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Preambulė 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta „Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 metų programa“ (toliau – Inovacijų plėtros programa), bei 

atsižvelgiant į Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepciją (toliau – koncepcija), kurioje nurodomos priemonės įgyvendinant kryptingą inovacijų sistemos 

kūrimą ir plėtrą, pateikiamas VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parko“ (toliau – Parkas, ŠMTP) 2016 metų veiklos planas.  

Parkas, ilgus veiklos metus įgyvendindamas Lietuvos inovacijų politiką, bei sukaupęs patirtį ne tik Lietuvoje, tačiau taip pat ir užsienyje, 2016 metais, remiantis 

pagal strategines veiklos kryptis suformuotais uždaviniais ir jų įgyvendinimo rodikliais, siekia užtikrinti darnų inovacijų sistemos veikimą kuriant aukštos 

pridėtinės vertės paslaugas.  

ŠMTP strateginiai veiklos tikslai: Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ir inovacijų sistemos objektus. Taip pat teikti pridėtinę vertę kuriančias inovacijų 

paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis.  

Atsižvelgiant į Parko galimybes, gebėjimus bei veiklos specifikas ir užimamą poziciją ekosistemoje, nuo 2016 metų yra pradedamas įgyvendinti naujas plėtros 

etapas. 2016 metams iškelti trys pagrindiniai tikslai, suderinti su ŠMTP strateginėmis veiklos ir inovacijų raidos kryptimis bei atitinkantys jų prioritetus: 

1. Formuoti bei stiprinti įvaizdį, atitinkantį organizacijos identitetą; 

2. Vykdyti Parko infrastruktūros plėtrą, orientuotą į inovacijų kultūros formavimą ir bendruomeniškumo didinimą; 

3. Tapti verslui palankios aplinkos operatoriumi, siekiant veiklos tvarumo ir aukštos pridėtinės vertės ekosistemos sukūrimo. 

Remiantis numatytais tikslais, Parkas siekia prisidėti ne tik prie regiono ekonomikos augimo, tačiau, vykdant infrastruktūros plėtrą ir intelektinio potencialo 

gebėjimų ugdymą, prisidėti prie Lietuvos ekonomikos transformacijos, bei, aktyviai vykdant klasterizacijos, tarptautinio bendradarbiavimo, Parko bendruomenėje 

įsikūrusių įmonių rotacijos veiklas, tapti Lietuvos inovacijų sistemos lyderiu.  
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Numatytos strateginės veiklos kryptys: 

 Skatinti technologijų perdavimo ir idėjų komercializavimo procesus;  

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

 Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių įmonių verslumui (teikti inkubavimo ir akceleravimo paslaugas); 

 Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ar atskirus inovacijų sistemos objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis, tinklaveika, 

klasterizacija ir tarptautiškumu, prisidedant prie darnaus inovacijų sistemos veikimo. 

 

Kadangi verslo ekosistema skatina nuolatos ieškoti naujų sprendimų, Parkas pradėjo formuoti naują ilgalaikę parko strategiją, inicijuoja naujos Tarybos tvirtinimą 

bei Investicinės zonos komiteto formavimą. Pagrindinių strateginių dokumentų atnaujinimu 2016-aisiais metais yra siekiama efektyviai įgyvendinti sumanios 

specializacijos tikslus ir dinamiškai reaguoti į inovacijų sistemos bei ŠMTP tikslinių grupių poreikius: 

 Technologijas kuriantys arba galintys kurti SVV subjektai; 

 Studentai, mokslininkai, tyrėjai, bei kiti fiziniai asmenys, ketinantys pradėti technologijomis grįstą verslą; 

 Mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, verslo paramos organizacijos ar kitos organizacijos, veikiančios pagal sumanios specializacijos tikslus; 

 Investuotojai, siekiantys įsikurti naujai vystomoje teritorijoje, tokiu būdu sukuriant ir plėtojant veiksmingą inovacijų sistemą.  
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Viešosios įstaigos Šiaurės miestelio technologijų parko (ŠMTP) organizacinė struktūra 
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Pagrindiniai 2016 m. veiklos plano rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Veiklų grupė 

Planuojami  

I – II tikslų 

rodikliai 

Planuojami  

III tikslo 

rodikliai 

1.  Suteiktos konsultacijos (val.) 8040  

2.  Inovacijų paramos paslaugas gavusios ir (ar) konsultuotos įmonės (vnt.) 

 

 20 

3.  Inovatyvumą, verslumą, kūrybiškumą skatinančių iniciatyvų (mokymų, seminarų, konkursų) 

skaičius (vnt.) 

