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Preambulė 

 

Remiantis 2013 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1281 patvirtintos „Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų 

programos“ ir 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 963 patvirtintos „Mokslo ir technologijų parkų plėtros 

koncepcijos“ nuostatomis, identifikuojančiomis esminius mokslo ir technologijų parkų plėtros aspektus, įgyvendinant kryptingą inovacijų sistemos 

kūrimą ir plėtrą, bei įgyvendinant Viešosios įstaigos Šiaurės miestelio technologijų parko 2016–2020 m. veiklos strategiją, patvirtintą 2016 m. 

balandžio 12 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 31, pateikiamas Viešosios įstaigos Šiaurės miestelio technologijų parko (toliau – Parkas, 

ŠMTP) 2017 metų veiklos planas. 

 

Parkas, ilgus veiklos metus prisidėdamas prie Lietuvos inovacijų politikos įgyvendinimo bei sukaupęs patirtį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, sieks 

užtikrinti darnų inovacijų sistemos veikimą, teikiant aukštos pridėtinės vertės specializuotas inovacijų paramos paslaugas. 

 

ŠMTP strateginiai veiklos tikslai: vystyti inovatyvias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) investicines zonas ir inovacijų 

sistemos objektus. Taip pat teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias 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. 

 

Numatytos strateginės veiklos kryptys: 

 Skatinti technologijų perdavimo ir idėjų komercializavimo procesus;  

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

veiklas; 

 Skatinti jaunų, žinioms ir mokslui imlių įmonių verslumą, sudarant palankias sąlygas joms steigtis ir plėtotis (teikti inkubavimo ir akceleravimo 

paslaugas); 

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

klasterizacija ir tarptautiškumu, prisidedant prie darnaus inovacijų sistemos veikimo. 
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Atsižvelgiant į Parko raidos stadiją, kuri atspindi Parko galimybes, gebėjimus, poreikius ir veiklos specifiką inovacijų ekosistemoje, 2017 metais 

ketinama įgyvendinti Parko plėtros ir spartesnio integravimo į inovacijų sistemą etapą, kurio metu bus siekiama įsitvirtinti kaip integrali Lietuvos 

inovacijų sistemos dalis ir užimti lyderiaujančią poziciją inovacijų skatinimo infrastruktūroje, dinamiškai reaguojant į inovacijų sistemos bei ŠMTP 

tikslinių grupių poreikius. 2017 m. iškelti keturi pagrindiniai tikslai, suderinti su ŠMTP strateginėmis veiklos ir inovacijų raidos kryptimis bei 

atitinkantys jų prioritetus: 

1. Parko identiteto formavimas ir stiprinimas (Parko specializacijos išgryninimas), siekiant sustiprinti Parko įvaizdį rinkoje; 

2. Parko inovacinių paramos paslaugų vystymas, sudarant palankias sąlygas inovatyvių įmonių steigimuisi ir plėtrai; 

3. Inovacijų kultūros ugdymas bei bendruomeniškumo vystymas, įgyvendinant kompleksiško Verslumo centro veiklas, aktyvinant inovacinę 

partnerystę ir skatinant tarptautinį bendradarbiavimą; 

4. Investicinės zonos vystymas, inicijuojant infrastruktūros plėtrą ir siekiant vystyti identifikuotą specializaciją. 

 

ŠMTP tikslinės grupės: 

 Technologijas kuriantys arba galintys kurti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai, kurių veikla atitinka ŠMTP veiklos strategiją, 

misiją, viziją ir tikslus; 

 Aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai, tyrėjai bei kiti fiziniai asmenys, ketinantys pradėti technologijomis grįstą verslą; 

 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; 

 Investuotojai, siekiantys įsikurti vystomoje investicinėje zonoje (teritorijoje), atitinkantys bendruosius ir prioritetinius atrankos kriterijus. 
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2017 m. planuojami ištekliai 

 

ŠMTP 2017 m. veiklos planą ketinama įgyvendinti pasitelkiant šiuos planuojamus finansinius, fizinius ir žmogiškuosius išteklius: 

 

Planuojami ištekliai Ištekliaus reikšmė 

  

Planuojamos nacionalinių ir tarptautinių projektų finansavimo pajamos 2017 m., Eur 318 000 Eur 

