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Bendra informacija  
 

Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

- Lietuvos Respublikos ūkio ministerija – 2 balsai, įnašas 161 350 Lt. 

- Kauno technologijos universitetas – 1 balsas, įnašas 40 000 Lt. 

 

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus: 

Ūkinės veiklos pajamos   996 529 Lt. 

Projektinės veiklos pajamos 1 614 170 Lt. 

 

Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus: 

Įsigyta ilgalaikio turto už 8 040,58 Lt.  

 

Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus: 

2 536 213 Lt., iš jų 1 160 026 Lt. – darbo užmokesčio su mokesčiais sąnaudos. 

 

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

Metų pradžioje buvo 22, pabaigoje – 24 darbuotojai. 

 

Įstaigos vadovas:  

direktorius Pranas Bernardas Milius. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 118 905,96 Lt., iš jų kitos išmokos – 

0,00 Lt. 

 

Išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui: 

0,00 Lt. 

 

Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims: 

0,00 Lt. 

 

Išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui: 

0,00 Lt. 

 

Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims: 

0,00 Lt. 
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1. Mokslo parko 2013 m. veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir rezultatai 
 

1 lentelė. 2013 veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir rezultatai 

Tikslas Uždavinys Priemonė  

  Planuoti rezultatai Pasiekti rezultatai 

1. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ INOVATYVIŲ ĮMONIŲ VYSTYMUISI PLĖTRA 

 1.1. INOVATYVAUS VERSLO SKATINIMAS 

 1.1.1. Konsultacijų paslaugų teikimas 

- suteikta apie 480 val. patariamojo ir nuolatinio ugdomojo pobūdžio 
konsultacijų mokslininkams ir tyrėjams bei studentams intelektualaus 
verslo pradžios ir plėtros proceso klausimais (rinkos analizės ir naujų 
produktų rinkodara; technologijų perdavimas ir perėmimas, inovacijų 
partnerių paieška; intelektinė (pramoninė) nuosavybė teisių apsauga; 
produktų pateikimas į rinką; MTTP ir inovacijų versle finansavimo 
galimybės; šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas; naujų inovacinių 
įmonių steigimas ir pan. (InoLaboratorija) 

 

- Suteikta daugiau nei 520 val. patariamojo ir nuolatinio ugdomojo pobūdžio 
konsultacijų studentams (II ir III pakopų), mokslininkams ir tyrėjams 
intelektualaus verslo pradžios ir plėtros proceso klausimais. 

 

- suteikta konsultacijų 150 SVV subjektų idėjų (žinių, sukurtų 
technologinių prototipų) paieškos, idėjų realizavimo (partnerių 
paieškos, idėjos rinkos analizės, finansavimo galimybių, inkubacinių 
paslaugų); dėl spin-off, start-up įmonių kūrimo; investicijų į MTTP ir 
inovacijas, kuriant naujas technologijas/paslaugas/ produktus 
klausimais. (MITA) 

 

- 101 unikaliai įmonei suteiktos 289 individualios konsultacijos inovacijų 
skatinimo, technologijų perdavimo, projektų vykdymo klausimais 
(„Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“).  

 

- suorganizuotos 5 tematinės konsultacinės sesijos (mažiausiai 9 
mokslininkams ir tyrėjams bei mažiausiai 20 studentų (II ir III 
pakopų), kurių metu atitinkamos srities specialistai (verslo atstovai, 
technologijų perdavimo specialistai, rinkodaros specialistai ir t.t.) 
nagrinės praktines situacijas, konsultuos iškilusiais terminais. 
Konsultacinės sesijos bus organizuojamos tikslinių grupių lokacijos 
vietose ir socialiniuose tinkluose. (InoLaboratorija) 

- Suorganizuotos 5 konsultacinės sesijos (verslo vystymo, technologijų 
perdavimo ir rinkodaros klausimais) 10 mokslininkų ir 22 studentams (II ir 
III pakopų). 

1.1.2. Mokymų paslaugų teikimas 
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- Suorganizuotos 4 praktikos artimos realiai situacijai, kuomet 
mažiausiai 1 mokslininkas ir mažiausiai 3 tyrėjai (įskaitant II ir III 
pakopos studentus) galės mokymų metu įgytas žinias bei turimą 
potencialą pritaikyti praktiškai, realizuojant praktikoje 3 verslumo 
modelius („Žinių naudojimas“, „Žinių perdavimas“, „Žinių pavertimas 
produktu“). Vykdant šią veiklą mokslininkai ir tyrėjai su konsultantų 
pagalba generuos pasiūlymus verslui, kuriuose jie gali realizuoti savo 
gebėjimus, atsižvelgiant į pasiūlymus bus identifikuojami potencialūs 
verslo subjektai bei mokslininkai ir tyrėjai periodiškai pristatys savo 
pasiūlymus potencialiems ūkio subjektams, siekdami „rasti dirvą“ savo 
pasiūlymų realizavimui. Atsižvelgiant į mokslininkų ir tyrėjų 
sugeneruotas idėjas bei suformuoto verslo kryptingumą, kiekvieną 
asmenį kuruos mokslo parko specialistas (mentorius). (InoLaboratorija) 
 

- Suorganizuoti 16 val. (2 po 8 ak. val.) interaktyvaus pobūdžio 
seminarus ir pratybas (įtraukiant mažiausiai 5 mokslininkus ir tyrėjus 
bei nemažiau 15 II ir III pakopos studentų) siekiant lavinti 
intelektualaus verslumo įgūdžius. Šių seminarų metu bus realizuotas 
andragoginio lavinimo ciklas verslumo pagrindams suformuoti (šia 
tematika: Intelektualaus verslo filosofija ir strategija; Žinių ir žinojimo 
valdymas; Žinių organizacijos valdymas; Žmogiškųjų išteklių valdymas 
žinių organizacijoje; Intelektinio kapitalo/nuosavybės valdymas; 
Inovacijų valdymas  ir verslo modelio inovacijos; Kūrybinės veiklos 
organizavimas; Novatoriškų produktų/paslaugų marketingas; 
Technologijų perdavimas; Inovacijų partnerystė; Inovacijų 
finansavimas). Tiek seminarus, tiek pratybas ves 1-2 lektoriai (vienas 
jų - verslo ekspertas), dalyvaujant mokslo parko specialistams - 
mentoriams (patarėjai lavinimo procese) (InoLaboratorija) 
 

- Sukurtos naujoviškos strateginio įmonės valdymo e-mokymosi 
medžiagos su praktinėmis užduotimis žinių įsivertinimui ir naujo 
animacinio žaidimo (strateginio verslo planavimo rėmuose) pristatymas 
praktinių mokymų metu. Bus suorganizuoti 1 pilotiniai mokymai. 
Mokymo medžiaga ir animuotas žaidimas leis įtvirtinti teorines žinias 
bei aiškiau suprasti strateginio valdymo svarbą mažoms ir mikro 
įmonėms. (BeSTrain) 

- Suorganizuotos 4 stažuotės įmonėse 1 mokslininkui ir 3 studentams (II ir 
III pakopos). Tai leido mokymų metu įgytas žinias bei turimą potencialą 
pritaikyti praktiškai. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Suorganizuoti 2 interaktyvaus pobūdžio seminarai pratybos, lavinantys 

verslumo įgūdžius. Seminarų tematika: Inovacijų valdymas  ir verslo 
modelio inovacijos; Kūrybinės veiklos organizavimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Suorganizuoti 1 pilotiniai ir baigiamieji mokymai strateginio valdymo 
tematika. Tikslinė auditorija – mažos ir vidutinės įmonės. Mokymuose 
dalyvavo 62 įmonių atstovai. 