12  

4.  Informacinių renginių, konferencijų, pristatančių sėkmės istorijas, technologines naujoves, 

skaičius (vnt.)/ Partnerystės skatinimo ar paieškos renginių skaičius (vnt.) 

12 12 

5.  2016 m. įkurtų naujų technologijų įmonių skaičius (vnt.) 50  

6.  Technologijų sektoriaus unikalių klientų skaičius (vnt.) 100  

7.  Pradėtų vykdyti tarptautinių projektų skaičius (vnt.) 10  

8.  Inicijuotų viešųjų (socialinių inovacijų) projektų skaičius (vnt.) 2  

9.  Pagal partnerystę įgyvendinamų MTEPI projektų skaičius (vnt.) 4  

10.  Parko lėšos gautos įgyvendinant tarptautinius projektus (Eur) 200 000 Eur  

11.  Mokslo įstaigų ir įmonių pateiktų patentų ir kt. IN objektų skaičius 10-11 1-2 

12.  Naujų verslo idėjų pateiktų rizikos kapitalo ir kitų investicinių fondų finansavimui skaičius 8  

13.  Pritraukta privačių investicijų į naujas technologijų įmones (Eur) >= 25％ nuo Parko įmonių apyvartos  

14.  Technologijų perdavimo sutarčių (procesų) skaičius (vnt.) 10  

15.  Naujai susikūrusių ir veiklą vystančių klasterių skaičius (vnt.) 5  

16.  Į veikiantį klasterį pritrauktų naujų narių skaičius (vnt.) 4  

17.  Parke įsikūrusių įmonių pateiktų tarptautinių patentinių paraiškų skaičius pagal Patentinės 

kooperacijos sutartį (PCT) 

2  

18.  Sukurtų prototipų ar į rinką išleistų naujų produktų skaičius (vnt.) 16  

 Parko pateiktų paraiškų skaičius tarptautinėms programoms (kaip partneris arba pareiškėjas) 2 (kaip pareiškėjas), 4 (kaip partneris)  

19.  Parke įsikūrusių įmonių augimo vidurkis lyginant su praėjusiais metais proc. (visų įmonių 

darbuotojų skaičiaus ir įmonių apyvartos augimo vidurkis) 

10 proc.  
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20.  Parko pajamos, gautos iš kitos, nei projektinė, veiklos (Eur) 57 924 Eur  

 
21.  Pradėta vystyti infrastruktūra, tinkama verslo ir mokslo bendradarbiavimo vystymui ir 

aukštųjų technologijų įmonių steigimui (Technologijų perdavimo centrai vnt.) 

 2  

22.  Pritraukta užsienio investuotojų dėl MTEPI padalinių įsikūrimo Lietuvoje (vnt.)  1-2  

23.  Suteiktos konsultacinės paslaugos MVĮ (potencialiems investuotojams į teritoriją, vnt.) 

 

 1-2 

24.  Įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose/projektuose skatinimas (vnt.)  3 

25.  Pritrauktos investicijos darbuotojų kompetencijų didinimui (eur.) 10 000 Eur  

26.  Suorganizuoti darbuotojų kompetencijos didinimo mokymai darbo vietose (vnt.) 10  

27.  Suorganizuoti darbuotojų kompetencijos didinimo mokymai už organizacijos ribų (vnt.) 10  

28.  Sukurtas darbo vietų skaičius (etatai) 4  

Užtikrintas veiksmingos ir nepertraukiamos inovacinės zonos veiklos ir veiklos rodiklių atitikimas reikalavimams 

Ilgalaikis tikslas iki 2022 metų 

III tikslo 

rodikliai 

29.  Įkurtų klasterių skaičius > 6 

30.  Sutvarkyta aplinkos infrastruktūra 24,37 ha 

31.  Sukurtos naujos darbo vietos > 1000 

32.  Pritraukti inovacinę veiklą vykdantys SVV subjektai > 20 

33.  Įkurtos mokslo ir studijų institucijos ar filialai 2 

34.  Paruošti ir įrengti viešųjų erdvių plotai 3 ha ir 1000 

kv. m.  35.  Įrengtas verslo inkubatorius 2000 kv. m. 