Inovacijų paramos paslaugos 2017 m. (J. Galvydžio g. 3), Eur 162 000 Eur 

Pagal „Inogeb LT“ priemonę planuojamos projekto „Vilniaus inovacijų parko vystymas“ finansavimo pajamos, įgyvendinant 

valstybinės svarbos ekonominį projektą, Eur* 

395 000 Eur 

Vidutinis darbuotojų skaičius, etatai 4 

Vidutinis ekspertų skaičius (įdarbinama pagal poreikį), etatai 2 

Disponuojamų patalpų plotas, m2 1 367,54 

Nuomojamų patalpų plotas, m2 973,40 

Parke įsikūrusių įmonių skaičius, vnt. 28 

„Virtualiame biure“ įsikūrusių įmonių skaičius, vnt. 12–13 

Akseleruojamų įmonių skaičius, vnt. 1 

 

*Tik skyrus finansavimą projektui. 
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2017 m. veiklos rezultatų rodikliai 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptys Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 

reikšmė 
Papildoma informacija 

     

1. Sudaryti sąlygas kurti ir 

komercinti mokslinių tyrimų 

rezultatus 

1.1. Technologijų perdavimo sutarčių 

(procesų) skaičius (vnt.) 

7 vnt.  5 konsultuotų įmonių parengti technologiniai pasiūlymai, 

įgyvendinant projektą pagal „Inogeb LT“ priemonę; 

 2 technologijų perdavimo sutartys (procesai). 

2. Aktyvinti inovacinę 

partnerystę 

2.1. Pagal partnerystę įgyvendinamų 

MTEPI projektų skaičius (vnt.)  

2 vnt.  Bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūra, pagal priemonę „Inogeb LT“ įgyvendinamas 

MTEPI projektas; 

 Partnerystė inicijuojant naujus MTEPI projektus. 

2.2. Klasterių, į kuriuos pritraukta 

naujų narių, skaičius (vnt.) 

3 vnt.  

3. Plėtoti tarptautinį 

bendradarbiavimą 

3.1. Tarptautinių MTEPI projektų, 

sutarčių skaičius (vnt.)  

5 vnt.  Partnerystė tarptautiniame MTEPI projekte, pagal Interreg 

Baltijos jūros regiono programą; 

 Partnerystė inicijuojant naujus tarptautinius MTEPI 

projektus, sutartis. 

3.2. Parko lėšos, gautos įgyvendinant 

tarptautinius projektus (Eur)  

200 000 Eur  Tarptautinio projekto „WOW – Code 2 Confidence“, 

įgyvendinamo pagal „Erasmus+“ programą, finansavimo 

lėšos; 

 Inicijuotų tarptautinių projektų finansavimo lėšos. 

4. 

 

Sudaryti palankias sąlygas 

steigtis ir plėtotis inovatyvioms 

įmonėms 

4.1. Naujų technologijų įmonių 

skaičius (vnt.)  

7 vnt. Parko lėšomis ir įgyvendinant projektą, pagal „Inogeb LT“ 

priemonę, įkurtos naujos technologinės įmonės. 

4.2. Pritraukta investicijų į naujas 

technologijų įmones (proc. nuo Parko 

įmonių apyvartos)  

>= 25 proc. Parke įsikūrusių įmonių apklausos duomenys. 
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  4.3. Parke veikiančių įmonių išleistų į 

rinką naujų produktų skaičius (vnt.)  

30 vnt. Parke įsikūrusių įmonių apklausos duomenys. 

5. Ugdyti inovacijų kultūrą, 

bendruomeniškumą 

5.1. Parko žinomumo kaita regione 

(proc.) 

>= 60 proc.  

6. Siekti Parko specializacijos 

(teikti specializuotas inovacijų 

paramos paslaugas, orientuotas 

į tam tikrą technologijų 

sektorių) 

6.1. Unikalių klientų skaičius pagal 

ekonominės veiklos sritis (vnt.) 

100 vnt. Praplėstas inovacijų paramos paslaugų poreikių turinčių klientų 

skaičius, organizuojant Verslumo centro veiklas ir įgyvendinant 

projektus. 