   Nauja animacinė interaktyvi praktinė (AIP) priemonė geresniam 
strateginio valdymo teorinių žinių įsisavinimui vartotojams prieinama 
adresu: http://www.bestrain.eu/e-learning-platform/interactive-game  

http://www.bestrain.eu/e-learning-platform/interactive-game
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- Suorganizuota 10 praktinių nemokamų mokymų (eksporto skatinimo, 
prekės ženklų kūrimo ir stiprinimo, verslo procesų valdymo, verslo 
planavimo ir finansavimo, sėkmingų verslo kontaktų paieškos, 
pasirengimo dalyvavimui tikslinėse parodose, komandos formavimo ir 
motyvavimo, projektų rengimo ir valdymo, naujo produkto įvedimo į 
rinką, marketingo ABC ir kt. tematikomis, aktualiomis mokslo parko ir 
regiono įmonėms) kurių trukmė būtų apie 72 val. ir kuriuose dalyvautų 
apie 120 inovatyvių SVV įmonių atstovų (KTU RMP) 
 

- Įgyvendintas verslo simuliacinio modeliavimo konkursas su Kauno 
kolegijos studentais (KTU RMP) 

- Suorganizuoti 19 mokymų, kurių trukmė buvo apie 124 val. Juose dalyvavo 
454 inovatyvių SVV įmonių atstovų (1 priedas). 

 
 
 
 
 
 
 
- Dėl Kauno kolegijos nepasiruošimo verslo simuliacinio modeliavimo 

konkursas įgyvendintas KTU gimnazijoje (4 komandos, 11 asmenų). 
Konkursas įgyvendintas II etapais gegužės ir rugsėjo mėn. 

1.1.3. Specifinių mokymo programų kūrimas 

- Pradėta rengti mokomoji medžiaga. Planuojama paruošti mokomąją 
knygą  (10-15 spaudos lankų), kurioje būtų apibūdinti svarbiausi 
intelektinės nuosavybės valdymo etapai bei kitą knygą, kurioje būtų 
apibūdinti visi žinių ir technologijų perdavimo etapai. Medžiagas (2 
knygas) planuojama talpinti elektroninėje erdvėje, taip užtikinant 
maksimalią jų sklaidą (iki 5000 vartotojų), taip pat išleisti jas po 300 egz. 
(A5 format.) pavidalu bei skirti mokymų lankytojams (Unigeb). 
 

- Pradėta rengti inovatyvių sprendimų bei pasiteisinusių praktikų pasiūlymų 
knyga, skirta jaunų įmonių paramos, tiek Europinės tiek nacionalinės, 
sistemai tobulinti, kurioje taip pat pateikiami sėkmingiausi Europos šalių 
įvairių iniciatyvų, remiančių jaunų įmonių augimą, pavyzdžiai (Young 
SMEs) 

 
- Gerųjų praktikų tekstilės sektoriuje gido rengimas. Planuojama iki metų 

pabaigos elektroniniame leidinyje sukaupti 14 tokių praktikų aprašymų su 
jų perkėlimo į kitus regionus rekomendacijomis. (Plustex) 

- Tęsiamas mokomosios medžiagos apie intelektinę nuosavybę ir jos 
svarbą rengimas. Atlikta žinių ir technologijų perdavimui skirtų dokumentų 
paieška, jų pritaikomumo galimybės analizė, parengtos atskiros dalys. 
Mokomoji medžiaga bus baigta rengti 2014 birželio mėn. 

 
 
 
 
- Parengta knygos „Inovatyvių sprendimų bei pasiteisinusių praktikų 

pasiūlymai“ pirminė versija, skirta jaunų įmonių paramos, tiek Europinės 
tiek nacionalinės, sistemai tobulinti, kurioje taip pat pateikiami 
sėkmingiausi Europos šalių įvairių iniciatyvų, remiančių jaunų įmonių 
augimą, pavyzdžiai. Ši knyga bus išleista 2014 m. liepos mėn. 
 

- Gerųjų praktikų (GP) tekstilės sektoriuje gido rengimas. Per 2013 metus 
buvo sukaupta 14 gerųjų praktikų, o jų aprašymai yra paskelbti 
internetinėje svetainėje www.plustex.eu. 

1.1.4. Technologijų perdavimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas 

- 5 inovatyvių produktų ir/ar technologijų pristatymas Tarptautinės Mokslo 
parkų asociacijos (IASP) metinės konferencijos metu. 

 
- Pagalba įmonėms rengiant 5 paraiškas inovaciniams čekiams gauti. 
 
 

- 2013 m. spalio mėn. dalyvauta IASP konferencijoje. Susitikimų su kitų 
šalių mokslo ir technologijų parkų atstovais metu  buvo pristatyti KTU 
RMP įsikūrusių įmonių sukurti produktai, paslaugos ir technologijos. 

- Suteikta pagalba 2 įmonėms rengiant paraiškas inovaciniams čekiams 
gauti. Planuotas rezultatas pasiektas nepilna apimtimi, nes 2013 m. buvo 
tik 1 kvietimas teikti paraiškas pagal priemon3 vietoje planuotų 2. 

http://www.plustex.eu/
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- Pagalba įmonėms rengiant 1 paraišką EUREKA finansavimui gauti. 
 
- Pagalba įmonėms pasinaudojant pelno mokesčio lengvatomis už 

investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. 
 
- Pagalba įmonėms įsigyjant aukštųjų mokyklų mokslininkų teikiamas 

paslaugas (ne inovaciniai čekiai). 

- Suteikta pagalba 1 įmonei rengiant paraišką EUREKA finansavimui gauti. 
 

- Suorganizuota konsultacinė sesija įmonėms norinčioms pasinaudoti pelno 
mokesčio lengvatomis už investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę 
plėtrą. 

- Tarpininkauta 10 įmonių ieškant technologinių sprendimų aukštųjų 
mokyklų moksliniuose padaliniuose. 

1.1.5. Paramos inovatyviam verslui teikimas 

- Parama pasinaudos 70 inovatyvių ir aukštą pridėtinę vertę kuriančių 
įmonių. 

- Paramą gavusios ir kitos Įstaigoje įsikūrusios įmonės sukurs 60 aukštą 
pridėtinę vertę kuriančių naujų darbo vietų. 

- Parama pasinaudojo 84 įmonės.  
 

- KTU RMP įsikūrusios įmonės sukūrė 105 naujas darbo vietas. 

1.2. INOVACIJŲ KULTŪROS UGDYMAS 

 1.2.1. Sklaidos renginių organizavimas ir dalyvavimas juose 

- Dalyvavimas 1-2 tarptautiniuose inovacijų populiarinimo ir skatinimo 
renginiuose. 
 
 
 
 

- Suorganizuoti 4 viešojo pobūdžio informacinių-konsultaciniai renginiai, 
skirti informuoti ir konsultuoti smulkaus ir vidutinio verslo bei mokslo ir 
studijų institucijų atstovus apie žinių, technologinių prototipų 
komercinimo, jų realizavimo galimybes: partnerių paieška, idėjos rinkos 
analizė, finansavimo galimybės, inkubacinės paslaugos, spin-off ir start-
up įmonių kūrimas. (MITA) 
 

- 2013 m. rugsėjo 11-13 d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Baltic 
Dynamics 2013“, Rygoje. Joje dalyvavo 125 dalyviai iš 17 šalių. 

