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ATASKAITOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS 
 

Klasteris – tai įmonių ir kitų subjektų savanoriška santalka, veikianti 

partnerystės principu, kurios nariai, veikdami kartu, siekia padidinti 

sukuriamą pridėtinę vertę. 

Inovacija – naujų arba iš esmės patobulintų produktų (prekių ar 

paslaugų) arba procesų, naujų rinkodaros arba organizacinių 

metodų diegimas verslo praktikoje, organizacijoje arba plėtojant išorės 

ryšius. 

Investuotojas – Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio fizinis arba juridinis 

asmuo, arba juridinio asmens filialas ir (ar) atstovybė, kuris pats 

savarankiškai arba per naujai Lietuvos Respublikoje įsteigtą juridinį asmenį, 

filialą ar atstovybę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

investuoja nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą bei naudojamą 

turtą ir pageidauja įsikurti Teritorijoje bei vykdyti Teritorijos vystymo tikslus 

atitinkančią veiklą.  

Pramonės parkas – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta 

tvarka teritorijų planavimo dokumentuose numatyta teritorija, skirta daugiau 

kaip vienam investicijų projektui įgyvendinti, kurioje už pramonės parko veiklos 

organizavimą atsakingas pramonės parko operatorius. 

Proceso inovacija – naujų ar iš esmės patobulintų gamybos metodų, įskaitant 

produktų pristatymo metodus, taikymas. Šie metodai gali apimti įrangos (taip pat ir 

programinės) ir (ar) gamybos organizavimo pakeitimus ar šių pakeitimų derinius, 

naudojant naujas žinias. 

Produkto inovacija – naujų ar iš esmės patobulintų prekių ar paslaugų pateikimas į 

rinką. 

Operatorius – ŠMTP, kuris užtikrina veiksmingą ir nepertraukiamą Teritorijos veiklą ir teikia 

Operavimo sutartyje numatytas paslaugas tretiesiems asmenims. 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – sisteminga kūrybinė 

gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jo rezultatų panaudojimas. 

Sumani specializacija – mokslo ir studijų institucijų, verslo ir ūkio sektorių pranašumai ir 

potencialas, padedantys atsakyti į globalius ar nacionalinius iššūkius. 

Sumanios specializacijos kryptis – mokslo sprendimų, technologijų, produktų, procesų ir 

(arba) metodų grupė, atsakanti į globalius ar nacionalinius iššūkius ir galimybes, kuriomis 

Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sistema gali geriausiai 

pasinaudoti. Nustatytos šešios sumaniosios specializacijos kryptys: (1) energetika ir tvari aplinka; 

(2) sveikatos technologijos ir biotechnologijos; (3) agroinovacijos ir maisto technologijos; (4) 

nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; (5) transportas, logistika, informacinės ir 

ryšių technologijos bei (6) įtrauki ir kūrybinga visuomenė. 

Teritorija – (Vilniaus miesto inovacijų PP, Teritorija) 23,92 hektarų Vilniaus miesto inovacijų pramonės 

parko teritorija, kurioje įgyvendinti projektai „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos infrastruktūros 

parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas“ ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos 

infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas“, su galimybe ateityje išsiplėsti iki 38 

hektarų ir daugiau. 

Verslo inkubatorius – tai įstaiga, kuri inkubuojamiems ūkio subjektams lengvatinėmis sąlygomis 

nuomoja patalpas, techninę ir biuro įrangą, teikia verslo informacijos, konsultacijų, ir (arba) mokymo 

paslaugas. 
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ŠMTP STRATEGINIAI VEIKLOS TIKSLAI 
 

Įsteigti ir vystyti inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) investicinę teritoriją - 

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parką (toliau - Vilniaus miesto inovacijų PP, Teritorija). Taip pat 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 ir inovacijų kultūros ugdymo. Toliau plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą bei ugdyti inovacijų 

kultūrą ir bendruomeniškumo vystymą. 

 

ŠMTP 2018 M. VEIKLOS KRYPTYS 

 
o Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ar atskirus inovacijų sistemos objektus, remiantis 

sumanios specializacijos kryptimis, tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu, prisidedant prie 

darnaus inovacijų sistemos veikimo - Vilniaus miesto inovacijų PP plėtra iki 2066 m. gruodžio 31 d. 

o Skatinti technologijų perdavimo ir idėjų komercializavimo procesus. 

o Užtikrinti aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugų teikimą per mokslo ir verslo 

bendradarbiavimą, vykdant bendras MTEP ir inovacijų veiklas. 

o Skatinti jaunų, žinioms ir mokslui imlių įmonių verslumą, sudarant palankias sąlygas joms steigtis ir 

plėtotis (teikti inkubavimo ir akceleravimo paslaugas). 

 

ŠMTP TIKSLINĖS GRUPĖS 
 

o Technologijas kuriantys arba galintys kurti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai, kurių 

veikla atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus. 

o Aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai, tyrėjai bei kiti fiziniai asmenys, ketinantys pradėti 

technologijomis grįstą verslą. 

o Mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, verslo paramos organizacijos ar kitos organizacijos, kurių 

veikla atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus, ir kurios veikia pagal sumanios 

specializacijos tikslus. 

o Investuotojai, siekiantys įsikurti vystomoje investicinėje teritorijoje, atitinkantys bendruosius ir 

prioritetinius atrankos kriterijus. 

 

ŠMTP EKONOMINIS POVEIKIS 2018 M. 

 

Vilniaus miesto inovacijų PP pradėtas kurti dar 2007 m., atsižvelgiant į LR Vyriausybės patvirtintą 2007 m. 

kovo 21 d. nutarimą Nr. 321 „Dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros 

koncepcijos patvirtinimo“, kuriame akcentuotas poreikis skatinti mokslo ir studijų institucijas 

bendradarbiauti su privačiu sektoriumi.  

Vienu svarbiausių 2018 metų įvykių ŠMTP tapo Vilniaus miesto inovacijų PP įsteigimas (valstybinės svarbos 

ekonominį projektas) bei operatoriaus teisių įgijimas. 2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto 

savivaldybės taryba ŠMTP vystomoje teritorijoje adresu Vismaliukų g. 34, Vilnius įsteigė Vilniaus miesto 

inovacijų PP, nustatė, kad jis veiklą vykdys iki 2066 m. gruodžio 31 d. bei paskyrė ŠMTP Vilniaus miesto 

inovacijų PP operatoriumi, įsipareigojant stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio 
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investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir 

komunikacijas. 2018 m. rugpjūčio 20 d., ŠMTP su Vilniaus miesto savivaldybės taryba sudarė Vilniaus 

miesto inovacijų PP operavimo sutartį bei nuo šios dienos tapo oficialiu teritorijos operatoriumi. To 

pasekoje, 2018 spalio mėn. ŠMTP sudarė pirmąją sutartį su lietuviško kapitalo inžinerinės pramonės įmone 

UAB „Poliprojektas“ (investicijos – 2 320 000 Eur; sukurtos darbo vietos – 35), o 2018 gruodžio mėn. sudarė 

antrąją sutartį su Suomijos kapitalo įmone – UAB „Experimentica“ (investicijos – 2 000 000 Eur; iš viso 

žadama investuoti iki 5 mln. Eur, sukurtos darbo vietos – 20, sukurtas naujas klasteris - 1).   

Pagal LR Mokslo ir technologijų parkų koncepciją ŠMTP 2018 m. pereina iš antrosios plėtros stadijos į 

trečiąją: 

 Vienintelio neregioninio inovacijų PP Lietuvoje operatorius; 

 Pramonės parkas neturi galimybės pasiūlyti mokestinių lengvatų verslo įmonėms, todėl siekiant 

pritraukti investicijas operatorius privalo teikti kitas pridėtinę vertę kuriančias paslaugas, t. y. 

inicijuoti su inovacijų plėtra susijusius procesus. 

2018 m. buvo aktyviai teikiamos inovacinės paramos paslaugos pagal projektą „Inovacijų konsultacinės 

ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, 9 konsultantų ir 5 technologijų agentai suteikė 6 648 val. 

konsultavimo ir informavimo paslaugų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, technologijų 

perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu 84 įmonėms, todėl inovatyvios technologinės įmonės buvo 

nuolat skatinamos deklaruoti MTEP. Preliminariais duomenimis 2018 m. ŠMTP pagalba įmonės deklaravo 

871 200 Eur MTEP išlaidų. 2018 m. konsultacinių paslaugų pagalba prisidėta prie naujų technologinių 

įmonių steigimo, įsteigtos 3 naujos technologinės įmonės: UAB „Experimentica“, UAB „Urtas“, UAB 

„Atominės konsultacijos“. 

 

ŠMTP SOCIALINIS POVEIKIS 2018 M. 
 

Socialinis ŠMTP poveikis yra matomas socialiniuose projektuose, kuriuose dalyvaujama – skatinamas 

jaunimo, moterų verslumas, užimtumas, suaugusiųjų švietimas, ekologija: projektai - „WOW – Code 2 

Confidence“, Nr. 2016-1-LU-KA204-013841; „Office Eco Consultant“ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047022; o taip 

pat 2018 m. IV ketvirtyje pradėtas įgyvendinti projektas - „Inonovative Project Solutions Tournament 

„Business Lab“ (Nr. ENI-LLB-1-169) skatina jaunimo bedarbystės mažinimą Lietuvos ir Baltarusijos 

regionuose. ŠMTP teikiant paslaugas, organizuojant konsultacijas, nustatant paslaugų plėtrą bei 

įgyvendinant kitas veiklas, užtikrina lygias vyrų ir moterų teisės bei galimybės. Skatinamas Lietuvos 

gyventojų ekologinis mąstymas, pilietiškumas, socialinis aktyvumas, stiprinamas vietinės bendruomenės ir 

žmonių lygiavertiškumo suvokimas: ŠMTP aktyviai prisidėjo prie 3 socialinių akcijų - „DAROM 2018“, 

„Dovanok kraujo neatlygintinai“, „Išsipildymo akcija 2018“ – pyragų dienoje bei pirko kanceliarines 

prekes iš socialinės įmonės UAB „Smiltainis ir Ko“. 

 

ŠMTP kryptingai vykdo savo veiklą vadovaudamasis: 

 

o 2016 - 2020 m. veiklos strategija, patvirtinta 2016-04-12 ŠMTP visuotinio dalininkų susirinkimo 

protokolu Nr. 31; 

o Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planu, suderintu Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos 2018-02-07 sprendimu Nr. 1-1336 ir patvirtintu LR Ūkio ministro 2018-03-14 įsakymu Nr. 4-

142; 
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o Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos 2016 – 2022 metų vystymo strategija, 

atnaujinta Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Priežiūros ekspertų grupės posėdyje 2019 m. 

vasario 6 d. protokolu Nr. 8. 

o Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos 

(sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo, patvirtinta 2013 m. spalio 14 d. LRV nutarimas Nr. 

951. 

o Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija, patvirtinta 2003m. liepos 18 d. LRV nutarimu Nr. 