36.  Išvystyti inovatyvūs produktai, technologijos ar patentai, atitinkantys tarptautinį lygį. 

 

2-3 
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ŠMTP Veiklos planas 

Tikslas Uždavinys Planuojamas 

finansavimo šaltinis1 

Rezultatas 

 

 

 

1. Įvaizdžio 

formavimas ir 

stiprinimas 

 

1.1. Sukurti Parko įvaizdį 

atitinkantį identitetą, 

didinti žinomumą  

 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonė: 

– Inoconnect L 

 

 Komercinės pajamos. 

1. Suformuotas ir išplėstas Parko identitetas; 

2. Identifikuotas ir atnaujintas parko įvaizdis bei prekės 

ženklas (angl. Rebranding); 

3. Suformuotas Parko veiklos principus atitinkantis stilius; 

4. Parengtas ir įgyvendintas viešinimo/komunikacijos su 

visuomene planas; 

5. Naujos parko strategijos, atitinkančios sumanios 

specializacijos tikslų įgyvendinimą, parengimas; 

6. Naujos Parko Tarybos, atsižvelgiant į suformuotus veiklos 

principus, tvirtinimas. 

 

                                                           
1 Priedas Nr. 2, Parko planuojamų įgyvendinti veiklų ir finansavimo priemonių tinklas 
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Tikslas Uždavinys Planuojamas 

finansavimo šaltinis 

Rezultatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Parko inovacinių paramos 

paslaugų ir inovacijų 

kultūros, bei 

bendruomeniškumo 

vystymas 

2.1. Sudaryti palankias 

sąlygas steigtis ir plėtotis 

inovatyvioms įmonėms  

 

 

 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo 

priemonė: 

Naujos galimybės LT; 
 

 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo 

priemonė: 

Inogeb LT 

 

1. Pritraukta investicijų į naujas technologijų įmones 

(Eur) >= 25 proc. nuo Parko įmonių apyvartos; 

2. SVV subjektams suteiktas konsultavimo, 

informavimo paslaugų, susijusių su verslo ir mokslo 

bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP 

rezultatų komercinimu, 8040 val. skaičius; 

3. Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe 

prisidėta prie verslui palankių sąlygų kūrimo, 20 

įmonių nemokamai suteikiant registracijos adresą bei 

korespondencijos saugojimo paslaugas; 

4. Sudaryta 10 technologijų perdavimo sutarčių; 

5. Inicijuoti 2 viešųjų (socialinių inovacijų) projektai; 

6. Parke įsikūrusių įmonių augimo vidurkis lyginant su 

praėjusiais metais proc. (visų įmonių darbuotojų 

skaičiaus ir įmonių apyvartos augimo vidurkis) 10 

proc.; 

7. Bendradarbiaujant su MITA įgyvendintas projektas 

pagal priemonę InogebLT, teikiant konsultavimo 

paslaugas, skatinančias technologijų perdavimą; 

8. Bendradarbiaujant su MITA įgyvendintas projektas 

pagal priemonę InogebLT, teikiant konsultavimo 

paslaugas, inicijuojančias naujų ar didinančių MTEPI 

veiklų efektyvumą. 
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Uždavinys Planuojamas 

finansavimo šaltinis 

Rezultatas 

 

 

 

 

 2.2. Aktyvinti inovacinę 

partnerystę, skatinant mokslo, 

studijų institucijų ir verslo 

bendradarbiavimą, bei teikti 

kokybiškas ir kvalifikuotas 

inovacijų skatinimo bei 

paramos, inkubavimo ir 

akceleravimo paslaugas 

 

 Erasmus+ paraiška jaunimo srityje 

2016 KA2 – „Bendradarbiavimas 

inovacijų ir dalijimosi gerąja 

patirtimi tikslais”; 

 

 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonės: 

–ESFA-K-731 „Studijų kokybės 

gerinimas“; 

 

 ŠMM 01.1.1-CPVA-V-701 

"Mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų infrastruktūros plėtra ir 

integracija į europines 

infrastruktūras"; 

 

 ŠMM 01.2.2-LMT-K-718 

"Tiksliniai moksliniai tyrimai 

sumanios specializacijos srityje"; 

 

 ŠMM 09.3.3-ESFA-V-711 

„Mokslininkų ir kitų tyrėjų 

gebėjimų stiprinimas“; 

 

 ŠMM 09.3.3-LMT-K-712 „Parama 

mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų 

mokslinei veiklai”; 

 