- 2013 m. gruodžio mėn.  4-5 d. dalyvauta  Tarptautiniame inovacijų forume 
„Innovation Drift“, Vilniuje. KTU RMP forumo metu stende pristatė Mokslo 
parko teikiamas paslaugas, Mokslo parke įsikūrusių įmonių kuriamus 
inovatyvius sprendimus. 

- 2013-01-31, 2013-02-28, 2013-03-01 ir 2013-06-18 suorganizuoti viešojo 
pobūdžio informaciniai-konsultaciniai renginiai, kurių metu smulkaus ir 
vidutinio verslo bei mokslo ir studijų institucijų atstovai informuoti ir 
konsultuoti apie žinių, technologinių prototipų komercinimo, jų realizavimo 
galimybes: partnerių paieška, idėjos rinkos analizė, finansavimo 
galimybės, inkubacinės paslaugos, spin-off ir start-up įmonių kūrimas. 
Renginiuose dalyvavo 177 asmenys. 

- Suorganizuoti 2 verslo plano konkursai (regioninis ir nacionalinis) 
studentų verslumo projekto rėmuose. (START) 
 

- Suorganizuota 1 projekto baigiamoji konferencija. (START) 
 

- Suorganizuoti 2 verslo plano konkursai (kiekvienas susidedantis iš 2 
etapų). Konkursuose dalyvavo 148 asmenys. Konkursuose pristatyta ir 
įvertinta 31 verslo idėja. 

- Dėl projekto pratęsimo baigiamoji konferencija nukelta į 2014 m. 

- Suorganizuoti 3 konsultacinio-informacinio pobūdžio renginiai, skirti 
verslo kūrybinių inkubatorių finansiniam stabilumui ir sėkmės 
pavyzdžiams aptarti. (InCompass). 

- Suorganizuotas 1 konsultacinio-informacinio pobūdžio renginys verslo 
kūrybinių inkubatorių finansiniam stabilumui ir sėkmės pavyzdžiams aptarti. 

- Kitos 2013 m. veiklos plane nenumatytos veiklos - 2013 m. vasario 5 d. suorganizuotas informacinis-konsultacinis renginys 
„Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros mokestinė lengvata. Galimybė 
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reikšmingai sutaupyti pelno mokestį". 
- 2013 m. vasario 28 d. suorganizuotas informacinis-konsultacinis renginys 

"Struktūrinių fondų finansavimas verslo plėtrai bei mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo skatinimui". 

- 2013 m. kovo 22 d. KTU RMP direktorius dalyvavo susitikime su Kauno raj. 
meru V. Makūnu ir Kauno LEZ vadovu V. Petružiu. 

- 2013 m. balandžio 8 d. dalyvauta BASTIC (Baltic Association of 
Science/Technology Parks and Innovation Centres) tarybos narių 
susirinkime. 

- 2013 m. rugsėjo mėn. KTU RMP stažavosi Klaipėdos universiteto prof. V. 
Žilinskas ir prof. R. Stašys. 

- 2013 m. rugsėjo 11 d. pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo 

inovacinės veiklos aktyvinimo procesuose tarp BASTIC (Baltic Association 

of Science/Technology Parks and Innovation Centres, kurios nariu yra KTU 
RMP), TEKEL (Finnish Science Park Association) ir SIPS (Swedish 
Incubator and Science Parks). 

- 2013 m. gruodžio mėn. KTU RMP tapo palaikančiu partneriu Švedijos 
Instituto finansuojamame projekte „Skaitmeninės Baltijos šalys – 
Skaitmeninių inovacijų skatinimas viešojo sektoriaus informacijoje“  (Digital 
Baltic – Promoting Digital Innovation in Public Sector Information). Projekto 
tikslas – paskatinti skaitmenines viešojo sektoriaus informacijos inovacijas 
iš bendruomenės perpektyvos bei padaryti Baltijos jūros regioną vieningos 
skaitmeninės Europos rinkos plėtros lyderiu. 

- 2013 m. gruodžio 5 d. suorganizuotas informacinis renginys „Pusryčiai su 
investuotojais“. 

- 2013 m. gruodžio 12 d. organizuota KTU RMP įsikūrusių įmonių kontaktų 
mugė. 

1.3. PRADEDANČIOJO VERSLO SKATINIMAS 

 1.3.1. Konsultacijų paslaugų teikimas 

- suteikta 500 val. individualių patariamųjų konsultacijų ir konsultacijų 
verslo idėjų įgyvendinimo klausimais (Rinkos analizė ir naujų produktų 
rinkodara; technologijų perdavimas ir perėmimas, inovacijų partnerių 
paieška; intelektinė (pramoninė) nuosavybė ir teisių apsauga; produktų 
pateikimas į rinką; mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bei inovacijų 
versle finansavimo galimybės; šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas; 
naujų inovacinių įmonių steigimas ir pan.) (START ir KTU RMP) 

- 2013 m. įmonėms buvo suteikta 261 konsultacija planuotomis temomis 
(KTU RMP). 

- I ir II pakopų studentams bei dėstytojams suteikta daugiau 968 val. 
konsultacijų verslo pradžios klausimais (START). 

1.3.2. Verslo informavimo paslaugų teikimas 
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Atsakyta į 600 paklausimų verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros, 
įmonių valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės, 
personalo valdymo ir kitais klausimais, kurių trukmė bus 60 val. 

Atsakyta į daugiau nei 630 paklausimų verslo pradžios, verslo planavimo, 
rinkodaros, įmonių valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo 
teisės, personalo valdymo ir kitais klausimais, kurių trukmė apie 61 val. 

1.3.3. Lengvatinių biuro organizavimo paslaugų teikimas 

- Mokslo parko verslo inkubatoriuje įsikurs 10 naujai inovatyvų verslą 
pradėjusios įmonės. 

 

- Mokslo parko verslo inkubatoriuje įsikūrė 17 naujai inovatyvų verslą 
pradėjusios įmonės. 
 

- Pagalba steigiantis 10 technologinių įmonių (MITA ir Technostartas) - Pagalba steigiantis suteikta 5 įmonėms. Pagal projektą „Technostartas“ 
įmonių neįsteigta, nes nepradėta vykdyti projekto veiklų. 
 

- Suteikta 52,7 tūkst. litų nuolaidų inkubuojamiems verslo subjektams. 

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS IR PLĖTRA 

 2.1. SUBURTI IR IŠLAIKYTI KVALIFIKUOTĄ KONSULTANTŲ IR LEKTORIŲ KOMANDĄ 

 2.1.1. Įstaigos personalo kvalifikacijos kėlimas 

- Suburta 5-7 etatinių Įstaigos darbuotojų-konsultantų, galinčių konsultuoti, 
mokyti ir informuoti pradedančias ir veikiančias inovatyvias SVV įmones 
inovacijų vadybos, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializavimo, verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros, įmonių 
valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės, personalo 
valdymo ir kitais klausimais, grupė. 
 

- Suburta 7 etatinių Įstaigos darbuotojų-konsultantų, galinčių konsultuoti, 
mokyti ir informuoti pradedančias ir veikiančias inovatyvias SVV įmones 
inovacijų vadybos, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializavimo, verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros, įmonių 
valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės, personalo 
valdymo ir kitais klausimais, grupė. 
 