963. 
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ŠMTP ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
 

2018 m. organizacinė struktūra 

 

 

Patvirtinta 2016 m. gruodžio 21 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 33: 

 

Dalininkai 

 

2002 07 – 2018 07 

o LR Ūkio ministerija; 

o UAB „Start Vilnius“ (buvęs UAB "Šiaurės miestelis"). 

Patvirtinta: 2002 m. liepos 26 d. VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko steigimo sutartimi Nr. 361 

 

2018 07 – 2018 09  

o LR Ūkio ministerija; 

o UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. 

Patvirtinta: 2018 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1647, kuriuo pritarta 

UAB „Start Vilnius“ ir UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ reorganizavimo sąlygų aprašui, kurio pagrindu 

2018 m. rugpjūčio 14 d. UAB „Start Vilnius“ buvo reorganizuota ir prijungta prie UAB „Vilniaus vystymo 

kompanija“. Nuo šios dienos visas UAB „Start Vilnius“ teises ir pareigas perėmė UAB „Vilniaus vystymo 

kompanija“. 
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2018 09 – dabar 

o Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 

o UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. 

Patvirtinta: 2018 m. rugsėjo 6 d. VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko dalininko turtinių ir neturtinių teisių 

ir pareigų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn perdavimo priėmimo aktu, kuriuo LR ūkio 

ministerija (dabar - LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija) perdavė, o Vilniaus miesto savivaldybė priėmė 

ŠMTP dalininko turtines ir neturtines teises ir pareigas. 

 

Taryba 

 

2017 12 – 2019 02 

o Vilniaus Gedimino technikos universiteto deleguotas atstovas, Tarybos pirmininkas Mokslo 

prorektorius prof. habil. dr. Antanas Čenys; 

o LR Ūkio ministerijos deleguota atstovė Inovacijų departamento Verslo ir mokslo 

bendradarbiavimo skyriaus patarėja Giedrė Soloveičikienė; 

o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos deleguotas atstovas Turto departamento Įmonių 

valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Alfredas Ziberkas;  

o UAB „Start Vilnius“ deleguotas atstovas direktorius Marius Baranauskas; 

o Vilniaus universiteto deleguota atstovė Mokslo ir inovacijų departamento Inovacijų skyriaus 

vadovė Kristina Babelytė Labanauskė 

o Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas" deleguotas atstovas direktorius Arminas Varanauskas; 

o UAB „Integrated Optics" deleguotas atstovas direktorius Evaldas Pabrėža; 

o UAB „GO-ERP" deleguotas atstovas generalinis direktorius Edvardas Ramanauskas; 

o UAB „Talentų namai" deleguotas atstovas direktorius Justas Gavėnas. 

Patvirtinta: 2017 m. gruodžio 19 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 37. 

 

Nuo 2019 m. vasario 25 d. pagal ŠMTP įstatus parko valdymo organą – tarybą keičia – valdyba: 

 

Valdyba 

 

o Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjas Mindaugas Kubilius; 

o Viešosios įstaigos „Go Vilnius“ verslo skyriaus vadovas Karolis Žemaitis; 

o UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ direktoriaus pavaduotojas Arūnas Remigijus Zabulėnas. 

Patvirtinta: 2019 m. vasario 14 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 40. 

 

Vilniaus miesto inovacijų PP Priežiūros ekspertų grupė 

 

2017 12 – 2019 01 

o VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr. 

Gediminas Pauliukevičius; 

o UAB „Start Vilnius“ deleguotas atstovas direktorius Marius Baranauskas; 

o Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos inovacijų departamento direktorius Dimitrijus Kucevičius; 

o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos saugaus miesto departamento direktoriaus 

pavaduotoja  Raimonda Jasponienė; 

o Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ Investicijų plėtros departamento vyr. projektų vadovas 

Ugnius Ramanauskas; 
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o Viešosios įstaigos „Go Vilnius“ nekilnojamo turto skyriaus projektų vadovė Ina Kanapienė. 

Patvirtinta: 2017 m. gruodžio 19 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 37 

 

2019 01 – dabar  

o VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr. 

Gediminas Pauliukevičius; 

o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento direktoriaus 

pavaduotoja Raimonda Rudukienė; 

o Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja Jolita Gumaniukienė; 

o Uždaros akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ direktoriaus pavaduotojas Arūnas 

Remigijus Zabulėnas; 

o Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė; 

o Viešosios įstaigos „Go Vilnius“ Verslo skyriaus projektų vadovas Virgilijus Pajaujis. 

Patvirtinta: 2019 m. sausio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.  

 

2019 m. vasario 14 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 40 patvirtintas ŠMTP buveinės ir 

registracijos adreso pakeitimas į Vismaliukų g. 34, Vilnius, kuris įsigaliojo 2019 m. vasario 25 d. įregistravus šį 

pasikeitimą VĮ Registrų centras. 

 

ŠMTP darbuotojų struktūra 

 

Šiuo metu ŠMTP turi 15 darbuotojų, kurie išskirtini į 2 grupes: 

1. Administracija (nuolatiniai darbuotojai)*:  

o Vadovas – 1; 

o Projektų vadovai – 3; 

o Teisininkas – 1 (pagal valandinę darbo sutartį); 

o Administratorius – 1; 

o Informacijos vadybininkė – 1; 

o Darbuotojai vaiko priežiūros atostogose – 1. 

2. Planinių projektų darbuotojai pagal terminuotas / valandines darbo sutartis (iki 2020-03): 

o Inovacijų konsultantai – 5 (9 kartu su nuolatiniais darbuotojais); 

o Technologijų perdavimo skautai – 5. 

*Išorines buhalterinės apskaitos paslaugas nuo 2017 m. sausio 10 d. teikia  UAB „TaxLink apskaita“. 

Patvirtinta 2016 m. gruodžio 21 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 33: 
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FAKTINIAI DUOMENYS UŽ 2018 FINANSINIUS METUS  
 

 

ŠMTP dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis 

finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įnašo įsigijimo data 2018 m. rugpjūčio 24 d. – 187 567,48 Eur, UAB 

„Vilniaus vystymo kompanija“ įnašo įsigijimo data 2018 m. rugpjūčio 14 d. lėšos – 7 240,50 Eur. Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos nuosavo kapitalo dydis – 187 567,48 Eur, UAB „Vilniaus vystymo kompanijos“ 

nuosavo kapitalo dydis – 7 240,50 Eur. 

 

ŠMTP gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius: 

Gautos komercinės veiklos (inovacijų paramos) pajamos – 197 755 Eur, kurias sudaro inovacijų vadybos 

(informacinės ir konsultacinės) pajamos – 28 147 Eur, inkubavimo (patalpų nuomos ir administravimo) 

pajamos – 21 490 Eur, Vilniaus miesto PP pajamos – 148 118 Eur. 

Gautas tikslinis finansavimas – 139 949 Eur, iš kurių ES finansavimo lėšos – 139 949 Eur. 

 

ŠMTP įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 

2018 m. įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 1 115 Eur. Perleista turto nebuvo. 

 

ŠMTP sąnaudos per finansinius metus: 

Visos sąnaudos – 325 700 Eur, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui – 195 152 Eur. 

 

Darbuotojų skaičius per finansinius metus: 

2018 m. sausio 1 d. - 18, 2018 m. gruodžio 31 d. - 15, iš kurių:  

5 administraciniai darbuotojai, 9 projektiniai darbuotojai, 1 darbuotoja vaiko priežiūros atostogose. 

Duomenys apie ŠMTP vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo 

išmokoms: 

ŠMTP valdymas - vienasmenis valdymo organas - direktorius. 

ŠMTP direktorius - Gediminas Pauliukevičius. 

Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui (neįskaitant darbdavio Sodros ir garantinio fondo mokesčių) – 43 995 Eur. 

Išlaidos kitoms vadovo išmokoms – 216 Eur (dienpinigiai). 

 

ŠMTP išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių 

išmokoms: 

ŠMTP kolegialus organas - Taryba.  

2018 metais ŠMTP Tarybos nariams jokių išmokų nebuvo mokėta. 
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PAGRINDINIAI VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIAI UŽ 2018 M. 
 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklų grupė 

Planuota 

pasiekti 

reikšmė 
Pasiekti rodikliai 

    

1. Technologijų 

perdavimo 

sutarčių (procesų) 

skaičius (vnt.) 

3 2018 m. ŠMTP konsultantų pagalba parengti 3 technologinius pasiūlymai: 

o UAB „AC3 grupė” – 1 vnt. 

o UAB „NS2” – 1 vnt. 

o UAB „EGNA” – 1 vnt. 

To pasekoje 2018 m. buvo sudaryta technologijų perdavimo sutartis:  

o UAB „EGNA” – 1 vnt. 
 

Iš planuotų 3 vnt. parengta/sudaryta 3 vnt. technologiniai  pasiūlymai. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

2. Pagal partnerystę 

įgyvendinamų 

MTEPI projektų 

skaičius (vnt.) 

1 2018 m. pagal partnerystę ŠMTP įgyvendinami MTEPI projektai: 

o „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, Nr. 

01.2.1-LVPA-V-842-01-0003; 

o „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės 

kooperacijos technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose 

(InoConnect)“, Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0007. 
 

Iš planuotų 1 vnt. pagal partnerystę įgyvendinami 2 MTEPI projektai. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

3. Klasterių, į kuriuos 

pritraukta naujų 

narių, skaičius 

(vnt.) 

4 2018 m. ŠMTP iniciatyva nariai pritraukti į klasterius: 

2018 m. gruodžio 18 d. UAB „Experimentica“ įsipareigoja įkurti klasterį, į kurį pritrauks 

ne mažiau kaip 5 narius pagal sutartį Nr. VMIIP-VEIK-02 dėl įsikūrimo ir veiklos Vilniaus 

miesto inovacijų PP. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta iš dalies. 
 

4. Tarptautinių MTEPI 

projektų, sutarčių 

skaičius (vnt.) 

2 2018 m. ŠMTP sudarytos tarptautinių MTEPI projektų partnerystės sutartys: 

o 2018 m. rugsėjo 1 d. dėl projekto „Office Eco Consultant“ Nr. 2018-1-LT01-

KA204-047022 įgyvendinimo pagal „Erasmus+“ priemonę kartu su 5 

tarptautiniais partneriais. Pareiškėjas – VšĮ Šiaurės miestelio technologijų 

parkas; 

o 2018 m. rugpjūčio 3 d. dėl projekto „Inonovative Project Solutions 

Tournament „Business Lab“ (Nr. ENI-LLB-1-169) priemonę kartu su 2 

tarptautiniais partneriais ir 1 nacionaliniu partneriu. Pareiškėjas – VšĮ Šiaurės 

miestelio technologijų parkas; 

o 2018 m. birželio 29 d. pateikta paraiška dėl projekto „BootCamp IT“ pagal 

„EEA and Norway Grants“ priemonę kartu su 8 tarptautiniais ir 1 nacionaliniu 

partneriu. Pareiškėjas – Hellenic Professionals Informatics Society. 
 