 ŠMM FM 01.2.2-MITA-K-702 

„MTEP rezultatų komercinimo ir 

tarptautiškumo skatinimas” 

 

 

 

 

1. Pagal partnerystę įgyvendinamų MTEP projektų 

skaičius 4; 

2. Aktyviai veikiantis Vilniaus regiono verslumo 

centras, įkurtas ŠMTP ir VGTU (Priedas Nr. 1);  

3. Tarptautinio akceleratoriaus, partnerio pritraukimas. 

4. Pasirašytų aktyvių sutarčių ir įkurtų naujų 

technologinių įmonių skaičius (su startuoliais, jaunu 

verslu) 50; 

5. Parkas, formuodamas individualius pasiūlymus 

kiekvienam nariui, tampa viena iš pagrindinių/ 

populiarių erdvių Vilniuje, teikiančių technologiniam 

verslui reikalingas paslaugas; 

6. Suteiktos inkubavimo paslaugos (patalpų užimtumas 

ne mažiau kaip 90 proc.). 
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Uždavinys Planuojamas 

finansavimo šaltinis 

Rezultatas 

 

 

 

 

 2.3. Didinti Parko ir jo klientų 

informuotumą ir žinomumą 

 

 Komercinės pajamos 

1. Suorganizuota ne mažiau kaip 12 verslo klubo renginių; 

2. Inovatyvumą, verslumą, kūrybiškumą skatinančių 

iniciatyvų (mokymų, seminarų, konkursų) skaičius 12; 

3. Informacinių renginių, konferencijų, pranešimų viešoje 

erdvėje, pristatančių sėkmės istorijas, technologines 

naujoves skaičius 12. 

2.4. Tarptautinių partnerysčių 

bendradarbiavimo plėtra 

 Erasmus+ paraiška jaunimo srityje 2016 

KA2 – “Bendradarbiavimas inovacijų 

ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais” 

 

 

1. Inicijuotų paraiškų skaičius tarptautinėms programoms: 

2 (kaip pareiškėjas), 4 (kaip partneris) 

2. Parko lėšos, gautos įgyvendinant tarptautinius projektus 

200 tūkst. Eur; 

3. Suteiktos paslaugos įmonėms tarptautinių partnerysčių ir 

bendradarbiavimo pagrindu 1-2 (vnt.) su pateiktomis 

institucijomis: 

 AALTO universiteto (Ekonomikos mokyklos ir smulkaus 

verslo centro, Suomija) bendradarbiavimas pagal 2009 m. 

lapkričio 1 d. pasirašytą susitarimą teikti tarptautines 

paslaugas abiejų subjektų klientams; 

 ŠMTP ir TECHNOPOL bendradarbiavimas pagal 2009 m. 

sausio 9 d. pasirašytą susitarimą; 

 Pradėtas bendradarbiavimas tarp ŠMTP ir Šanchajaus 

universiteto mokslo ir technologijų parko, teikiant 

paslaugas abiejų subjektų klientams; 

 Sudarytas ketinimų protokolas su US.MAC;  

 Vystomas bendradarbiavimas su Rygos Techhub; 

 Vystomas bendradarbiavimas su Oslo Start-up Lab; 

 Tęsiama ŠMTP veikla „European Business Network“ 

(EBN/BIC) organizacijoje, plėtojami kontaktai su kitais 

Europos parkais bei juose įsikūrusiomis įmonėmis. 
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Uždavinys Planuojamas 

finansavimo šaltinis 

Rezultatas 

 

 

 

 

 2.5. Narysčių 

asociacijose tinklo plėtra 

ir bendradarbiavimo su 

partneriais vystymas 

 

 Komercinės pajamos 

1. Narystė IASP asociacijoje; 

2. Narystė Žinių ekonomikos forumo asociacijoje; 

3. Narystė LPK; 

4. Narystė Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijoje; 

5. Narystė Fotoelektros technologijų ir verslo asociacijoje; 

6. Narystė Lietuvos Marketingo asociacijoje (LIMA); 

7. UAB „Akseleratorius I“ („Startup Higway“). Bendradarbiavimo 

vystymas pagal pasirašytą susitarimą (2012 m. gegužės 29 d.); 

8. KŪB Verslo Angelų Fondas I (VAF). Bendradarbiavimo vystymas 

pagal pasirašytą susitarimą (2012 m. gegužės 7 d.); 