- Dalyvauta 10 kvalifikacijos kėlimo kursuose ir/ar seminaruose. Seminarai 
ir mokymai intelektinės nuosavybės ir technologijų perdavimo temomis. 
Mokymai padės KTU RMP darbuotojams užtikrinti konsultacinę pagalbą 
mokslininkams ir tyrėjams įgyvendinant žinių ir technologijų perdavimo 
procesus bei atlikti tarpininkaujantį vaidmenį dialoge „verslas – 
mokslininkai ir tyrėjai“. (Unigeb ir KTU RMP) 

- Dalyvauta seminare „Technologijų bei žinių licencijavimas“ . 
- Dalyvauta verslo-mokslo partnerystės renginyje „Mobilūs įrenginiai ir 

aplikacijos, išmanūs buities prietaisai“. 
- Dalyvauta 6 partnerystės bei technologijų perdavimo pavyzdžius 

pristatančiuose renginiuose. 
- Dalyvauta mokymuose (8 val.) „Įmonės finansinės būklės vertinimas ir 

prognozavimas“. Dalyvavo 4 Mokslo parko darbuotojai 

2.1.2. Lektorių parinkimas ir jų duomenų bazės sudarymas 

Sudaryta 10 lektorių, teikiančių konsultacijų ir mokymo paslaugas inovacijų 
vadybos, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializavimo, verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros, įmonių 
valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės, personalo 
valdymo ir kitais klausimais, duomenų bazė (tęstinė veikla). 

- KTU RMP lektorių duomenų bazė papildyta 11 naujų lektorių duomenimis. 
 

3. ĮSTAIGOS ŽINOMUMO DIDINIMAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS 

 3.1. VIEŠINTI ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 3.1.1. Žiniasklaidos priemonių panaudojimas 
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- Parengti ir paskelbti 4 straipsniai spaudoje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 12 naujienlaiškių apie verslo pradžią išleidimas (START). 
 

- Prisidėta prie internetinio dienoraščio apie verslo pradžią kūrimo ir 
palaikymo (START). 

 
- Kitos 2013 m. veiklos plane nenumatytos veiklos 

- 2013 m. birželio 7 d.  portale www.15min.lt publikuotas straipsnis „Sėkmės 
istorija: pirmajam Lietuvos verslo inkubatoriui 15 metų“ (5 priedas). 

- Žurnale „Mokslas ir technika“ publikuotas straipsnis „KTU regioniniam 
mokslo parkui – 15 metų“ (6, 9 priedas). 

- 2013 m. birželio 7 d. portale www.lrytas.lt publikuotas straipsnis „Pirmajam 
Lietuvos verslo inkubatoriui – 15 metų“ (7 priedas). 

- Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmų leidžiamame mėnesiniame 
leidinyje Nr.573 publikuotas informacinis straipsnis apie KTU RMP 15 
metų veiklos sukaktį (8 priedas). 

- Paskelbti 3 pranešimai spaudai (START). 
- Portale „Kauno diena.lt“ (2013 m. kovo 22 d.) publikuotas straipsnis 

„Kauno LEZ brandina Verslo gatvės idėją“, kuriame P. B. Milius pristatė 
Verslo gatvės LEZ idėją (10 priedas). 

- 2013 m. kovo 26 d. P.B. Milius dalyvavo Žinių radijo laidoje „Atviras 
pokalbis“. Buvo diskutuojama apie mokslo parkų misiją, veiklos rezultatus 
ir perspektyvas (4 priedas). 

- Parengta iš išplatinta 13 naujienlaiškių apie verslo pradžią 
(http://www.ktc.lt/lt/apie-parka/projektai/19-projektai/91-start). 

- Prisidėta prie internetinio dienoraščio apie verslo pradžią kūrimo ir 
palaikymo parengiant informaciją straipsniams. Internetinis dienoraštis 
prieinamas portale www.pradejau.lt  

- KTU RMP įmonei „UNIPLICITY“ įteiktas Baltijos Asamblėjos prizas už 
inovatyvią veiklą (organizatorius BASTIC asociacija, kurios narys yra KTU 
RMP). 

- Kauno miesto mero sveikinimas KTU RMP 15 metų veiklos sukakties 
proga (11 priedas). 

- LR Ūkio ministro padėka VšĮ KTU regioniniam mokslo parkui už svarų 
indėlį skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą, verslumo ir inovacijų 
kultūros ugdymą, už išaugintas inovatyvias įmones (12 priedas). 

- UAB „Net Frequency“ (KTU RMP sėkmės pavyzdys) padėka už pagalbą 
įmonės augimo metu. 

3.1.2. Viešinimo renginių organizavimas 

- Suorganizuoti 2 verslo sklaidos renginiai vidurinių mokyklų mokiniams ir 
aukštųjų mokyklų pirmųjų kursų studentams apie verslo pradžią 

 
- Suorganizuotas 1 verslo visuomenei skirtas informacinis renginys Verslo 

dienos proga 

- 2013 m. lapkričio - gruodžio mėn. suorganizuoti 3 verslo sklaidos renginiai 
Kauno technologijos universiteto I ir III kursų studentams apie verslo 
pradžią. 

- 2013 m. lapkričio 14 d. suorganizuota 9-oji verslo dienos šventė mokslo 
parke „Sėkmės sulaukusios verslo istorijos“. 

http://www.15min.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.ktc.lt/lt/apie-parka/projektai/19-projektai/91-start
http://www.pradejau.lt/
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4.  INFRASTRUKTŪRINĖ PLĖTRA 

 4.1. Dalyvauti "Santakos" slėnio projekte 

 4.1.1. Dalyvauti projekto įgyvendinimo priežiūros komiteto veikloje 

- Prisidėta atrenkant verslo atviros prieigos laboratorijų įrangą. 
- Paruoštas technologijų demonstravimo centro įrangos ir baldų 

įsigijimui skelbiamo konkurso techninės užduoties projektas. 
- Sudarytas inovatyvių įmonių, pageidaujančių vykdyti veiklas Santakos 

slėnio technologiniame verslo inkubatoriuje, preliminarus sąrašas. 

- Dalyvauta ruošiant technologijų demonstravimo centro baldų ir 
demonstracinės įrangos viešųjų pirkimų technines specifikacijas; 

- Sudarytas preliminarus 20 inovatyvių įmonių, pageidaujančių vykdyti 
veiklas Santakos slėnio technologiniame verslo inkubatoriuje, sąrašas. 

 4.1.2. Dalyvauti įgyvendinant projekto veiklas 

- Dalyvauti įrengiant atviros prieigos verslo laboratorijas 
- Užtikrinti efektyvų verslo įmonių įsikėlimą į Santakos slėnio B korpusą. 

Atsižvelgiant į pastato perdavimą eksploatacijai datos, numatoma, kad 
į Santakos slėnį įsikels apie 10 inovatyvių verslo įmonių. 

- Įgyvendinti technologijų demonstravimo centro aprūpinimą reikiama 
įranga inovatyviais prototipiniais gaminiais. 

- Dėl užsitęsusių pastato įvedimo į eksploataciją darbų veiklos nukeltos į 
2014 m. 