Iš planuotų 2 vnt. tarptautinių MTEPI projektų partnerysčių sutarčių sudarytos 2 

sutartys. 

  Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

5. Parko lėšos, 

gautos 

įgyvendinant 

132 811  o 2018 m. tarptautinio projekto „WOW - Code 2 Confidence“ biudžetas – 1 

575 Eur. 

o 2018 m. tarptautinio projekto „Innovative Project Solutions Tournament 
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tarptautinius 

projektus (Eur) 

„Business LAB““ viso projekto biudžetas – 375 356 Eur. 

o 2018 m. tarptautinio projekto “Office Eco Consultant“ viso projekto 

biudžetas – 146 469 Eur. 
 

Iš planuotų 132 811 Eur pasiekta 523 400 Eur lėšų. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

6. Parko pateiktų 

paraiškų skaičius 

tarptautinei 

programai Horizon 

2020 (vnt.) 

2 2018 m. ŠMTP paraiškų skaičius: 

Nuo 2018 m. ŠMTP atstovai dalyvauja Europos komisijos programoje „Proof of 

Concept Grant 2018 Evaliutinion“ paraiškų vertinime, taip pat organizuojami 

renginiai, kurių metu vyksta susitikimai su ŠMTP partneriais dėl galimo 

bendradarbiavimo rengiant paraiškas ES tarptautinių projektų programai „Horizontas  

2020“, skirtoje investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas. 

 

2018 m. vyksta derybos dėl 2 paraiškų. 

Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta iš dalies. 

 

6. Naujų 

technologinių 

įmonių skaičius 

(vnt.) 

3 2018  m. ŠMTP pagalba įsteigtos šios naujos technologinės įmonės: 

o UAB „Experimentica“; 

o UAB „Urtas“; 

o UAB „Atominės konsultacijos“. 

 

Iš planuotų 3 vnt. naujų technologinių įmonių įkurtos 3 įmonės. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta iš dalies. 
 

7. Pritraukta 

investicijų į naujas 

technologijų 

įmones (proc. nuo 

Parko įmonių 

apyvartos) 

>= 0,25 

proc. 
2018 m. ŠMTP pagalba pritrauktos investicijos pagal priemonę „Intelektas LT-2“ (Nr. 

01.2.1-LVPA-K-855-01) šioms įmonėms finansuoti: 

o UAB „Poliprojektas“ 700 000 Eur; 

o UAB „Bagfactory“ 500 000 Eur; 

o UAB „Experimentica“ 1 500 000 Eur. 

Viso: ~ 2 700 000 Eur. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad 2018-01-31 baigėsi Parko patalpų adresu J. Galvydžio g. 3, 

Vilnius nuomos sutartis, vietoj Parke veikiančių įmonių yra vertinamas klientų, kuriems 

2018 m. ŠMTP suteikė inovacijų paramos paslaugas, rezultatas. 

 

Šis rodiklis neskaičiuojamas procentine išraiška. 
   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 

 

8. Klientų kuriems 

parkas suteikė 

inovacijų paramos 

paslaugas  išleistų į 

rinką naujų 

produktų skaičius 

(vnt.) 

20 2018 metais ŠMTP pagalba į rinką išleisti šie nauji produktai: 

Iš planuotų inovacijų paramos paslaugų išleistų/konsultuotų į rinką naujų produktų 

išleista – 20 naujų produktų. 

 

 

 

Iš planuotų 20  vnt. išleistų į rinką naujų produktų išleista 20 vnt. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

9. Metinio žinomumo 

kaita regione 

(proc.) 

>= 24 proc. Metinė žinomumo kaita regione bus apskaičiuota susumavus 2018 m. įvykusius 

pokyčius bei išvedus jų vidurkį pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 

Mokslo ir technologijų parkų veiklos rezultatų stebėsenos ir vertinimo ataskaitą 

(ataskaita pateikiama einamųjų metų balandžio, gegužės mėn.). 

Kita - teigiamo įvaizdžio formavimas 

    

10. Unikalių klientų 100 vnt. 2018 m. ŠMTP unikalių klientų skaičius  
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skaičius pagal 

ekonominės 

veiklos sritis (vnt.) 

o 47 unikalūs klientai pagal įgyvendinamą projektą „Inovacijų konsultacinės ir 

paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, pasinaudoję Parko teikiamomis 

konsultavimo ir informavimo paslaugomis, susijusiomis su verslo ir mokslo 

bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu; 

o 265 unikalūs renginių dalyviai apsilankę ŠMTP organizuojamuose 

renginiuose, mokymuose bei kitose iniciatyvose.  

 

Iš planuotų 100 vnt. naujų unikalių klientų pagal ekonominės veiklos sritis pasiekta 312 

vnt. 
   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 

 

11. Suteiktos 

konsultacijos val. 

8 040 val. 2018 m. buvo aktyviai teikiamos inovacinės paramos paslaugos pagal projektą 

„Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“ 

9 konsultantų ir 5 technologijų agentai suteikė 6 648 val. konsultavimo ir informavimo 

paslaugų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, 

MTEP rezultatų komercinimu 84 įmonėms.  

Konsultacijos siekiant pritraukti potencialius investuotojus į Vilniaus miesto PP – 500 val. 

o konsultacijos vykdant tiesiogines veiklas – 1000 val. (vidutiniškai 80 val./mėn.) 

temomis: 

o Įmonės steigimas; 

o ES paramos galimybės; 

o Strategijos valdymas; 

o Žmogiškieji ištekliai; 

o kt. temos. 

 
Iš planuotų 8 040 val. konsultacijų suteikta 8 148 val. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 

12. Inovatyvumą, 

verslumą, 

kūrybiškumą 

skatinančių 

iniciatyvų 

(mokymų, 

seminarų, 

konkursų) (vnt.) 

6 vnt. 2018 m. ŠMTP suorganizavo 4 verslumą, t. y.  žmonių polinkį ir gebėjimą imtis 

ekonominės veiklos sujungiant kapitalą, darbą ir kitus ekonominiu išteklius, siekiant 

gauti pelno ir prisiimant visą su šia veikla susijusią riziką, skatinančių iniciatyvų: 

o 2018 m. sausio 18 – 19 d. – „Moterų verslumas” 

Erasmus+ projekto WOW CODE2 Confidence susitikimas. Dalyvavo – 10 asm. 

o 2018 m. vasario 13 d. „Pasąmoninių programų įtaka verslo rezultatams”. 

Pranešėjas: Vladas Sapranavičius. Dalyvavo – 19 asm. 

o 2018 m. kovo 27 d. „Dokumentų ir procesų automatizavimas įmonėje”. 

Pranešėjas: Rolandas Vaikėnas. Dalyvavo – 16 asm. 

o 2018 m. gegužės 29 d. „3 praktiniai metodai, kaip formuoti, ugdyti ir įgalinti 

pardavimo komandą?” Pranešėjas: Tomas Jocius. Dalyvavo – 23 asm. 
 

ŠMTP suorganizavo 2 kūrybiškumą, t. y. sugebėjimą kelti naujas idėjas, mąstyti 

savarankiškai, nestereotipiškai, greitai orientuotis sudėtingoje situacijoje, lengvai ir 

netipiškai spręsti problemas, skatinančias iniciatyvas: 

o 2018 m. gegužės 22 d. „Koučingas ir jo galia Jūsų tikslų pasiekimui”. 

Pranešėjas: Inga Rakštelienė. Dalyvavo – 23 asm.  

o 2018 m. balandžio 24 d. „Ką galima išmokti siunčiant 50 milijonų laiškų per 

mėnesį?”. Pranešėjai: Rimantas Griguola, Danas Kurlavičius. Dalyvavo – 29 

asm. 

Iš planuotų 6 vnt. iniciatyvų suorganizuota 6 vnt. 

  Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

13. Informacinių 

renginių, 

konferencijų, 

pristatančių 

          6 vnt. 2018 m. ŠMTP suorganizavo 9 informacinius renginius, pristatančius naujoves: 

o 2018 m. sausio 16 d. – „SEO OPTIMIZAVIMAS (III DALIS). IŠORINIS 

OPTIMIZAVIMAS”. Pranešėjas: Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 27 asm. 

o 2018 m. sausio 30 d. – „Kaip padėti nukentėjusiam žmogui ir saugoti jo 

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/?__tn__=K-R&eid=ARBlLixkuqkaL_j0Tq1jPWb8Z_jVrakaH169OymHcY0jUP_95NYL9kz0HZsLtoJtQ7XIXkgZHKIB1_Ah&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGRWW7KficXxii_LVXyQ7a-urxGutvxPcYstqE5Ni0lKrCzWLIT-d-qj9iJoZzYK0zGHtQUPx05yQ7yu1COrNGyW0bz_5N4Hgo6AIQQ18CGDoGxoBTGYnH2nvFUQt8cOaJu2CX1E9phJo57gGD8hNLYx5cFKwDpx7VMg_j-soVGVkW12J5g3ls4NG_Ny4_mCfzIdJA6YJqPUVy4_jXqjNb5MSd08EucJHyWEjMSUl9TeFF02ALK-TKSghAU2pWHnoat2kG9ObiKL4Xfg2rOBpdVf6iASuMKswZvPfLtUT38Mc19mOBUUdUXWzsxMRKJI42
https://www.facebook.com/wowcode2confidence/?__tn__=K-R&eid=ARAYzpOD4_ilXdms5daHCvhdigE62APrHhNBtfxswdfs9f6cqUQLvn2la0Ea6a90NOqXTt9JKzoAQbiW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGRWW7KficXxii_LVXyQ7a-urxGutvxPcYstqE5Ni0lKrCzWLIT-d-qj9iJoZzYK0zGHtQUPx05yQ7yu1COrNGyW0bz_5N4Hgo6AIQQ18CGDoGxoBTGYnH2nvFUQt8cOaJu2CX1E9phJo57gGD8hNLYx5cFKwDpx7VMg_j-soVGVkW12J5g3ls4NG_Ny4_mCfzIdJA6YJqPUVy4_jXqjNb5MSd08EucJHyWEjMSUl9TeFF02ALK-TKSghAU2pWHnoat2kG9ObiKL4Xfg2rOBpdVf6iASuMKswZvPfLtUT38Mc19mOBUUdUXWzsxMRKJI42
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sėkmės istorijas, 

technologines 

naujoves, skaičius 

/ Partnerystės 

skatinimo ir 

paieškos renginių 

skaičius (vnt.) 

gyvybę, kol atvyks medikai". Pranešėjas: Rūta Paškevičienė. Dalyvavo – 10 

asm. 

o 2018 m. vasario 6 d. „Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms 

(SEO), I dalis”. Pranešėjas: Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 19 asm. 

o 2018 m. vasario 20 d. „Ieškomas inovatorius“. Pranešėjas: Tomas Vitkauskas. 