9. MITA. Bendradarbiavimo įgyvendinimas pagal pasirašytą susitarimą; 

10. „VšĮ „Investuok Lietuvoje“ bei VšĮ „Versli Lietuva“. 
Bendradarbiavimo vystymas pagal pasirašytą susitarimą (2008 m. 

gruodžio 10 d.); 

11. „MICROSOFT Lietuva“. Bendradarbiavimo vystymas pagal 

pasirašytą susitarimą (2009 m. kovo 16 d.); 

12. „Mercuri International Lietuva“ (MERCURI).Bendradarbiavimo 

vystymas pagal pasirašytą susitarimą (2011 m. lapkričio 11 d.); 

13. Vilniaus universitetas (VU). Bendradarbiavimo vystymas pagal  

2010 m. vasario 15 d. pasirašytą susitarimą; 

14. Bendradarbiavimo vystymas kartu su Vilniaus Gedimino Technikos 

Universitetu. 

2.6. Darbuotojų 

kompetencijos didinimas 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonės: 

„Kompetencijos LT“; 

„Kompetencijų vaučeris“  

 Erasmus+ paraiška jaunimo 

srityje 2016 KA2 – 

“Bendradarbiavimas 

inovacijų ir dalijimosi gerąja 

patirtimi tikslais” 

1. Pritrauktos investicijos darbuotojų kompetencijų didinimui (10 000 

Eur); 

2. Paskatintos ir suteiktos galimybės savarankiškam darbuotojų 

kompetencijos didinimui; 

3. Suorganizuoti darbuotojų kompetencijos didinimo mokymai darbo 

vietose skaičius 10; 

4. Suorganizuoti darbuotojų kompetencijos didinimo mokymai už 

organizacijos ribų skaičius 10; 

5. Sukurtas darbo vietų skaičius 4 etatai. 
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Tikslas Uždavinys Planuojamas 

finansavimo šaltinis 

Rezultatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Investicinės 

zonos 

vystymas 

(VIZI) 

 

3.1. Tapti inovacijų 

zonos operatoriumi ir 

administratoriumi 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonės: 

“Smartparkas LT”; 

“Inkubatoriai LT+”; 

„Inogeb LT“ 

1. Užtikrintas veiksmingos ir nepertraukiamos inovacinės zonos veiklos ir veiklos 

rodiklių atitikimas reikalavimams (Ilgalaikis tikslas iki 2022 metų): 

 Įkurti ne mažiau kaip 6 klasteriai; 

 Sutvarkyta aplinkos infrastruktūra; 

 Sukurta ne mažiau kaip 1000 naujų darbo vietų; 

 Pritraukta ne mažiau kaip 20 inovatyvių SVV subjektų; 

 Įkurtos 2 mokslo ir studijų institucijos arba jų filialai; 

 Įrengtas verslo inkubatorius; 

 Išvystyti 2-3 inovatyvūs produktai, technologijos ar patentai, atitinkantys 

tarptautinį lygį. 

2. Užtikrintas efektyvus inovacinės zonos strateginis valdymas, administravimas bei 

tolimesnė plėtra.  

3.2. Kurti ir plėtoti 

žinioms ir mokslui 

imlioms įmonėms 

palankią inovacijų 

infrastruktūrą, pagal 

sumanios 

specializacijos kryptis 

 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonė: 

“Smartparkas LT”; 

“Inkubatoriai LT+” 

1. Pradėta vystyti infrastruktūra, tinkama verslo ir mokslo bendradarbiavimo 

vystymui ir aukštųjų technologijų įmonių steigimui - Technologijų perdavimo 

centrai: 

 Adresu Vismaliukų g. 34, Vilnius, 

 Adresu Paribio g. 12, Vilnius. 
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 Uždavinys Planuojamas finansavimo 

šaltinis 

Rezultatas 

 3.3. Investicijų 

pritraukimas į 

mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinę plėtrą, 

tokiu būdu sukuriant ir 

plėtojant veiksmingą 

inovacijų sistemą 

 

 

 

 

 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo 

priemonės: 

“Smartparkas LT”; 

“Inkubatoriai LT+”; 

“Inogeb LT”; 

“Naujos galimybės LT”. 