4.2. Tobulinti esamus mokslo parkų veiklą reglamentuojančius teisės aktus 

 4.2.1. Inicijuoti ir dalyvauti darbo grupėse, sudarytose įstatymų ir kitų tesės aktų bazės, įtakojančios mokslo parkų veiklą,  tobulinimui 

- Sukurti nauji arba priimti esančių teisės aktų pakeitimai, įteisinantys 
probleminius mokslo parkų veiklos aspektus: nekilnojamo turto 
valdymas patikėjimo ar panaudos sutarčių forma, šio turto nuomos 
tretiesiems asmenims įteisinimas ir kt. 

- Įvertinus Europos Komisijos atsakymą, ieškoma naujų būdų patalpų 
perdavimo įteisinimui 

 4.2.2. Kitos plane nenumatytos veiklos 

 - 2013 m. spalio mėn. 13 d. pateikta LR Ūkio ministerijai paraiška dėl K. 
Petrausko g. pastato rekonstrukcijos. 
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2. 2013 m. vykdyti projektai ir jų rezultatai 
 

2 lentelė. 2013 m. vykdytų nacionalinių ir tarptautinių projektų tikslai ir rezultatai 

Nr. Logotipas / Projekto 
pavadinimas 

Projekto tikslas 2013 metų rezultatai 

Nacionaliniai projektai 

1.  Projektu siekiama: 
- Sustiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimo gebėjimus, 

kurie skatina aktyvesnį technologijų perdavimo procesą; 
- Sukurti technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo 

sistemą; 
- Padidinti verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų 

programose; 
- Įkurti naujas technologines įmones; 
- Pateikti rinkai naujas technologijas, produktus bei 

paslaugas; 

Intensyvinamas verslo ir mokslo institucijų dalyvavimas MTTP ir inovacijų 
programose; Įmonėms teikiamos ekspertinės konsultacijos; Pasitelkiant 
ekspertų pagalbą kuriamos naujos technologinės įmonės. 
Per 2013 metus projekte buvo pasiekti šie rezultatai: 
- Suorganizuoti 4 viešojo pobūdžio informaciniai-konsultaciniai 

renginiai. 
- Suteikta 289 individualių konsultacijų inovacijų skatinimo, technologijų 

perdavimo, projektų vykdymo klausimais. 
- Padėta įsikurti 5 technologinėms įmonėms. 

Mokslas ir technologijos 
inovatyviam verslui (partneris) 

2. 

 
 

Pagrindinis projekto START tikslas yra ugdyti studentų 
verslumo gebėjimus įgyvendinant jų neformalaus verslumo 
ugdymo modelį. Tai tiesiogiai siejasi su Slėnių plėtros 
koncepcijos tikslu „sudaryti palankią aplinką mokslo 
žinias ir technologijas perduoti verslui". 

Verslumo ugdymo iniciatyva. Įmonės su studentais dalinasi savo patirtimi 
pradedant ir vystant verslą. 
2013 m. buvo pasiekti šie rezultatai: 
- I ir II pakopų studentams bei dėstytojams suteikta apie 968 val. 

konsultacijų verslo pradžios klausimais. 
- Suorganizuotas 1 verslo klubo renginys, kuriame dalyvavo 15 

asmenų. 
- Išleista 13 naujienlaiškių. 
- Išleisti 3 pranešimai spaudai. 
- Suorganizuotas 20 val. verslo imitacinio verslo modeliavimo etapas 
- Suorganizuoti regioninis ir nacionalinis verslo idėjų konkursai (po 2 

etapus kiekviename), kuriuose dalyvavo 148 asmenys, pristatyta ir 
įvertinta 31 verslo idėja. 

Studentų verslumo 
ugdymas integruotuose mokslo, 

studijų ir verslo centruose 
(slėniuose) - 

START (koordinatorius) 

3. 

 

Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų 
verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir 
įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei 
inovacijų paramos paslaugų sinergiją. 

Mokslininkų ir tyrėjų bei studentų verslumo ugdymo iniciatyva. 
Konsultacijos intelektualaus ir inovatyvaus verslo kūrimo ir plėtros 
klausimais, verslo idėjų išgryninimas, verslo idėjų konkursai ir pagalba 
įmonių steigimui. 
2013 metais projekto metu buvo įvykdytos šios veiklos: 

„Inovatyvaus verslo laboratorija 
„InoLaboratorija" (partneris) 
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- suteikta 405 val. patariamojo ir nuolatinio ugdomojo pobūdžio 
konsultacijų mokslininkams ir tyrėjams bei studentams intelektualaus 
verslo pradžios ir plėtros proceso klausimais. 

- suorganizuotos 5 tematinės konsultacinės sesijos (9 
mokslininkams ir tyrėjams bei 20 studentų (II ir III pakopų). 

- Suorganizuoti 16 val. (2 po 8 ak. val.) interaktyvaus pobūdžio 
seminarus ir pratybas (įtraukiant mažiausiai 5 mokslininkus ir tyrėjus 
bei nemažiau 15 II ir III pakopos studentų) siekiant lavinti 
intelektualaus verslumo įgūdžius. Šių seminarų metu bus realizuotas 
andragoginio lavinimo ciklas verslumo pagrindams suformuoti (šia 
tematika: Intelektualaus verslo filosofija ir strategija; Žinių ir žinojimo 
valdymas; Žinių organizacijos valdymas; Žmogiškųjų išteklių valdymas 
žinių organizacijoje; Intelektinio kapitalo/nuosavybės valdymas; 
Inovacijų valdymas  ir verslo modelio inovacijos; Kūrybinės veiklos 
organizavimas; Novatoriškų produktų/paslaugų marketingas; 
Technologijų perdavimas; Inovacijų partnerystė; Inovacijų 
finansavimas). Tiek seminarus, tiek pratybas ves 1-2 lektoriai (vienas 
jų - verslo ekspertas), dalyvaujant mokslo parko specialistams - 
mentoriams (patarėjai lavinimo procese). 

4. 

 

Projekto tikslas – sukurti tikslinių grupių gebėjimo perduoti 
žinias ir technologijas tęstinio ugdymo pagrindus. Šiame 
procese labai svarbu perimti užsienio šalių patirtį ir turėti 
galimybę praktiškai susipažinti su esamais žinių ir 
technologijų perdavimo modeliais. Numatyta, kad projekte 
aktyviai dalyvaus Lietuvos partneriai, ir tai leis sukurti 
Lietuvai tinkamą optimalų žinių ir technologijų perdavimo 
modelį. 

Žinių ir technologijų perdavimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Mokslo 
parko darbuotojai pagilino žinias intelektinės nuosavybės bei technologijų 
perdavimo srityse.  
2013 metais projekto metu buvo atlikti šie darbai: 
- vykdyta inovatyvių verslo idėjų paieška, kurių metu buvo pakonsultuoti 

10 idėjas turinčių II ir III pakopos studentų, mokslininkų bei tyrėjų. 
Konsultacijų metu išvystyti 4 projektai. 

- 2013 m. gegužės 27 d. suorganizuotas verslo-mokslo partnerystės 
renginys „Mobilūs įrenginiai ir aplikacijos, išmanūs buities prietaisai“. 

- dalyvauta seminare „Technologijų bei žinių licencijavimas“ 
- dalyvauta 6 partnerystės bei technologijų perdavimo pavyzdžius 

pristatančiuose renginiuose. 