Dalyvavo – 5 asm. 

o 2018 m. vasario 27 d. „SEO OPTIMIZAVIMAS (II DALIS). VIDINIS 

OPTIMIZAVIMAS”. Pranešėjas: Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 27 asm. 

o 2018 m. kovo 20 d. „SEO OPTIMIZAVIMAS (III DALIS). IŠORINIS 

OPTIMIZAVIMAS”. Pranešėjas: Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 16 asm. 

o 2018 m. balandžio 10 d. „MTEP išlaidų deklaravimas LR statistikos 

departamentui”. Pranešėjas: Artūras Jakubavičius. Dalyvavo – 9 asm. 

o 2018 m. balandžio 17 d. „SEO ir Struktūrizuoti duomenys. Kaip išsiskirti 

paieškos sistemoje”. Pranešėjas: Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 16 asm. 

o 2018 m. birželio 12 d. „Spiralinė dinamika aštuonios asmenybės raidos 

pakopos”. Pranešėjas: Vitoldas Masalskis. Dalyvavo – 15 asm. 
 

2018 m. ŠMTP suorganizavo/dalyvavo 2 partnerystės skatinimo ir paieškos renginius: 

o 2018 m. gruodžio 5 d. susitikimas su 2014-2020 m. Latvijos, Lietuvos ir 

Baltarusijos programos paramos gavėjais. Projektas „Inonovative Project 

Solutions Tournament „Business Lab“. Dalyvavo – 6 asm. 

o 2018 m. lapkricio 26-27 d. vyko susitikimas su tarptautinio projekto “Office 

Eco Consultant“ partneriais. Dalyvavo – 12 asm. 

 

Iš planuotų 6 vnt. suorganizuota 11 informacinių renginių. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

14. Inicijuotų viešųjų 

(socialinių 

inovacijų) projektų 

skaičius (vnt.) 

2 2018 m. ŠMTP savo bendruomenėje inicijavo šias socialines akcijas: 

o 2018 m. balandžio 21 d. socialinė aplinkosaugos akcija „DAROM 2018“, 

kurios tikslas – suvienyti žmones, skatinti bendruomeniškumą ir atkreipti 

dėmesį į taršos, aplinkosaugos problemas. Dalyvių skaičius - 6. 

o 2018 m. gegužės 5 d. socialinė kraujo donorystės akcija „Dovanok kraujo 

neatlygintinai“. Dalyvių skaičius - 11. 

o 2018 m. lapkričio 6 d. TV3 televizijos ir „Išsipildymo akcijos“ įkvėpta socialinė 

iniciatyva „Pyragų diena“, kurios tikslas - prisidėti prie „Išsipildymo akcijos 

2018“ aukojant lėšas vaikų globos namų auklėtiniams ir likimo nuskriaustiems 

vaikams.  

 

Iš planuotų 2 vnt. inicijuotos 3 viešosios socialinės iniciatyvos/akcijos. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
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1. INOVACIJŲ SKATINIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS IR INVESTICIJŲ 

PRITRAUKIMAS 
 

2018 metais pagrindinis ŠMTP iškeltas valstybinės svarbos ekonominio projekto statusą turinčios teritorijos 

Vilniaus miesto inovacijų PP vystymą liečiantis tikslas buvo pradėti šios teritorijos vystymo strategijos 

(atnaujinta 2019 m. vasario 6 d.) įgyvendinimą ir joje nustatytų tikslų bei uždavinių siekimą, t. y.: 

o telkti išteklius inovacijų kūrimui; 

o kurti vertės grandinių tinkle; 

o kurti mokslo ir verslo klasterizaciją; 

o perimti, vystyti operatoriaus funkcijas. 

 

Skatinant inovacijų infrastruktūros vystymą ir investicijų pritraukimą ŠMTP svarbiausia 2018 m. data tapo -  

2018 m. rugpjūčio 20 d., kuomet ŠMTP tampa Vilniaus miesto inovacijų PP operatoriumi. Vilniaus miesto 

savivaldybės taryba ir ŠMTP sudarė Vilniaus miesto inovacijų PP operavimo sutartį, kurios tikslas – nustatyti 

šalių veiklą, teises ir pareigas bei atsakomybę, kad būtų užtikrinta Vilniaus miesto inovacijų PP veiklos 

kokybė bei tvarumas, efektyvus Vilniaus miesto inovacijų PP valdymas, užtikrinant Vilniaus miesto 

inovacijų PP veiklos grįžtamąjį indėlį į Lietuvos ūkį, mokslo bei pramonės bendradarbiavimą, pritraukiant 

investuotojus, sukuriant darbo vietas bei įgyvendinant veiklos rodiklių reikalavimus. 

Kitos svarbios datos bei įvykiai: 

o 2018 m. sausio mėn. pristatytas ir patvirtintas Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros 

planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės Paslaugų ir miesto ūkio, Ekonomikos ir finansų, 

Savivaldos plėtojimo, Aplinkos ir energetikos, Miesto planavimo ir plėtros komitetuose; 

o 2018 m. sausio 24 d. LR Vyriausybės pritarta „Dėl Vilniaus miesto inovacijų PP teritorijos ribų 

nustatymo ir įgaliojimų suteikimo; 

o 2018 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl Vilniaus miesto 

inovacijų PP plėtros plano derinimo“; 

o 2018 m. kovo 14 d. patvirtintas LR ūkio ministro įsakymas „Dėl Vilniaus miesto inovacijų PP plano 

patvirtinimo“; 

o 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta įsteigti Vilniaus 

miesto inovacijų PP; nustatyta, kad VMIPP veiklą vykdo iki 2066 m. gruodžio 31 d.; paskirti ŠMTP 

VMIPP operatoriumi; 

o 2018 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta žemės nuomos sutartis su NŽT; 

o 2018 m. rugpjūčio mėn. UAB „Grinda“ vykdo teritorijos valymo darbus; 

o 2018 m. rugpjūčio 20 d. sudaryta Vilniaus miesto inovacijų PP operavimo sutartis tarp Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos ir ŠMTP; 

o 2018 m. rugsėjo 5 d. sudaryta pirmoji sutartis su UAB “Poliprojektas”;  

o 2018 m. lapkričio mėn. suformuoti penki sklypai subnuomai (UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ – 

2, ir kiti investuotojai - 3); 

o 2018 m. gruodžio 18 d. pasirašoma sutartis su užsienio kapitalo įmone -  UAB „Experimentica“. 

2018 m. dėl užsitęsusių procesų verslo inkubatoriaus techninio projekto parengimo darbai, vadovaujantis 

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos vystymo strategijos 18.1.1. punktu, pradėti vykdyti 

2019 m. sausio mėn. 
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Stiprint Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinant šalies aukštųjų 

technologijų įmonių konkurencingumą ŠMTP paskatino įmonių, kurios gali dalyvauti bendrai kuriant 

pridėtinę vertę, įsitraukiant į tarptautines vertės grandines sutelkimą: 

o 2018 spalio mėn. pasirašyta pirmoji sutartis su lietuviško kapitalo inžinerinės pramonės įmone UAB 

„Poliprojektas“. Šios įmonės vykdomos veiklos sritys apima sumanios specializacijos prioriteto 

„Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ veiksmų plano prioritetą „Lanksčios 

produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“. UAB „Poliprojektas“ -  inžinerinės pramonės 

įmonė daugiau kaip 10 metų užsiima pastatų ir statinių gaisrosaugos projektavimu. Bendrovė 

taiko naujausius skaitmeninius baigtinių elementų metodus apskaičiuojant galimus gaisro 

vystymosi parametrus, vertina ir pasitelkia gautus rezultatus nustatant reikiamus gaisrosaugos 

inžinerinių sistemų parametrus. 

 

Rodikliai: 

Investicijos – 2 320 000 Eur  

Sukurtos darbo vietos – 35 

Išvystytas 1 tarptautinis inovatyvus produktas, technologija ar gautas tarptautinis 

patentas. 

 

o 2018 gruodžio mėn. pasirašyta  antroji sutartis su užsienio kapitalo įmone -  UAB „Experimentica“.  

Tai viena perspektyviausių Suomijos inovatyvių bendrovių, kurios verslo modelis remiasi ligų 

patologinių mechanizmų išaiškinimu ir bandymu juos paveikti norima linkme. Šios įmonės 

vykdomos veiklos sritys apima sumanios specializacijos prioriteto „Sveikatos technologijos ir 

biotechnologijos“ veiksmų plano prioritetą „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir 

visuomenės sveikatai“. Įkurtame pagrindiniame įmonės centre bus vykdomi moksliniai tyrimai su 

sausų akių, diabetinės retinopatijos, amžinės geltonosios dėmės degeneracijos patologijomis, 

tiriami padidėjusį kraujagyslių pralaidumą lemiantys veiksniai. Pažangių vaistinių preparatų 

efektyvumo ir saugumo vertinimui nustatyti bus naudojama ir naujais algoritmais paremta 

dirbtinio intelekto platforma. 

 

Rodikliai: 

Investicijos – 2 000 000 Eur  

Sukurtos darbo vietos – 20 

Įkurtas klasteris, į kurį pritraukta ne mažiau kaip 5 nariai 

Išvystytas 1 tarptautinis inovatyvus produktas, technologija ar gautas tarptautinis 

patentas. 

 

Vykdant mokslo ir verslo klasterizavimą, kas leidžia sutelkti inovatyvias įmones ir MTEP paslaugų teikėjus 

geografiškai apribotoje teritorijoje, apjungiant įmonių ir institucijų darinius į klasterius pagal ekonominės 

veiklos sritį ir sumaniosios specializacijos prioritetus ŠMTP: 

o 2018 m. gruodžio 18 d. UAB „Experimentica“ įsipareigoja įkurti klasterį, į kurį pritrauks ne mažiau 

kaip 5 narius pagal sutartį Nr. VMIIP-VEIK-02 dėl įsikūrimo ir veiklos Vilniaus miesto inovacijų PP. 

ŠMTP nėra nei vieno klasterio koordinatorius ir iki šiol nėra gavęs jokios valstybės paramos klasterių 

steigimui ar plėtojimui. Rodiklis, susijęs su klasterizacija (“Įkurti ne mažiau kaip 6 klasteriai”), yra sietinas tik 
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su VSEP rodikliais ir bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos, todėl ilguoju laikotarpiu planuojama į 

klasterizaciją įtraukti ne mažiau kaip 30 įmonių. 

 

Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. vykdoma infrastruktūros priežiūra ir administravimo darbai. Nuolat vykdoma 

aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų įmonių paieška ir subūrimas, siekiant Vilniaus miesto inovacijų 

PP padidinti šių įmonių koncentraciją ir įvairovę: 

o Užtikrinama teritorijos veiklos kaštų efektyvumo optimizavimo ir administravimo kontrolė – 

vykdoma nuolat. 

o Konsultacinės paslaugos MVĮ (potencialiems investuotojams į teritoriją) – teikiamos nuolat. 

o Padidintas visuomenės informuotumas apie Teritoriją ir jos veiklą, pradėtas teigiamo įvaizdžio 

formavimas:  

 Nuolat vykdoma komunikacija socialiniuose tinkluose 

(https://www.facebook.com/smtp.lt/ ; https://www.linkedin.com/company/northtown-

technology-park?trk=ppro_cprof );  

 Publikuoti straipsniai žiniasklaidoje plečiant ŠMTP identitetą bei stiprinant įvaizdį rinkoje: 

- Straipsnis „Investuok" leidinyje – „Inovacijos – galimybė verslui pasiekti proveržį“. 

