyro organizavimas, aprašyti atrankos ir
vertinimo kriterijai. 2020.09.04 Projektas pristatytas TESIM, Europos komisijai.

Teiktos paraiškos, kurių
vertinimo procesas
nebaigtas/pritarimas
negautas
2020 m. balandžio mėnesį kartu su The Silesian University of Technology, Lenkija, pateikta paraiška „Future Technology Competences 4.0 for Ageing Society” (FuTCAS4.0)
pagal Europos socialinį fondą „Transnational cooperation out of the Common Framework” prioritetą: Social Innovations and
transnational cooperation, Veiksmą: 4.3.

6. TECHNOLOGIJŲ PARKO VEIKLA
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Narystė nacionalinėse ir
tarptautinėse organizacijose / platformose






Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centras (EK platformoje – LS DIH
Lithuania) - nacionalinė verslo ir mokslinių tyrimų partnerystės platforma,
skirta skaitmeninių inovacijų skatinimui
gyvybės mokslų sektoriuje, jungianti
mokslinių tyrimų, verslo ir viešojo sektoriaus institucijas bei organizacijas.
Northtown Vilnius – iniciatorius ir koordinuojantis partneris.

Plėtojamas nacionalinis ir
tarptautinis bendradarbiavimas
Tikslinis nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas pagal sudarytus ir naujai inicijuojamus bendradarbiavimo susitarimus:



Fotoelektros technologijų ir verslo
asociacija. Pagrindinis tikslas - sukurti Lietuvoje fotoelektros technologijų pramonę, aprėpiančią kuo platesnę
technologijų ir produktų pridėtinės vertės kūrimo grandinę.
Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija (TIPVA), kurios misija – telkti verslo, mokslo, valdžios ir visuomenės
atstovus bendroms iniciatyvoms, skatinančioms tvarią inovacijų plėtrą.

kiant įtraukti architektūros ir kūrybinių
industrijų studentus į VMIPP teritorijoje
esančių viešųjų erdvių įveiklinimą;



Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų
centras, tikslinis bendradarbiavimas,
siekiant tinklaveikos stiprinimo ir kryptingos VMIPP plėtros gyvybės mokslų
sektoriuje, bendradarbiavimo susitarimas nuo 2019 m.;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, tikslinis bendradarbiavimas, sie-



„MIT Enterprise Forum CEE” (Lenkija),
bendradarbiavimo susitarimas nuo
2019 m.;



„Startup HUB Poland Foundation” (Lenkija), bendradarbiavimo susitarimas
nuo 2018 m.