Universitetų žinių ir technologijų 
perdavimo gebėjimų stiprinimas 

(UniGeb) (partneris) 
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5. „Aukštos kokybės viešųjų 
paslaugų teikimas ir verslumo 
skatinimas“ (partneris) 

Projektu siekiama didinti visuomenės ir ypač jaunimo ir 
moterų verslumą bei atkurti ir stiprinti Marijampolės verslo 
informacinį centrą. 

Nuo 2013-12-12 KTU RMP įgyvendina Ekonomikos veiksmų programos 2 
prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 
VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“ Vilkaviškyje. Projekto rėmuose 
numatomi informaciniai renginiai paskatins asmenis pradėti nuosavą 
verslą taip pat pagerins verslo sąlygas SVV subjektams, kadangi 
pastarieji pagerins reikalingas žinias. Veikloje atskiras dėmesys yra 
skiriamas moterims ir jaunimui, kadangi šios grupės yra labiau 
pažeidžiamos, jų yra didesni nedarbo rodikliai. Veiklos įgyvendinimas 
prisidės prie rezultato rodiklių „Įsteigti nauji SVV subjektai“ (konsultacijų 
suteiktų fiziniams asmenims ketinantiems steigti savo verslą dėka) ir 
„Įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir 
išsaugotos darbo vietos“ (konsultacijų suteiktų mažoms ir vidutinėms 
įmonėms dėka) pasiekimo. 

6. „Aukštos kokybės viešųjų 
paslaugų teikimas“ (partneris) 

Projektu siekiama didinti visuomenės ir ypač jaunimo ir 
moterų verslumą bei didinti viešųjų paslaugų verslui 
pasiūlą.  

Nuo 2013-12-12 KTU RMP įgyvendina Ekonomikos veiksmų programos 2 
prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 
VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“ Visagine. Projekto rėmuose 
numatomi informaciniai renginiai paskatins asmenis pradėti nuosavą 
verslą taip pat pagerins verslo sąlygas SVV subjektams, kadangi 
pastarieji pagerins reikalingas žinias. Veikloje atskiras dėmesys yra 
skiriamas moterims ir jaunimui, kadangi šios grupės yra labiau 
pažeidžiamos, jų yra didesni nedarbo rodikliai. Veiklos įgyvendinimas 
prisidės prie rezultato rodiklių „Įsteigti nauji SVV subjektai“ (konsultacijų 
suteiktų fiziniams asmenims ketinantiems steigti savo verslą dėka) ir 
„Įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir 
išsaugotos darbo vietos“ (konsultacijų suteiktų mažoms ir vidutinėms 
įmonėms dėka) pasiekimo.  

7. 

 
Inovatyvaus verslo kūrimo 

skatinimas (partneris) 

Projekto tikslai: 
- padėti turintiems idėjų asmenims apsispręsti dėl verslo 

kūrimo galimybių; 
- padėti įsteigti naujas technologines įmones, galinčias 

gaminti inovatyvius produktus; 
- padėti auginti ir plėtoti pradedančiąsias įmones; 
- pasiūlyti rinkai naujas technologijas, paslaugas ir 

produktus; 
- pagal poreikį teikti inkubavimo paslaugas. 

Nuo 2013 m. spalio mėn. KTU vadovaujamas partnerių konsorciumas 
(KTU regioninis mokslo parkas, LSMU, LEI) pradėjo įgyvendinti ES 
Struktūrinių fondų finansuojamą Inogeb LT-3 priemonės projektą 
„Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas" (projekto kodas VP2-1.4-ŪM-05-
V-01-006). 
Sudaryta projekto įgyvendinimo grupė bei vykdytos paruošiamosios 
veiklos. 
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8.  
 

Šio slėnio kūrimas – vienas svarbiausių mokslo ir verslo 
ryšių stiprinimo ir palaikymo, naujų technologijų ir žinių 
perdavimo įmonėms būdų, sudarantis palankias sąlygas 
steigtis naujoms, „pumpurinėms“ įmonėms ir 
komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus.  

2013 metais VšĮ KTU regioninis mokslo parkas tęsė dalyvavimą 
Integruoto mokslo, studijų ir verslo Slėnio „Santaka“ programos 
įgyvendinime.  
Tai yra didžiausia investicija į verslo-mokslo plėtrą Kaune ir viena 
didžiausių šalyje. Iš šių lėšų iki kitų metų Kauno technologijos universiteto 
(KTU) studentų miestelyje, slėnio "Santaka" teritorijoje (K. Baršausko g.) 
statomasi naujas nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros (MTEP) centras. 
2013 metais buvo surinkta apie 20 įmonių pageidavimai įsikurti 
Technologiniame verslo inkubatoriuje. 

Integruotas mokslo, studijų ir 
verslo Slėnis „Santaka“ 

(partneris) 

Leonardo da Vinci programa 

9. 

 
 

Projektu siekiama gerinti verslo strategijos mokymo ir 
strateginio valdymo žinias ir įgūdžius, pakelti mokytojų 
profesinio mokymo įstaigose, taip pat dėstytojų verslo 
paramos organizacijose ir MMĮ vadybininkų kvalifikaciją, 
palengvinti jų prieigą prie savarankiškam mokymuisi skirtų 
medžiagų ir padidinti dėstomų verslumo modulių kokybę. 

- Sukurta naujoviška strateginio įmonės valdymo e-mokymosi medžiaga 
su praktinėmis užduotimis žinių įsivertinimui ir nauju animaciniu 
žaidimu (strateginio verslo planavimo rėmuose) buvo pristatyta 
praktinių mokymų metu.  

- Buvo suorganizuoti 1 pilotiniai ir 1 galutiniai mokymai.  
- Mokymo medžiaga ir animuotas žaidimas leis įtvirtinti teorines žinias 

bei aiškiau suprasti strateginio valdymo svarbą mažoms ir mikro 
įmonėms 

BeSTrain: Verslo strategijos 
vystymo mokymai (Business 

Strategy Development Training) 
(partneris) 

Interreg IVC programa 

10. 

 
 

PLUSTEX projektu siekiama skatinti verslo aplinkos 
gerinimą, kuris stiprintų į žinias ir inovacijas orientuotą 
požiūrį ir tokiu būdu paskatintų mažų ir vidutinių įmonių 
tekstilės ir aprangos (T & A) sektoriuje modernizavimo, 
naujovių bei strateginės transformacijos prisitaikant prie 
pasaulinių iššūkių poreikį 

Kauno regiono įmonėms, veikiančioms tekstilės srityje, sudarytos sąlygos 
ir užmegzti glaudūs bendradarbiavimo kontaktai su Europos tekstilės 
asociacija. Dvi įmonės pasinaudojo šia pagalba.  
2013 metais PLUSTEX metu buvo atlikti šie darbai: 
- 2013 m. kovo 13-14 dienomis dalyvauta projekto partnerių susitikime 

Prato (Italija), kuriame buvo aptartos projekto veiklos, pristatyto 
praktikos 3-ąja tema - padidintas gaminamų gaminių meninis lygis, 
dizainas, kūrybiškumas 

-  2013 m. birželio 11-14 dienomis dalyvauta projekto partnerių 
susitikime Szombathely (Vengrija). Jo metu buvo aptartos projekto 
veiklos, partneriai pristatė gerąsias praktikas 4-ąja tema - parama T & 
A sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių klasterizacijai ir 
internacionalizavimui.  