Straipsnio nuoroda: 

https://www.facebook.com/smtp.lt/photos/a.179951855367800/247906064545689

8/?type=3&theater; 

- Straipsnis „15min.lt“ portale -  “Suomijos farmacijos ir biotechnologijos sektoriaus 

tyrimų paslaugas teikianti UAB „Experimentica“ kuriasi Vilniaus miesto inovacijų 

pramonės parke (VMIPP) ir atsineša 5 mln. eurų investicijų, žada stiprinti šalies 

mokslą”. Straipsnio nuoroda:  

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/suomijos-ikiklinikiniu-tyrimu-

bendrove-lietuvoje-investuos-5-mln-euru-663-

1077102?c=verslas&fbclid=IwAR1Le2NJ3Yksjf-

mtIH2027D14JNj9qa82HuGucOSaWb65VGshP6BjsbOok&copied; 

- Straipsnis „Verslo žinių“ portale  -  „Vilniaus inovacijų pramonės parke – pirma 5 

mln. Eur užsienio investicija“. Straipsnio nuoroda: 

https://www.vz.lt/pramone/2018/12/17/vilniaus-inovaciju-pramones-parke--pirma-

5-mln-eur-uzsienio-investicija#ixzz5fD7xNqL0; 

- Straipsnis „Verslo žinių“ portale  - „Vilniaus inovacijų pramonės parkas: pasirašyta 

pirmoji sutartis, deramasi su skandinavais“. Straipsnio nuoroda:  

https://www.vz.lt/pramone/2018/10/03/vilniaus-inovaciju-pramones-parkas-

pasirasyta-pirmoji-sutartis-deramasi-su-skandinavais; 

- Straipsnis „Verslo žinių“ portale  - „Vilniaus inovacijų parkas jau turi 3 investuotojus“. 

Straipsnio nuoroda: https://www.vz.lt/pramone/2018/03/19/vilniaus-inovaciju-

parkas-jau-turi-3-investuotojus; 

- Suformuotas ŠMTP veiklos principus atitinkantis stilius ir atnaujintas portalo 

www.smtp.lt  įvaizdis. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/smtp.lt/
https://www.linkedin.com/company/northtown-technology-park?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/northtown-technology-park?trk=ppro_cprof
https://www.facebook.com/smtp.lt/photos/a.179951855367800/2479060645456898/?type=3&theater
https://www.facebook.com/smtp.lt/photos/a.179951855367800/2479060645456898/?type=3&theater
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/suomijos-ikiklinikiniu-tyrimu-bendrove-lietuvoje-investuos-5-mln-euru-663-1077102?c=verslas&fbclid=IwAR1Le2NJ3Yksjf-mtIH2027D14JNj9qa82HuGucOSaWb65VGshP6BjsbOok&copied
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/suomijos-ikiklinikiniu-tyrimu-bendrove-lietuvoje-investuos-5-mln-euru-663-1077102?c=verslas&fbclid=IwAR1Le2NJ3Yksjf-mtIH2027D14JNj9qa82HuGucOSaWb65VGshP6BjsbOok&copied
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/suomijos-ikiklinikiniu-tyrimu-bendrove-lietuvoje-investuos-5-mln-euru-663-1077102?c=verslas&fbclid=IwAR1Le2NJ3Yksjf-mtIH2027D14JNj9qa82HuGucOSaWb65VGshP6BjsbOok&copied
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/suomijos-ikiklinikiniu-tyrimu-bendrove-lietuvoje-investuos-5-mln-euru-663-1077102?c=verslas&fbclid=IwAR1Le2NJ3Yksjf-mtIH2027D14JNj9qa82HuGucOSaWb65VGshP6BjsbOok&copied
https://www.vz.lt/pramone/2018/12/17/vilniaus-inovaciju-pramones-parke--pirma-5-mln-eur-uzsienio-investicija#ixzz5fD7xNqL0
https://www.vz.lt/pramone/2018/12/17/vilniaus-inovaciju-pramones-parke--pirma-5-mln-eur-uzsienio-investicija#ixzz5fD7xNqL0
https://www.vz.lt/pramone/2018/10/03/vilniaus-inovaciju-pramones-parkas-pasirasyta-pirmoji-sutartis-deramasi-su-skandinavais
https://www.vz.lt/pramone/2018/10/03/vilniaus-inovaciju-pramones-parkas-pasirasyta-pirmoji-sutartis-deramasi-su-skandinavais
https://www.vz.lt/pramone/2018/03/19/vilniaus-inovaciju-parkas-jau-turi-3-investuotojus
https://www.vz.lt/pramone/2018/03/19/vilniaus-inovaciju-parkas-jau-turi-3-investuotojus
http://www.smtp.lt/
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Pasiekti rezultatai: 

 ŠMTP tampa Vilniaus miesto inovacijų PP operatoriumi. 

 Pasirašytos 2 sutartys su lietuviško kapitalo inžinerinės pramonės įmone –

„Poliprojektas“ bei su užsienio kapitalo įmone – UAB „Experimentica“. 

 Pritrauktos investicijos – 4 320 000 Eur. 

 Sukurtos darbo vietos – 55. 

 Išvystyti 2 tarptautiniai inovatyvūs produktai, technologijos ar gautas tarptautinis 

patentas. 

 Įkurtas klasteris, į kurį pritrauks ne mažiau kaip 5 narius. 

 Padidintas visuomenės informuotumas apie teritoriją ir jos veiklą, pradėtas 

teigiamo įvaizdžio formavimas. 
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2. PARKO INOVACINIŲ PARAMOS PASLAUGŲ VYSTYMAS 
 

Parkas, ilgus veiklos metus prisidėdamas prie Lietuvos inovacijų politikos įgyvendinimo bei sukaupęs 

patirtį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekia užtikrinti darnų inovacijų sistemos veikimą, teikiant aukštos 

pridėtinės vertės specializuotas inovacijų paramos paslaugas sukuriant palankią terpę kūrybingų, jaunų ir 

aktyvių žmonių verslumo ugdymui. Tuo tikslu 2018 m. vykdyti inovacijų paramos paslaugų projektai: 

o „Inonovative Project Solutions Tournament „Business Lab“, Nr. ENI-LLB-1-169 – pareiškėjas 

o „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0003 

– partneris 

 

„Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“ 

ŠMTP vienas iš strateginių tikslų - jaunų, žinioms ir mokslui imlių įmonių verslumo skatinimas, sudarant 

palankias sąlygas joms steigtis ir plėtotis (teikti inkubavimo ir akceleravimo 

paslaugas). To pasekoje  2018 m. IV ketvirtyje pradėtas įgyvendinti projektas: 

„Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“ projekto Nr. ENI-

LLB-1-169, pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, 

Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, 

„Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas“ prioritetą.  

Projekto vykdytojas - VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas. Projekto 

partneriai: Vilnius Gedimino technikos Universitetas, Vilnius; Yanka 

Kupala Valstybinis Grodno Universitetas, Grodnas; Jaunimo verslumo 

paramos ir plėtros centras, Minskas; Polocko Valstybinio Universiteto 

mokslo ir technologijų parkas, Polockas. Išskiriama projekto problematika - 

šiomis dienomis Vilniaus, Grondo, Minsko ir Polocko regionuose susiduriama 

su žemu verslumo ugdymu, skirtinga verslumo parama 

regionuose, institucinio bendradarbiavimo stoka, trūksta 

gerosios praktikos pavydžių. Projekto tikslas – skatinti verslumą jaunimo 

tarpe, sukuriant palankią sistemą naujų idėjų radimuisi ir jų 

pritaikymą verslo pasaulyje, taip prisidedant prie jaunimo nedarbo 

mažinimo šiuose regionuose, diegiant alternatyvų jaunimo 

verslumo ir savarankiško įsidarbinimo gebėjimų ugdymo metodą 

glaudžiai bendradarbiaujant su švietimo ir MTEP institucijomis bei 

keičiantis gerosiomis praktikomis. Projekto tikslinė grupė: 15-29 m. 

jaunimas.  

2018 m. gruodžio mėn. vyko pirmasis projekto susitikimas, kurio 

metu buvo aptariami su projekto veikla susiję klausimai. 

Viso projekto biudžetas – 375 356 Eur. 

 

„Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“ 

Nuo 2017 m. kovo mėn. siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą, skatinant verslo investicijas į 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas kartu su partneriais įgyvendina 

inovacijų paramos – „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-

V-842-01-0003. 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 
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technologijų parkas“; VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“; Lietuvos pramonininkų konfederacija; 

Lietuvos darbdavių konfederacija; Lietuvos verslo konfederacija; VšĮ „Saulėtekio slėnis“. 

Projekto įgyvendinimo metu yra teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos ūkio subjektams, 

vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis. Tai skatina įmones 

aktyviau plėtoti MTEPI veiklas ir prisideda prie jų inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo. 

2018 metais ŠMTP aktyviai teikė inovacijų paramos paslaugas, siekdamas sudaryti palankias sąlygas 

inovatyvių įmonių plėtrai - 9 konsultantai ir 5 technologijų agentai „InoSpurtas“, suteikė 6 648 val. 

konsultavimo ir informavimo paslaugų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, technologijų 

perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu 84 įmonėms: 