1. Parengtų paraiškų, inicijuojančių investicijų pritraukimą, skaičius 3 vnt.; 

2. Pritraukta privačių investicijų 500 000 Eur; 

3. Pritraukta užsienio investuotojų: 1-2 užsienio investuotojai, pradėję derybas 

dėl MTEPI padalinių įsikūrimo Lietuvoje; 

4. Konsultacinės paslaugos MVĮ (potencialiems investuotojams į teritoriją), 

skaičius 1-2; 

5. Parengta paraiška pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 1-o prioriteto "Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros 

ir inovacijų skatinimas" ir 3-io prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemones."  

6. Inovacijų paramos paslaugas gavusios ir (ar) konsultuotos įmonės, skaičius 

20; 

7. Įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose/projektuose skatinimas, 

skaičius 3; 

8. Partnerystės skatinimo ir paieškos renginiai, skaičius 12; 

9. Atlikta investicinės zonos veiklos galimybių studija. 

 3.4. Skatinti 

klasterizaciją tarp 

inovacinėse 

investicinėse zonose 

įsikūrusių subjektų 

 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo 

priemonės: 

„Verslo klasteris“ 

„Inoklaster LT“ 

 

1. 2016 m. rezultatas – plėtojamas 1 klasteris; įsitraukta į ne mažiau kaip 3 

veikiančių klasterių veiklą. 

  

3.5. Išvystyti naujus 

inovatyvius produktus 

 

 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų 

programos įgyvendinimo priemonė 

„Inogeb Lt“ 

 

1. Išvystyti 1-2 nauji inovatyvūs produktai, technologijos ar gauti patentai, 

atitinkantys tarptautinį lygį. 
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Priedas Nr. 1 

ŠMTP ir VGTU Verslumo centras 

 

Trūkstama dalis verslumo skatinimo procese. Verslumo skatinimo procese vis dar lieka neužpildyta viena pagrindinių verslumo skatinimo grandžių. Tai 

visuomenės ugdymas – imliausia laikui ir brangiausia verslumo skatinimo proceso dalis, kuri yra gyvybiškai svarbi palaikant sėkmingai funkcionuojančius 

verslumo skatinimo procesus. Šiuo metu spraga atsiranda dėl: 

1. Projektų tęstinumo problemos. Daugeliu atvejų verslumas skatinamas projektuose numatytomis priemonėmis, o patys projektai finansuojami 2014-2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis. Tai lemia, kad didžioji dalis iniciatyvų yra laikinos ir po 

projekto įgyvendinimo užgęsta, nes nėra užtikrinimas jų tęstinumas. 

2. Greitos grąžos poreikio. Privačios verslumo skatinimo iniciatyvos (pvz., „Startup Highway“, „Nextury fund“, „Practica capital“) siekia dirbti su jau 

pažengusiais jaunaisiais verslininkais, nes iš nuosavų investicijų tikimasi ir greito rezultato. 

Patirtis ir kompetencijos. ŠMTP sukaupta daugiau kaip 10 metų patirtis verslumo skatinimo srityje, todėl, veikdamas kaip verslo paramos organizacija, Parkas 

gali užpildyti trūkstamą dalį verslumo skatinimo procese: 

 ŠMTP dalininkai yra suinteresuoti skatinti šalyje verslumą; 

 ŠMTP dirba patyrusių ekspertų komanda; 

 ŠMTP nuolat vysto verslumo skatinimo projektus ir atlieka situacijos analizę; 

 Atidarytas ŠMTP ir VGTU Verslumo centras; 

 ŠMTP turi platų valstybinių institucijų ir verslo partnerių tinklą Lietuvoje ir užsienio šalyse. 
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Remiantis Verslumo centro veikloje įgyta patirtimi, 2016 m. planuojama: 

 

  Aktyviai vystyti Verslumo centro veiklas. 

  Surengti ne mažiau kaip 12 verslumą skatinančių informacinių renginių (pateikiami lentelėje). 

  Didinti Verslumo centro vardo žinomumą viešojoje erdvėje. 

  Pasiūlyti Verslumo centro bendruomenei dalyvavimą bent keliuose verslumą skatinančiuose projektuose, taip pat ekspertų konsultacijas. 

  Apjungti Verslumo centro bendruomenę per neformalius, šventinius renginius. 

  Sukuriant individualius pasiūlymus supaprastinti sutarčių pasirašymo/nutraukimo tvarką, leidžiant nuomotis darbo vietą vienai arba dviems savaitėms. 

  Praplėsti verslumo centro ekspertų tinklą. 

 Suburti kompetentingą ir entuziastingą verslumo centro darbuotojų komandą. 