7. Papildomi Parko veiklos 

rodikliai 

7.1. Parke įsikūrusių įmonių augimo 

vidurkis lyginant su praėjusiais metais 

(visų įmonių darbuotojų skaičiaus ir 

įmonių apyvartos augimo vidurkis) 

(proc.) 

>= 10 proc. Parke įsikūrusių įmonių apklausos duomenys. 

7.2. Inovatyvumą, verslumą, 

kūrybiškumą skatinančių iniciatyvų 

(mokymų, seminarų, konkursų) (vnt.) 

12 vnt.  Įgyvendinant Verslumo centro veiklas, organizuojami 

Northtown „Verslo klubai“; 

 Įgyvendinant projektus, organizuojami įvairaus pobūdžio 

mokymai, seminarai, konkursai. 

7.3. Informacinių renginių, 

konferencijų, pristatančių sėkmės 

istorijas, technologines naujoves, 

skaičius / Partnerystės skatinimo ir 

paieškos renginių skaičius (vnt.)  

12 vnt.  Partnerystės skatinimo ir paieškos renginiai – 12 vnt.; 

 Įgyvendinant projektus, organizuojami įvairaus pobūdžio 

informaciniai renginiai, konferencijos. 

7.4. Inicijuotų viešųjų (socialinių 

inovacijų) projektų skaičius (vnt.) 

2 vnt. Socialinės iniciatyvos/akcijos. 
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Ilgalaikiai veiklos rezultatų rodikliai inovacinėje zonoje iki 2022 m. 

 

Užtikrintas veiksmingos ir nepertraukiamos investicinės inovacinės zonos veiklos ir veiklos rodiklių atitikimas reikalavimams (ilgalaikis tikslas iki 

2022 metų, įgyvendinant valstybinės svarbos ekonominį projektą, remiantis: 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1411 „Dėl projektų grupės „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos 

(VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas“ ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros 

parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ (toliau – Valstybinės svarbos 

ekonominis projektas); 

 2016 m. kovo 17 d. Projektų grupės „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. 

I etapas“ ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas“ įgyvendinimo 

sutarties Nr. 8-24, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ŠMTP ir UAB „Start Vilnius“, nuostatomis: 

 

 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Planuojami rodikliai 

  

1. Įkurtų klasterių skaičius (vnt.) > 6 

2. Sutvarkyta aplinkos infrastruktūra (ha) 24,37 ha 

3. Sukurtos naujos darbo vietos (vnt.) > 1 000 

4. Pritraukti inovacinę veiklą vykdantys SVV subjektai (vnt.) > 20 

5. Įkurtos mokslo ir studijų institucijos ar jų filialai (vnt.) 2 

6. Paruošti ir įrengti viešųjų erdvių plotai (ha ir m2) 3 ha ir 1 000 m2 

7. Įrengtas verslo inkubatorius (m2) 2 000 m2 

8. Išvystyti nauji inovatyvūs produktai, technologijos ar gauti patentai, atitinkantys tarptautinį lygį (vnt.) 2–3 
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ŠMTP 2017 m. veiklos planas 

 

Tikslas Uždavinys 
Planuojamas finansavimo 

šaltinis 
Rezultatas 

    

1. Parko identiteto 

formavimas ir stiprinimas 

(Parko specializacijos 

išgryninimas, įgyvendinant 

Valstybinės svarbos 

ekonominį projektą) 

1.1. Suformuoti ir išplėsti 

Parko identitetą bei stiprinti 

Parko įvaizdį rinkoje 

 Inovacijų paramos lėšos, 

gaunamos iš komercinių 

pajamų 

 Identifikuotas ir atnaujintas Parko įvaizdis bei į rinką įvestas 

naujas prekės ženklas „Vilnius Smart Park“ (angl. 

Rebranding); 

 Praplėstos Parko funkcijos ir veiklos tikslai, atnaujinami ir 

sukuriami nauji teikiamų paslaugų paketai, pasitelkiant 

Parko tarybą, dalininkus ir kt. srities specialistus; 

 Suformuotas Parko veiklos principus atitinkantis stilius ir 

atnaujintas Parko įvaizdis; 

 Parko žinomumo kaita regione – >= 60 proc. 