- 2013 m. rugsėjo 11-14 dieną dalyvauta projekto partnerių susitikime 
Guimaraes (Portugalija), kurio metu partneriai pristatė gerąsias 
praktikas 2-oje temoje - diversifikuota gamyba, siekiant aukštos 
kokybės, specializuotų ir aukštųjų technologijų tekstilės gaminių bei 

Policy Learning to Unlock Skills 
in the TEXtile sector – Plustex 

(partneris) 
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nišinių produktų; 
- 2013 m. lapkričio 12-15 dienomis dalyvauta partnerių susitikime 

Lodzėje (Lenkija), kurio metu buvo aptartos papildomai identifikuotos 
gerosios praktikos 2-oje temoje - diversifikuota gamyba, siekiant 
aukštos kokybės, specializuotų ir aukštųjų technologijų tekstilės 
gaminių bei nišinių produktų; 

- kiekvieno susitikimo metu buvo parinktos 2 gerosios praktikos, kurios 
bus įtrauktos į Gerųjų praktikų gidą.  

- Gerųjų praktikų (GP) tekstilės sektoriuje gido rengimas. Per 2013 
metus buvo sukaupta 14 tokių praktikų, o jų aprašymai yra paskelbti 
internetinėje svetainėje www.plustex.eu. 

- Išplatinti 2 projekto naujienlaiškiai, projekto lankstinukai, informacija 
apie vykdomą projektą nuolat atnaujinama organizacijos internetinėje 
svetainėje,  

- 2013 spalio 17 d. projektas pristatytas tekstilės parodoje Vilniuje. 

11. 

 
 

Pagrindinis tikslas yra parengti rekomendacijas vietos ir 
regionų plėtros strategijoms ir priemonėms, remiančias 
rinkos konsolidavimą ir MVĮ (veikiančių 4-tus ir 5-tus 
metus) konkurencingumą. 

Rengiamos rekomendacijos regionų plėtros strategijoms ir priemonėms, 
kurios padėtų verslo įmonėms augti ir išlikti konkurencingoms.  
2013 m. buvo įgyvendintos šios YOUNG SMES veiklos: 
- 2013 m. balandžio 24-25 d. dalyvauta projekto partnerių susitikime 

Koblenz (Vokietija). 
- 2013 m. birželio 19-20 d. dalyvauta pažintiniame (tematika: verslo 

paramos priemonės Ispanijoje) vizite Valensijoje (Ispanija). 
- 2013 m. rugsėjo 25-26 suorganizuotas tarptautinis tematinis 

seminaras „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas“ Kaune. 
- 2013 m. lapkričio 18-21 d. dalyvauta stažuotėje Torunėje (Lenkija). 
- Parengtas naujienlaiškis (anglų kalba) mokslo ir verslo 

bendradarbiavimo tematika. 

„Sharing Interregional 
knowledge to define Supporting 
Programmes for Young SMEs" – 

Young SMEs (partneris) 

13. 

 
 

Siekiama įvertinti pačius geriausius šiuo metu Europoje 
naudojamus menų verslo inkubatorių veiklos modelius, iš k 
urių bus atrinkti labiausiai priimtini ir sėkmingiausi 
pavyzdžiai bei išanalizuoti 3-jų kontekstų atžvilgiu – 
komerciniu, socialiniu ir finansinės paramos. 

Tiriamųjų vizitų metu įgyta geroji patirtis perkeliama teikiant verslo 
inkubavimo paslaugas KTU RMP įmonėms, geraisiais pavyzdžiais yra 
dalijamasi su kitais Lietuvos mokslo ir technologijų parkais bei verslo 
(kūrybiniais) inkubatoriais. Sudarytoje regioninėje darbo grupėje yra 
aptariami Lietuvai aktualūs ir pritaikomi užsienio patirties atvejai. 
2013 m. buvo įgyvendintos šios INCOMPASS veiklos: 
- Atlikti 3 tiriamieji vizitai Portugalijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vizitų metu 

išanalizuota šių šalių paramos kūrybiniams verslo inkubatoriams 
teikimo schemos, mastai ir sąlygos. 

- Parengtos 3 tiriamųjų vizitų ataskaitos. 

Regional Policy Improvement of 
Financially Sustainable Creative 

Incubator Units 
(InCompass) (partneris) 

http://www.plustex.eu/
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- Suorganizuotas 1 regioninės darbo grupės, atsakingos už gerųjų 
pavyzdžių perkėlimą į Lietuvą, susitikimas. 

Baltic Sea Region programa 

14. 

 
 

Tai tęstinis Baltijos jūros regiono programos projektas, 
kurio metu mažose ir vidutinėse įmonėse ar viešosiose 
įstaigose yra numatoma įdiegti personalo valdymo 
priemones, susijusias su personalo kaita dėl amžiaus. 

KTU RMP, įgyvendindamas projekto veiklas bendradarbiauja su Kauno 
technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetu. 
2013 m. buvo įgyvendintos šios projekto veiklos: 
- Siekiant nustatyti amžiaus poveikį darbuotojų veiklai sudarytas 

klausimynas. Pateikti klausimai apėmė tokius aspektus, kaip 
įsipareigojimas darbui, motyvacija, sveikata ir dirbančiųjų senėjimo 
procesų valdymo praktika pasirinktoje organizacijoje. 

- atlikti 4 interviu su vadovaujančiais darbuotojais, kurių metu 
patikslintos aplinkybės, kurių nepavyko ištirti anketavimo metodu. 

- Remiantis apklausų ir interviu rezultatais parengtos rekomendacijos ir 
priemonės, padėsiančios pagerinti darbuotojų gerovę darbe, padidinti 
motyvaciją ir paskatinti sveikatinimosi procesą.  

- parengtas ir įgyvendinamas intervencijos priemonių planas. 

BEST AGERS LIGHTHOUSES 
(partneris) 
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3. Veiklos efektyvumo rodikliai, pasiekti per 2013 metus 
 
3 lentelė. 2013 m. veiklos efektyvumo rodiklių rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijus / rodiklis Matavimo vienetai Pasiekti rezultatai 

1. Žinomumo ir prestižo 
užtikrinimas 

- reportažai apie Mokslo parko veiklą nacionalinėje ir/ar regioninėje 
televizijoje ir/ar radijuje tikslinei auditorijai; 

- straipsniai laikraščiuose, informaciniuose biuleteniuose, 
reklaminiuose leidiniuose ir kt.; 

- Interneto svetainės lankomumas; 
- Verslo įmonių prašymai įsikurti Mokslo parke 

- 1 interviu „Žinių radijuje“ 
 

- 4 straipsniai laikraščiuose ir internetinėje spaudoje 
 

- 30 tūkst. lankytojų 
- 24 įmonių prašymai įsikurti Mokslo parke 

2. Mokslo parke įsikūrusių įmonių 
apyvarta ir metinis apyvartos 
augimas 

- Mokslo parke įsikūrusių verslo įmonių apyvarta, Lt. 
- Mokslo parke įsikūrusių verslo įmonių apyvartos didėjimas, proc. 

- 85,4 mln. Lt. 
- 2,5 proc. 

3. Esamų ir naujai sukurtų darbo 
vietų skaičius 

- Darbo vietų skaičius, vnt. 
- Naujų darbo vietų skaičius, vnt. 

- 532 
- 105 

4. Valstybei mokamų mokesčių 
dinamika 

- Sumokėti mokesčiai, Lt. 
- Sumokėtų mokesčių augimas, proc. 

- 17,8 mln. Lt. 
- 81,6 proc. 