1. UAB „Poliprojektas“, į.k. 300080362; 

2. UAB „GO-ERP“, į.k. 302602282; 

3. UAB „PIXPRO“, į.k. 303236261; 

4. UAB „Nacionalinis švietimo centras“, į.k. 300652639; 

5. UAB „AD Verum“, į.k. 300003647; 

6. UAB „Atominė musė“, į.k. 304153249; 

7. UAB „Flebologijos centras“, į.k. 302488633; 

8. UAB „Hormann Baltic“, į.k. 111743878; 

9. UAB „Baltnetos komunikacijos“, į.k. 12514586; 

10. UAB „Avakompas“ į.k. 126062070; 

11. UAB „Western Investment“, į.k. 303002657; 

12. UAB „PUM PLIUS“, į.k. 122091270; 

13. UAB „ITBS“, į.k. 300582781; 

14. UAB „Ferentis“, į.k. 303055859; 

15. UAB „Ortogama“, į.k. 302540418; 

16. MB „Medika“, į.k. 303090326; 

17. UAB „Profarma“, į.k. 300868786; 

18. UAB „Nano Vita“, į.k. 301920531; 

19. UAB „Visual&Softworks“, į.k. 302827044; 

20. UAB „Animagena“, į.k. 304139274; 

21. UAB „Altechna R&D”, į.k. 301502628; 

22. UAB „Biokosmetikos manufaktūra“, į.k. 303165348; 

23. UAB „GRT“, į.k. 300589377; 

24. UAB „Draugas.lt“, į.k. 125418510; 

25. UAB „E-BROS“, į.k. 302502296; 

26. UAB „Žvelk aukščiau“, į.k. 3029429709; 

27. Asociacija „Užupis Creative Cluster“, į.k. 302489094; 

28. UAB „Melista“, į.k. 304148469; 

29. UAB „Meto įmonė“, į.k. 304405725; 

30. UAB „Mainsec“, į.k. 302325757; 

31. UAB „Paslaugos kodas“, į.k. 304311197; 

32. UAB „IT Vivus“, į.k. 303352629; 

33. UAB „Šviesos terapija“, į.k. 304181241; 

34. UAB „Ollus“, į.k. 304081974; 

35. UAB „Lamberta“, į.k. 163314481; 

36. UAB „Devus“, į.k. 304197295; 
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37. UAB „Icona“, į.k. 30260412; 

38. UAB „Pixel House“, į.k. 302651589; 

39. UAB „Benco“, į.k. 301694370; 

40. UAB „Sveikatos labui“, į.k. 304361353; 

41. UAB „LT Biotech“, į.k. 302303586; 

42. UAB „Rezus.lt“, į.k. 302433494; 

43. MB „Paperplane Agency“, į.k. 302939958; 

44. UAB „Softra“, į.k. 302250087; 

45. UAB „Stefany“, į.k. 30265189; 

46. UAB „Focusate“, į.k. 304440135; 

47. UAB „BIPA“, į.k. 134282073; 

48. UAB „TOC Sales and Marketing“, į.k. 302720925; 

49. UAB „Idėja 3D“, į.k. 303286047; 

50. UAB „Sprana“, į.k. 302724293; 

51. UAB „Programuok“, į.k. 304232351; 

52. UAB „Siuntikas“, į.k. 304053900; 

53. Kavolio individuali įmonė, į.k. 183782683; 

54. MB „Ruklių ekoparkas“, į.k. 302923822; 

55. UAB „Roftas“, į.k. 304642418; 

56. UAB „Strengas“, į.k. 184290126; 

57. UAB „Nelikvidai“, į.k.  304642044; 

58. MB „Srautų valdymo sprendmai“, į.k. 304701838; 

59. UAB „Biomedicinos inžinerija“, į.k. 304140173; 

60. UAB „Sleepgroup.lt“, į.k. 302474676. 

61. UAB „Egna“, į.k. 302590816; 

62. UAB „Via Solis“, į.k. 302430053; 

63. UAB „Elito grupė“, į.k. 303198871; 

64. UAB „Sveikatingumo inovacijos“, į.k. 304787698; 

65. UAB „Inovacijų skautai“, į.k. 304641535; 

66. UAB „Vinesta“, į.k. 302829255; 

67. UAB „Eco Extractum“, į.k. 300730511; 

68. UAB „CSO pharma“, į.k. 300543141; 

69. MB „3D masažai“, į.k. 304408447; 

70. UAB „Gerai gerai“, į.k. 303247051; 

71. UAB „Elbis“, į.k. 124903560; 

72. UAB „Bag factory“, į. k. 302842562; 

73. UAB „Integrali skaidulinė optika“, į.k. 304067266; 

74. UAB „Atominės konsultacijos“, į.k. 304834468; 

75. UAB „Peonia Lab“,  į.k. 304174955; 

76. UAB „Skogran“, į.k. 300104144; 

77. UAB „AC3“, į.k. 304549437; 

78. UAB „NS2“, į.k. 126278919; 

79. UAB „Eliuda“, į.k. 180123674; 

80. UAB „Experimentica“, į.k. 304895510; 

81. MB „Automobilių  istorijų registras“, į.k. 304720226; 

82. UAB „Mano atributika“, į.k. 304553186; 
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83. UAB „Papilio kibirkštis“, į.k. 154709091; 

84. UAB „AGA CAD“, į.k.  220320180. 

 

Konsultuotų įmonių išlaidų MTEP suma - 2018 m. inovatyvios technologinės įmonės buvo nuolat 

skatinamos deklaruoti MTEP - preliminariais duomenimis ŠMTP pagalba įmonės deklaravo 871 200 Eur 

MTEP išlaidų. Duomenys pateikiami preliminarūs, kadangi 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: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/d72d622091d711e5a6f4e928c954d72b. 

 

Konsultuotų įmonių parengtų technologinių pasiūlymų skaičius: 

1. UAB „AC3 grupė" – sukurta įvairių deginimo liekanų (lakiųjų ir dugno pelenų) perdirbimo 

granuliuojant technologija. Technologijos išskirtinumas yra tame, kad iš neefektyvių, gamtą 

teršiančių lakiųjų ir dugno pelenų yra gaunamos mažo, vidutinio ir didesnio tankio granules, kurios 

gali būti sėkmingai panaudotos statybų ir / arba aplinkos tvarkymo sektoriuose.  

2. UAB „NS2" – sukurta unikali vientiso sujungimo stalo gamybos technologija. Tai technologinis 

sprendimas, kuriame technologiškai išsprendžiamas stalo kojų sujungimas su stalviršiu, sukuriant 

atsparų deformacijai stalą, neturintį tradicinių stalo kojų su stalviršiu ryšių. Sukurtos technologijos 

pagrindu galima gaminti santykinai didelių išmatavimų stalus, sukuriant vizualinį įspūdį, jog jie 

pagaminti iš vientiso masyvo.   

3. UAB „EGNA” – sukurta sausos žaliavos dozavimo technologija biodujų jėgainėms. Biodujų 

jėgainių, veikiančių įvairių biokuro ir žemės ūkio atliekų pagrindų, biomasės pirminio apdorojimo ir 

padavimo į bioreaktorių proceso optimizavimo sprendimas, leidžiantis biodujų jėgainėms dirbti su 

pačiomis nepalankiausiomis (sausomis ir užterštomis) žaliavomis. UAB “EGNA” – 2018 m. pasirašė 

sutartį pagal kurią perdavė technologiją, sutarties turinys yra konfidencialus. 

 

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

1. UAB „Via Solis“ – technologinio proceso inovacija, kurios įdiegimas įmonei leido patobulinti 

pagrindinį gaminamą produktą (elektros energiją generuojantį stiklą) bei sukūrė prielaidas naujo 

produkto (dinaminio elektros energiją generuojančio stiklo) gamybai. Inovacija sukurta įmonės 

vykdyto ES FP7 projekto rezultatų pagrindu bei į fotoelektros produktų gamybos liniją įdiegus stiklo 

pramonėje naudojamas inovatyvias technologijas. 

2. UAB „Icona“ – sukurta inovacija – AdWords API naudojantis įrankis „XY BID“, susietas su Google 

AdWords platforma, kuris vartotojui suteikia galimybę realiu laiku automatizuoti „AdWords“ 

reklamines kampanijas ir stebėti jų rezultatus.  Inovacija sukurta įmonės turimo TPL8 lygio 

skaitmeninės rinkodaros optimizavimo įrankio, pritaikyto „Google AdWords“ reklaminių 

kampanijų vykdymui, pagrindu.  

3. UAB „GRT“ – sukurta bepiločių sklandytuvų maršruto planavimo sistema, kuri padės užtikrinti 

konvojavimo ir logistikos procesų saugumą.  Tai įgalinanti technologija, kurios dėka, be fizinio 

žmogaus įsiterpimo, t. y. konvojuojančio ekipažo, kuris betarpiškai seka krovinį, ar GPS imtuvo, 

kuris neužtikrina realaus vaizdo realiu laiku, galima sekti ir vizualiai stebėti judantį krovinį ar 

transporto priemonių karavaną realiu laiku. 

4. UAB „Ferentis“ – sukurta inovacija apima kalogeno peptido hidrogeno pagrindu sukurtą sintetinę 

matricą ant lusto surenkamiems audinių in vitro modeliams. Įmonės sukurtas kolageno peptido 

hidrogelis unikalus tuo, kad jame peptidinės sekos formuoja tokius pat tretinės struktūros 

elementus, kaip ir kolageno baltymas.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d72d622091d711e5a6f4e928c954d72b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d72d622091d711e5a6f4e928c954d72b
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5. UAB „Bagfactory“ – sukurta inovacija įdiegta į neaustinės polipropileno (PP) medžiagos 

automatinės gamybos linijos technologinius procesus, kuriuose terminiam medžiagos kraštų 

sujungimui yra naudojamos ultragarso technologijos.  

6. UAB „NS2“ – sukurta inovacija, pagal užsakymą pagamintas ir baldų gamybos procese pradėtas 

naudoti specialios konstrukcijos profiliuotas įrankis, kuris įgalina apdirbti gaminį, kai dar prieš jo 

apdirbimą į vieną mazgą yra surenkama keletas detalių ruošinių (o ne pilnai pagamintų detalių).  

7. UAB „Eliuda“ – sukurta sudėtinga kėdės kojos sujungimo su metaliniu kojaryšiu konstrukcija. 

Pradėtos gaminti kėdės, kuriose derinamos medžio ir metalo detalės. Kėdės detalių gamyba yra 

sudėtinga, reikalaujanti didelio tikslumo, tikslaus kampų ir detalių supjovimo, sugręžimo kampu.  

 

Inovacijų paramos paslaugas gavusių ir (ar) konsultuotų įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų 

prototipai (koncepcijos): 

1. UAB „Sleep Group.lt" – sukurtas daugkartinis troposferos ir stratosferos sluoksnių zondavimo 

įrenginys. Įmonė pristatė šį prototipą bei jo plėtros galimybes investuotojams, tyrėjams, 

suinteresuoto verslo atstovams bei yra įvertinusi tolimesnes šio prietaiso komercializavimo 

galimybes. Prototipas atitinka TPL7 lygį. 

2. UAB „Egna“ - sukūrė išskirtinių parametrų biomasės pirminio apdorojimo ir padavimo į 

bioreaktorių įrenginio prototipą (CargoCharger). Prototipo išskirtinumas – nauja efektyvi bio-

žaliavos dozavimo sistema, leidžianti dirbti su pačiomis nepalankiausiomis (sausomis užterštomis) 

atliekomis.  Prototipas atitinka TPL7 lygį.  

3. UAB „Ollus“ – sukurtas mobilios sveikatos sprendimas su kognityvinės elgesio terapijos elementais 

streso ir miego analizės srityje. Pristatomas prototipas yra Android aplikacija psichologinei žmonių 

būsenai gerinti. Aplikacija sukurta Švedijos bendrovės „Mindsum“ platformos pagrindu ir yra skirta 

ankstyvos stadijos neurologinių sutrikimų gydymui kognityvine elgesio terapija. Prototipas atitinka 

TPL6-7 lygį. 

4. UAB „Meto įmonė“ – sukurtas naujos kartos maisto pramonės viskografas darbui ypač plačiame 

klampumo diapazone. Sukurta viskografui skirta inovatyvi mėginio klampumo analizės metodika 

bei sukurtas įrenginio prototipas su nauju funkcionalumu, leidžiančiu kontroliuoti aukštą krakmolo 

koncentraciją turinčių augalinių žaliavų mėginio temperatūrą bei sensoriaus sukimo momentą, 

taip gaunant sąsają tarp klampos, temperatūros ir laiko vienoje diagramoje. Prototipas atitinka 

TPL7 lygį. 