1.2. Kurti aukštos 

kvalifikacijos specialistų 

darbo vietas 

 Inovacijų paramos lėšos, 

gaunamos iš komercinių 

pajamų 

 Pagal poreikį sukurtos aukštos kvalifikacijos specialistų 

(ekspertų) darbo vietos – 2 etatai; 

 Bendradarbiaujant su Parke įsikūrusiomis įmonėmis ir 

aukštosiomis mokyklomis organizuojamos studentų 

praktikos. 
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Tikslas Uždavinys 
Planuojamas finansavimo 

šaltinis 
Rezultatas 

    

2. Parko inovacinių 

paramos paslaugų 

vystymas 

2.1. Sudaryti palankias 

sąlygas inovatyvių įmonių 

steigimuisi 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonės: 

„Inogeb LT“,  

„Verslo konsultantas LT“ 

 

Suteiktos inovacijų paramos paslaugos: 

 SVV subjektams suteikta 1 000 val. konsultavimo ir 

informavimo paslaugų verslo steigimo ir verslo pradžios 

klausimais; 

 Įsteigtos 7 naujos technologijų įmonės; 

 SVV subjektams suteikta pagalba rengiant paraiškas 

investicijoms pritraukti (verslo pradžiai); 

 SVV subjektams, veikiantiems iki 1 metų ir dalyvaujantiems 

„Verslo konsultantas LT“ projekte, suteiktos konsultacijos 

temomis: 

o Verslo planavimas, 

o Mokesčiai ir buhalterinė apskaita, 

o Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, 

o Produkto, paslaugos tobulinimas, 

o Rinkodara, 

o Sutarčių sudarymas ir valdymas, 

o Dokumentų rengimas ir valdymas. 

2.2. Sudaryti palankias 

sąlygas inovatyvių įmonių 

plėtrai 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonė 

„Verslo konsultantas LT“ 

 

Suteiktos inovacijų paramos paslaugos: 

 SVV subjektams suteikta 3 032 val. konsultavimo ir 

informavimo paslaugų, susijusių su verslo ir mokslo 

bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų 

komercinimu; 

 Parke įsikūrusių, inovacijų paramos paslaugas gavusių ir 

(ar) konsultuotų, įmonių skaičius – 28 vnt.; 

 Pritraukta investicijų į naujas technologijų įmones –  

>= 25 proc. nuo Parko įmonių apyvartos; 



 

 

2017 m. veiklos planas 

 

10 

 
 

 Sudarytos 7 technologijų perdavimo sutartys (procesai); 

 Parke įsikūrusių įmonių augimo vidurkis lyginant su 

praėjusiais metais (visų įmonių darbuotojų skaičiaus ir 

įmonių apyvartos augimo vidurkis) – >= 10 proc.; 

 Į rinką išleisti nauji produktai – 30 vnt.; 

 Parko pajamos gautos iš inovacijų paramos paslaugų –  

162 000 Eur; 

 SVV subjektams suteikta pagalba rengiant paraiškas 

investicijoms pritraukti (verslo plėtrai); 

 SVV subjektams, veikiantiems nuo 1 iki 5 metų ir 

dalyvaujantiems „Verslo konsultantas LT“ projekte, 

suteiktos konsultacijos temomis: 

o Įmonės strategija, 

o Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas, 

o Investicijos ir finansavimo šaltiniai, 

o Projektų valdymas, 

o Rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, 

o Įmonės finansų valdymas, 

o Teisiniai aspektai. 
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Tikslas Uždavinys 
Planuojamas finansavimo 

šaltinis 
Rezultatas 

    

3. Inovacijų kultūros 

ugdymas bei 

bendruomeniškumo 

vystymas 

3.1. Vystyti kompleksiško 

Verslumo centro veiklas 

 Inovacijų paramos lėšos, 

gaunamos iš komercinių 

pajamų; 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonė 

„Inogeb LT“ 

 

 

Suteiktos verslo paramos paslaugos ŠMTP ir Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto įkurtame Vilniaus regiono Verslumo 

centre: 

 Suorganizuota ne mažiau kaip 12 inovatyvumą, verslumą, 

kūrybiškumą skatinančių iniciatyvų (mokymų, seminarų, 

konkursų); 

 Suorganizuota ne mažiau kaip 12 informacinių renginių, 

konferencijų, pranešimų viešoje erdvėje, pristatančių 

sėkmės istorijas, technologines naujoves; 

 Inicijuoti 2 viešųjų (socialinių inovacijų) projektai; 

 Atrinktos 6–7 idėjos; 

 Inkubuojamos 3 įmonės; 

 Užmegzti kontaktai su 100 technologijų sektoriaus unikalių 

klientų; 

 12–13-ai technologinius verslus pradedančių įmonių ar 

fizinių asmenų suteiktos darbo vietos „Virtualiame biure“. 