5. Teikiamų paslaugų paketas ir 
paslaugų populiarumas 

- Verslo sklaidos renginių skaičius; 
 

- Mokymų skaičius; 
- Mokymų valandų skaičius; 
- Konsultacijų skaičius; 
- Konsultacijų valandų skaičius; 
- Dalyvių verslo sklaidos renginiuose ir mokymuose skaičius 

- Suorganizuota 15 verslo sklaidos renginių, kuriuose dalyvavo 
375 dalyviai; 

- Suorganizuoti 21 mokymai, kuriuose dalyvavo 522 dalyviai. 
- Mokymų trukmė 140 val. 
- 1104 
- 2086 
- 897 

6. Infrastruktūrinių paslaugų 
įmonių, esančių Mokslo parke 
dalis 

- Infrastruktūrinių paslaugų įmonių (verslo konsultacijos, mokymai, 
teisinės, inovacijų, finansų ir apskaitos, audito paslaugos) dalis 
bendrame Įstaigos įmonių skaičiuje, proc. 

- 15,8 proc. (13 iš 82) 

7. Inkubuojamų įmonių srauto 
užtikrinimas  

- Įmonių, likusių mokslo parke, pasibaigus inkubavimo laikotarpiui, 
proc. 

- inkubuojamų įmonių dalis bendrame įmonių skaičiuje, proc. 
- Parko įmonių, veikiančių ne ilgiau nei 3 m., išgyvenimo rodiklis, 

proc. 

- 42,9 proc.  
 

- 42 proc. 
- 100 proc. 

8. Mokslo parko veiklos pajamos 
ir pajamų dinamika 

- Pajamų už teikiamas paslaugas didėjimas, proc. 
- Finansinės veiklos rezultatas, Lt. 

- -2,4 proc. 
- 65,5 tūkst. Lt. 

9. Patalpų užimtumas - Vidutinis patalpų užimtumas, proc. - 95,84 proc. 
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10. Mokslo parko vykdomų 
projektų skaičius 

- tarptautinių projektų skaičius 
- nacionalinių projektų skaičius 

- 5 
- 6 

11. Mokslo parke įsikūrusių įmonių 
inovatyvios veiklos rezultatai 

- Įmonių, kuriančių naujus produktus, technologijas ir/ar paslaugas, 
skaičius, vnt. 

- Įmonių, sukūrusių inovatyvias technologijas, naujus produktus 
ir/ar paslaugas dalis visų Mokslo parke įsikūrusių įmonių tarpe, 
proc. 

- Įmonėse sukurtų naujų ar patobulintų esamų produktų, paslaugų, 
procesų ar technologijų skaičius, organizacinės naujovės vnt. 

- Įmonių ir mokslo institucijų vykdytų bendrų projektų skaičius, vnt. 
- Įmonių investicijos į mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir 

naujovių diegimą, tūkst. Lt. 
- Įmonėse dirbančių mokslininkų (tyrėjų) skaičius, vnt. 
- Įmonėse dirbančių mokslininkų (tyrėjų) dalis bendrame įmonių 

darbuotojų skaičiuje, proc. 
- Įmonėse sukurtų naujų darbo vietų mokslininkams (tyrėjams) 

skaičius, vnt. 
- Technologinius/inovacinius produktus ir/ar paslaugas 

eksportuojančių įmonių, įsikūrusių Mokslo parke, sk. 

- 36 
 

- 42,9 proc. 
 
 

- 60 
 

- 15 
- 1243,5 tūkst. Lt. 

 
- 59 
- 11,1 

 
- 8 

 
- 26 

Pastabos:  
- Veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai yra patvirtinti 2013 m. vasario 08 d. (protokolas Nr. 115) visuotiniame dalininkų susirinkime. 
- Mokslo parke įsikūrusių įmonių ir Mokslo parko veiklos rezultatų grafikai pateikiami 2 ir 3 prieduose. 
 
 

 

 

Direktorius Pranas Bernardas Milius 
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PRIEDAI 
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2013 m. KTU RMP organizuoti mokymai 

 

Eilės 
Nr. 

Mokymo kurso pavadinimas Data  
Dalyvių 
skaičius 

1.  „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros mokestinė lengvata. 
Galimybė reikšmingai sutaupyti pelno mokestį". 

2013 m. vasario 5 d. 19 

2.  "Struktūrinių fondų finansavimas verslo plėtrai bei mokslo ir 
verslo bendradarbiavimo skatinimui" 

2013 m. vasario 28 d. 12 

3.  „Procesinė organizacija“ 2013 m. kovo 1 d.  20 

4.  „Pokyčių valdymas“ 2013 m. kovo 20 d. 20 

5.  „Projektų rengimas ir valdymas“ 2013 m. balandžio 3 d.  12 

6.   „Efektyvus eksporto vystymas“ 2013 m. balandžio 30 27 

7.  „Mobilūs įrenginiai ir aplikacijos, išmanūs buities prietaisai“ 
(UniGeb) 

2013 m. gegužės 27 d.  30 

8.  „Įmonės finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas“ 2013 m. gegužės 30 d. 10 

9.  „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas: 15 metų rezultatai ir 
ateities perspektyvos“ 

2013 m. birželio 18 d.  104 

10.  „Strateginis verslo planavimas (BeSTrain)“ 2013 m. birželio 25 d.  30 

11.  „Strateginis verslo planavimas: interaktyvus animuotas žaidimas 
(BeSTrain)“ 

2013 m. rugpjūčio 8 d. 30 

12.  „Naujos mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybės“(Young 
SMEs) 

2013 m. gegužės 8 d.  15 

13.  „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas Lietuvoje" (Young SMEs) 2013 m. rugpjūčio 25 d.  

14.  "Įmonės viešųjų ryšių kūrimo technologijos. Bendravimas su 
žiniasklaida" 

2013 m. spalio 16 d.  39 

15.  „Verslo idėja. Kaip startuoti?“ 2013 m. spalio 23 d. 34 

16.  „Projektų rengimas ir valdymas“ 2013 m. lapkričio 10 d. 10 

17.  "Kolega moko kolegą" 2013 m. lapkričio 25 d.  17 

18.  „Strateginės partnerystės“ 2013 m. gruodžio 5 d. 15 

19.  „Pusryčiai su investuotojais“ 2013 m. gruodžio 10 d. 10 

VISO: 454 
  

1 Priedas 
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2 priedas. Mokslo parke įsikūrusių 
įmonių veiklos rezultatai 
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4 pav. MP įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis, proc.

Informacinės ir telekomunikacinės
technologijos (40)

Energetika ir energiją taupančios
technologijos (8)

Elektronika ir kompiuteriai (10)
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farmacija (3)
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mašinų ir įrangos gamyba (8)

Chemikalų ir chemijos pramonės
technologijos (4)
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Finansinės, verslo ir kitos
konsultacinės paslaugos (9)

Kitos veiklos sritys (15)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

40

59
64 66

70
65

72

60
66

63

82

5 pav. MP įmonių skaičius, 2003-2013 m.

10
12

2058

6 pav. Įmonių pasiskirstymas pagal metus, proc.

I-ieji metai (6)

II-ieji metai (8)

III-ieji metai (12)

Daugiau nei III-ieji metai
(36)



Į

 

41 

  

3 priedas. Biudžeto vykdymo analizė, 
pajamų-išlaidų struktūra ir tendencijos 
(palyginimas 2004-2013 m.) 
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Patalpų nuoma Paslaugos Kitos pajamos
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