5. UAB "BagFactory" – sukurtas ultragarsinis modulis neaustinės PET medžiagos sandūros formavimui 

terminiu būdu. Įrenginio prototipas yra skirtas rankiniam neaustinės medžiagos kraštų sujungimui 

gaminant įvairios paskirties pirkinių krepšelius. Prototipas atitinka TPL5-6 lygį. 

 

Konkursas „Ieškomas inovatorius“: 

2018 m. trečią kartą paskelbtas konkursas „Ieškomas inovatorius!, kurio metu laukiama idėjų iš visos 

Lietuvos, o konkursą laimėję perspektyviausieji dalyviai įsteigs naujas technologines įmones ir gaus 

projekto „InoSpurtas“ paslaugas. Šiuo metu konkursas yra vykdomas.  

 

Įmonių atsiliepimai apie projekto suteiktas naudas: 

UAB „Poliprojektas“ specializacija – gaisro gesinimo sistemos, šiuo metu ji yra viena lyderiaujančių 

Lietuvoje. Inovacijas „Poliprojektas“ kuria ne pirmus metus, o naujausia ir didžiausia jų naujiena – naujos 

kartos automatinė gaisro gesinimo sistema. Jos vystymui postūmį suteikė būtent dalyvavimas „Inospurto“ 

projekte.  
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„Tai buvo puiki galimybė pamatyti save iš šalies ir patobulinti daugybę dalykų savo versle, į kuriuos be 

konsultacijų neatkreipėme dėmesio. Mes dirbame gana sudėtingoje srityje ir būtent inovacijos yra 

variklis. Mūsų verslo pagrindas – gaisro gesinimo sistemos, jų modeliavimas, pritaikymas, gaisro gesinimo 

parametrų prognozavimas. Todėl technologijos ir inovacijos čia užima labai svarbią vietą“  

- E. Charžauskas  

 

UAB „Bagfactory“ atstovas Erikas Viršilas taip pat pabrėžia dalyvavimo projekte naudą. Įmonė gamina 

ekologiškus maišelius iš neaustinės medžiagos (non-woven PP) naudojant inovatyvią siuvimo 

technologiją. 

 

„Konstruktyvios konsultacijos padėjo susidėlioti taškus ant „i“ ir gauti atsakymus, kaip pasiruošti naujam 

verslo plėtros etapui. Esu dėkingas už šią iniciatyvą bei sklandžiai organizuotą visą konsultacijų procesą. 

Džiaugiuosi, kad dalyvaujant projekte pavyko užmegzti reikšmingų kontaktų su mokslo atstovais, nes jau 

dabar matome, kad jų siūlomos inovacijos prisidės prie įmonės augimo“ 

- E. Viršilas 

Viso projekto biudžetas – 3 815 791 Eur.. 

 

Pasiekti rezultatai: 

 Pradėtas įgyvendintas tarptautinis projektas – „Innovative Project Solutions 

Tournament „Business LAB“, suorganizuotas vienas susitikimas.  

 Projekto „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“ dėka 

suteikta 6 648 val. konsultavimo 84 įmonėms, deklaruota  871 200 Eur MTEP 

išlaidų, parengta technologinių pasiūlymų – 3, iš jų 1 perdavė technologiją, 

įsidiegtos inovacijos – 7, sukurti prototipai – 5. 

 Suteikta de minimis pagalba verslo subjektams – 157 300 Eur. 

 Įsteigtos 3 naujos technologinės įmonės. 
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3. TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PLĖTOJIMAS 
 

Lietuvos rinka nedidelė, todėl jai labai svarbu integruotis į tarptautinius tinklus, dėl šios priežasties ŠMTP 

aktyviai palaiko tarptautinius ryšius, bendradarbiauja su užsienio partneriais, siekiant prisidėti prie 

sumanios specializacijos tikslų įgyvendinimo. 2018 m vykdytos tarptautinės partnerystės ir tinklaveikos 

plėtra, tarptautinės ES MTEPI iniciatyvos: 

o „Office Eco Consultant“ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047022 – pareiškėjas 

o „WOW – Code 2 Confidence“, Nr. 2016-1-LU-KA204-01384 – partneris 

o „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės kooperacijos technologijų 

kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose (InoConnect)“, Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0007 – pareiškėjas 

o Akceleruojamų įmonių skaičius, pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos 

verslui (InoSpurtas)“  

o „Smart up BSR“. 

 

„Office Eco Consultant“ 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. ŠMTP kartu su partneriais iš Norvegijos, 

Prancūzijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos įgyvendina projektą: „Office 

Eco Consultant“, pagal programą „Erasmus+“, 2 pagrindinis 

veiksmas. Šio projekto tikslas keičiantis idėjomis, praktine patirtimi ir 

gerąja praktika, tarptautiniu lygmeniu plėtoti ir išbandyti 

novatorišką mokymo būdą, metodines priemones ir sertifikavimo 

sistemą, skirtas tiems, kas yra suinteresuoti dirbti suaugusiųjų 

švietimo sektoriuje ir siekia pagerinti darbo rinkos perspektyvas 

vykdant/dėstant į išteklių ir energijos taupymą 

orientuotos elgsenos propagavimą bei 

„Ekologiško augimo“ koncepcijas biuro 

aplinkoje. Tikėtini rezultatai apims naujovišką 

mokymo sistemą kovai su nedarbu, sukuriant naują profesinį profilį kartu su 

atitinkama mokymo metodika ir ECT pagrįsta mokymo programa.  

2018 m. lapkričio 26-27 d. vyko susitikimas su partneriais, kurio metu aptarti 

visi su projektu susiję klausimai. Viso projekto biudžetas – 146 469 Eur. 

 

„WOW – Code 2 Confidence“ 

Taip pat 2018 metais užtikrintas tarptautinio projekto „WOW – Code 2 

Confidence“, Nr. 2016-1-LU-KA204-013841, įgyvendinimas pagal „Erasmus +“ 

programą kartu su partneriais iš Liuksemburgo, Rumunijos, Kroatijos, Anglijos 

ir Belgijos. Šio projekto tikslas – tirti ir atrasti naujus programavimo mokymosi 

būdus moterims ir merginoms, siekiant pagerinti turimus moterų įgūdžius 

bei pakelti jų kompetenciją programavimo srityje, neapsiribojant vien 

techniniais gebėjimais. 

2018 m. sausio 18 – 19 d. bei gegužės 2-4 d. vyko 

susitikimai su partneriais, kurio metu aptarti visi su 

projektu susiję klausimai.  

Viso projekto biudžetas – 52 250 Eur. 

 



26 

 

„Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės kooperacijos technologijų kūrimo 

srityje paieška EĮT renginiuose (InoConnect)“ 

Nuo 2017 m. ŠMTP įgyvendina projektą - „Partnerių tarptautinėms MTEPI 

iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės kooperacijos technologijų kūrimo 

srityje paieška EĮT renginiuose (InoConnect)“, Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-

0007, kurio tikslas - plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT 

ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvos. 

2018 m. balandžio 11-12 d. ŠMTP atstovai dalyvavo renginyje „An 

outgoing multiseectoral company misision of Lithuanian SMEs to 

Latvia“, Latvija. Renginio metu sustiprinti nauji bei esami tarptautinio 

bendradarbiavimo ryšiai, siekiant kurti ir plėtoti Vilniaus miesto inovacijų 

PP ir praplėsti ŠMTP veiklų pobūdį. Taip pat šiame renginyje susitikta su 

potencialiais partneriais ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI 

iniciatyvose. Viso projekto biudžetas –17 798 Eur. 

 

Akceleruojamų įmonių skaičius, pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui 

(InoSpurtas)“ 

2018 m. buvo vykdomas viešas konkursas „Ieškomas inovatorius!“, kurio metu 

buvo atrinkta 10 geriausių idėjų, kurių kūrėjai buvo pakviesti įsteigti savo 

verslą. Viena iš įmonių - MB „Automobilių istorijų registras“,  kuri pradėjo 

plėtoti pasaulinio tinklo idėją - transporto priemonių registrui. To 

pasekoje  2018 m. spalio 26 d. pasirašyta 

akceleravimo sutartis su MB 

"Automobilių istorijų registras" dėl 

dalyvavimo akceleravimo 

programoje "Incubator" - Vokietija, 

Volkswagen Sachsen GmbH. Nuo spalio mėn. 

įmonė sėkmingai dalyvauja šioje programoje. Akceleravimo metu 

gaunamos užsienio ekspertų įžvalgos apie naujus technologinius 

produktus ir paslaugas, pasisemiama gerosios patirties, įgyjama 

reikalingų žinių produktų ir paslaugų vystymui 

tarptautinėje rinkoje, pritraukiama užsienio 

investicijų. 

 

„Smart up BSR“ 

2018 m. lapkričio 28-30 d. ŠMTP atstovai dalyvavo projekto „Smart 

up BSR“ pagal Intereg priemonę susitikime. Renginio tema – kaip 

mokslo parkai/Inovacijų Hub’ai gali paskatinti bendradarbiavimą 

tarp mokslo, verslo ir visuomeninių organizacijų, siekiant spręsti 

visuomenei aktualius klausimus ir paskatinti regiono plėtrą. 

Pasirinkta ir nagrinėta tema – kaip įtraukti vietos bendruomenę į 

mokslo parkų/Inovacijų Hub’ų veiklą? Renginio metu taikyta 

“Design Thinking method” (Mąstymo modeliavimas) metodika. 

Tai kūrimo procesas, kai pirmiausia buvo gilinamasi į dalyvio, 

parko poreikius, atliekamas interviu, gilinamasi į problemą, kartu 
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su komanda generuojamos idėjos, kuriami prototipai ir jie testuojami, tikrinamas funkcionalumas bei 

patikimumas, o pačioje renginio pabaigoje pristatomas prototipas. Kartu su Suomijos, Vokietijos bei 

Lenkijos atstovais buvo sukurtas prototipas padėsiantis tapti atraktyviu, visuomenės poreikius tenkinančiu 

parku, kas sudarys palankias sąlygas inovatyvių įmonių verslumui ir plėtrai, taip pat prisidedant prie 

bendruomeniškumo kūrimo bei darnaus parko sistemos veikimo.  

 

„Proof of Concept Grant 2018 Evaliutinion“ 

Renginio metu organizuojami susitikimai su ŠMTP partneriais dėl galimo bendradarbiavimo rengiant 

paraiškas ES tarptautinių projektų programai „Horizontas  2020“, skirtą investicijoms į mokslinius tyrimus ir 

inovacijas. Užmegzti ryšiai su tarptautiniais partneriais, kurie plėtoja MTEPI veiklą ir teikia inovacijų 

paramos paslaugas. 

 

„BootCamp IT“ 

2018 m. birželio 29 d. ŠMTP kartu su 8 tarptautiniais ir 1 nacionaliniu partneriu pateikė paraišką dėl 

projekto „BootCamp IT“ pagal „EEA and Norway Grants“ priemonę. Paraiška vertinama. 

 

Kitas bendradarbiavimas 

Inovacijų sistemos dalyvių tarptautinis bendradarbiavimas pagal sudarytus ir naujai inicijuojamus 

bendradarbiavimo susitarimus: 

o „MIT Enterprise Forum CEE” (Lenkija), pagal 2019 m. vasario 20 d. bendradarbiavimo susitarimą; 

o „Startup HUB Poland Fondation“ (Lenkija), pagal 2018 m. kovo 23 d. bendradarbiavimo 

susitarimą; 

2018 m. toliau sėkmingai bendradarbiauta siekiant inicijuoti bendrus projektus, kvalifikacijos kėlimą, 

partnerių paiešką su: „Beijing RongTong Investment Group“, „Ventspilio aukštųjų technologijų parku“, 

„AALTO universitetu“, „TECHNOPOL“, „Šanchajaus universiteto mokslo ir technologijų parku“, 

„Investment Service Center“, „ELK mokslo ir technologijų parku“, „Akrono tarptautiniu verslo 

akceleratoriumi“, „US.MAC, Rygos Techhub“, „Oslo Start-up Lab, European Business Network“ ir kt. ŠMTP 

partneriais. 

 

Pasiekti rezultatai: 

 Pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas - “Office Eco Consultant“. 

Suorganizuotas 1 projekto susitikimas. 

 Suorganizuoti 2 „WOW – Code 2 Confidence“ projekto susitikimai. 

 Nuolatinis inovacijų sistemos dalyvių tarptautinis bendradarbiavimas. 

 Nuo 2018 m. spalio mėn. „Volkswagen Sachsen GmbH“ centre akceleruojama 

įmonė - MB "Automobilių istorijų registras". 

 Pateikta 1 tarptautinė paraiška pagal „EEA and Norway Grants“ priemonę. 
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4. INOVACIJŲ KULTŪROS UGDYMAS IR BENDRUOMENIŠKUMO VYSTYMAS 
 

ŠMTP siekia užtikrinti darnų inovacijų sistemos veikimą kuriant aukštos pridėtinės vertės paslaugas taip 

stiprinant Lietuvos inovacijų sistemą. ŠMTP būdamas aktyviu ekosistemos dalyviu inovacijų kultūrą vykdo 

pasitelkiant:  

o Projektines partnerystes; 

o Valdymo organus (taryba, komitetai); 

o Inovacinių paslaugų teikimu; 

o Inovacijų taryba; 

o Asociacijų veikla asocijuotose struktūrose ir klasteriuose; 

o Ugdant inovacijų kultūrą per verslumą skatinančias iniciatyvas. 

  

ŠMTP būdamas atsakingas už mokslo ir inovacijų kūrimą, mokslo ir technologijų pažangą, dalyvauja 

technologijų ir verslo asociacijose, kurtu kuriant ir skleidžiant modernias technologijas visose šiuolaikinės 

gamybos ir paslaugų srityse, taip skatinant darnų inovacijų sistemos veikimą: 

o Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija – 2018 m. telkiama technologijų ir inovacijų 

paramos verslui institucijas siekiant didinti Lietuvos verslo konkurencingumą per mokslui imlių 

technologijų ir inovacijų kūrimą bei diegimą. Nuo pat asociacijos įkūrimo pradžios stiprinamas 

tokių institucijų bendradarbiavimas, stiprinamas ir mokslo bei technologijų parkų įmonių 

potencialas, auginamos jų galimybės konkuruoti su kitomis įmonėmis ar rinkomis. Tuo pačiu 

didinamas mokslo ir technologijų parkų patrauklumas, žinomumas. Parko vadovas užima 

Valdybos pirmininko poziciją. 

o Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija – 2018 m. sudaromos  sisteminės prielaidos aukštųjų 

technologijų verslo sektoriaus konkurencingumui ir tvariai plėtrai globalizacijos sąlygomis užtikrinti. 

Asociacijos tikslas – sukurti Lietuvoje fotoelektros technologijų pramonę, aprėpiančią kuo 

platesnę technologijų ir produktų pridėtinės vertės kūrimo grandinę. ŠMTP yra narys. 

Kiti bendradarbiavimai:  

- Plėtojama narystė Lietuvos marketingo asociacijoje (LiMA); 

- Vystomas bendradarbiavimas su rizikos kapitalo fondu „Open Circle Capital”. 

2018 m. toliau plėtojama narystė InoSpurto inovacijų taryboje, kurios paskirtis – kurti pridėtinę vertę, 

užtikrinant teikiamų inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų kokybę bei jų atitikimą rinkos poreikiams. 

Strateginės inovacijų tarybos narių susitikimai, kuriuose dalyvauja ir užsienio ekspertai vyksta periodiškai.  

 

2018 metais ŠMTP ugdė inovacijų kultūrą bei vystė bendruomeniškumą organizuodamas inovatyvumą, 

verslumą, kūrybiškumą skatinančias iniciatyvas bei organizavo informacinius renginius konferencijas, 

pristatančias sėkmės istorijas, technologines naujoves. 

 

ŠMTP suorganizavo 4 verslumą, t. y.  žmonių polinkį ir gebėjimą imtis ekonominės veiklos sujungiant 

kapitalą, darbą ir kitus ekonominiu išteklius, siekiant gauti pelno ir prisiimant visą su šia veikla susijusią 

riziką, skatinančių iniciatyvų: 

o 2018 m. sausio 18 – 19 d. – „Moterų verslumas” Erasmus+ projekto „WOW CODE 2 Confidence“ 

susitikimas. Dalyvavo – 10 asm. 

o 2018 m. vasario 13 d. – „Pasąmoninių programų įtaka verslo rezultatams”. Pranešėjas: Vladas 

Sapranavičius. Dalyvavo – 19 asm. 
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o 2018 m. kovo 27 d. – „Dokumentų ir procesų automatizavimas įmonėje”. Pranešėjas: Rolandas 

Vaikėnas. Dalyvavo – 16 asm. 

o 2018 m. gegužės 29 d. – „3 praktiniai metodai, kaip formuoti, ugdyti ir įgalinti pardavimo 

komandą?” Pranešėjas: Tomas Jocius. Dalyvavo – 23 asm. 

 

ŠMTP suorganizavo 2 kūrybiškumą, t. y. sugebėjimą kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, 

nestereotipiškai, greitai orientuotis sudėtingoje situacijoje, lengvai ir netipiškai spręsti problemas, 

skatinančias iniciatyvas: 

o 2018 m. gegužės 22 d. „Koučingas ir jo galia Jūsų tikslų pasiekimui”. Pranešėjas: Inga Rakštelienė. 

Dalyvavo – 23 asm.  

o 2018 m. balandžio 24 d. „Ką galima išmokti siunčiant 50 milijonų laiškų per mėnesį?”. Pranešėjai: 

Rimantas Griguola, Danas Kurlavičius. Dalyvavo – 29 asm. 

 

ŠMTP suorganizavo 9 informacinius renginius, pristatančius naujoves: 

o 2018 m. sausio 16 d. – „SEO OPTIMIZAVIMAS (III DALIS). IŠORINIS OPTIMIZAVIMAS”. Pranešėjas: 

Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 27 asm. 

o 2018 m. sausio 30 d. – „Kaip padėti nukentėjusiam žmogui ir saugoti jo gyvybę, kol atvyks 

medikai". Pranešėjas: Rūta Paškevičienė. Dalyvavo – 10 asm. 

o 2018 m. vasario 6 d. – „Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms (SEO), I dalis”. 

Pranešėjas: Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 19 asm. 

o 2018 m. vasario 20 d. – „Ieškomas inovatorius“. Pranešėjas: Tomas Vitkauskas. Dalyvavo – 5 asm. 

o 2018 m. vasario 27 d. – „SEO OPTIMIZAVIMAS (II DALIS). VIDINIS OPTIMIZAVIMAS”. Pranešėjas: 

Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 27 asm. 

o 2018 m. kovo 20 d. – „SEO OPTIMIZAVIMAS (III DALIS). IŠORINIS OPTIMIZAVIMAS”. Pranešėjas: 

Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 16 asm. 

o 2018 m. balandžio 10 d. – „MTEP išlaidų deklaravimas LR statistikos departamentui”. Pranešėjas: 

Artūras Jakubavičius. Dalyvavo – 9 asm. 

o 2018 m. balandžio 17 d. – „SEO ir Struktūrizuoti duomenys. Kaip išsiskirti paieškos sistemoje”. 

Pranešėjas: Vladimiras  Malykh. Dalyvavo – 16 asm. 

o 2018 m. birželio 12 d. – „Spiralinė dinamika - aštuonios asmenybės raidos pakopos”. Pranešėjas: 

Vitoldas Masalskis. Dalyvavo – 15 asm. 

 

ŠMTP suorganizavo/dalyvavo 2 partnerystės skatinimo ir paieškos renginius: 

o 2018 m. gruodžio 5 d. – susitikimas su 2014-2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programos 

paramos gavėjais. Projektas „Inonovative Project Solutions Tournament „Business Lab“. Dalyvavo 

– 6 asm. 

o 2018 m. lapkričio 26-27 d. – vyko susitikimas su tarptautinio projekto „Office Eco Consultant“ 

partneriais. Dalyvavo – 12 asm. 

 

Siekdamas ir toliau būti socialiai atsakingas, ŠMTP 2018 m. prisidėjo prie 3 viešųjų socialinių akcijų, 

inicijuodamas šiuos projektus savo suburtoje bendruomenėje:  

o 2018 m. balandžio 21 d. socialinė aplinkosaugos akcija „DAROM 2018“, kurios tikslas – suvienyti 

žmones, skatinti bendruomeniškumą ir atkreipti dėmesį į taršos, aplinkosaugos problemas. Dalyvių 

skaičius - 6. 

o 2018 m. gegužės 5 d. socialinė kraujo donorystės akcija „Dovanok kraujo neatlygintinai“. Dalyvių 

skaičius - 11. 
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o 2018 m. lapkričio 6 d. TV3 televizijos ir „Išsipildymo akcijos“ įkvėpta socialinė iniciatyva „Pyragų 

diena“, kurios tikslas - prisidėti prie „Išsipildymo akcijos 2018“ aukojant lėšas vaikų globos namų 

auklėtiniams ir likimo nuskriaustiems vaikams.  

 

Pasiekti rezultatai: 

 Dalyvavimas asociacijų veiklose. 

 Plėtota narystė InoSpurto inovacijų taryboje. 

 Suorganizuota 4 verslumą skatinančių iniciatyvų. 

 Suorganizuota 2 kūrybiškumą skatinančių iniciatyvų. 

 Suorganizuoti 9 informaciniai renginiai. 

 Dalyvauta 2 partnerystės skatinimo ir paieškos renginiuose. 

 Suorganizuotos 3 socialinės akcijos. 