3.2. Aktyvinti inovacinę 

partnerystę 

 

 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonė 

„Inogeb LT“ 

 

 Bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūra, pagal priemonę „Inogeb LT“, įgyvendinamas 

MTEPI projektas „Inovacijų konsultacinės ir paramos 

paslaugos verslui (InoSpurtas)“ (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-

V-842-01-0003), kurio rezultatai: 

o Konsultuotų įmonių išlaidų MTEP suma –  

396 826 Eur; 

o Akseleruojama 1 įmonė; 

o Parengti 5 technologiniai pasiūlymai. 

Planuojamas projekto biudžetas visam projekto 
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įgyvendinimo laikotarpiui – 355 000 Eur. 

 Partnerystė inicijuojant naujus MTEPI projektus; 

 Klasterių, į kuriuos pritraukta naujų narių – 3 vnt. 

3.3. Plėtoti tarptautinį 

bendradarbiavimą 

 Inovacijų paramos lėšos, 

gaunamos iš komercinių 

pajamų; 

 Tarptautinės programos 

„Interreg Latvia, Lithuania 

and Belarus Cross-Border 

Cooperation Programme“ 

lėšos; 

 Tarptautinės programos 

„Interreg Baltic Sea Region 

Programme“ lėšos; 

 Tarptautinės programos 

„Erasmus+“ lėšos 

 Parko lėšos, gautos įgyvendinant tarptautinius projektus – 

200 000 Eur; 

 Inicijuoti tarptautiniai projektai: 

o 1 MTEPI projektas pagal Interreg Europos 

kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir 

Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą 

(angl. Interreg Latvia, Lithuania and Belarus Cross-

Border Cooperation Programme), kurio planuojamas 

biudžetas visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 

250 000 Eur, 

o 1 projektas pagal Interreg Baltijos jūros regiono 

programą (ang. „Interreg Baltic Sea Region 

Programme“), kurio planuojamas biudžetas visam 

projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 50 000 Eur, 

o 2 projektai pagal „Erasmus+“ programą jaunimo 

srityje (verslumo skatinimo, patirties perdavimo, 

akseleravimo, stažuočių užsienyje), kurių planuojami 

biudžetai visam projektų įgyvendinimo laikotarpiui –

30 000 Eur. 

 Partnerystė inicijuojant naujus tarptautinius MTEPI 

projektus, sutartis; 

 Įgyvendinamas „WOW – Code 2 Confidence“ tarptautinis 

projektas (projekto Nr. Nr. 2016-1-LU-KA204-013841), 

pagal „Erasmus +“ programą, kartu su partneriais iš 

Liuksemburgo, Rumunijos, Kroatijos, Anglijos ir Belgijos, 

kurio planuojamas biudžetas – 7 875 Eur; 
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 Tarptautinių partnerysčių ir bendradarbiavimo ryšiai, 

teikiant inovacijų paramos paslaugas, palaikomi su: 

o AALTO universitetu (Ekonomikos mokyklos ir 

smulkaus verslo centras, Suomija), pagal 2009 m. 

lapkričio 1 d. pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą 

teikti tarptautines paslaugas abiejų subjektų 

klientams, 

o „TECHNOPOL“, pagal 2009 m. sausio 9 d. 

pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą; 

o Šanchajaus universiteto mokslo ir technologijų parku, 

teikiant paslaugas abiejų subjektų klientams; 

o „US.MAC“, pagal sudarytą ketinimų protokolą. 

Taip pat vystomas bendradarbiavimas su „Rygos Techhub“ 

ir „Oslo Start-up Lab“ bei tęsiama ŠMTP veikla „European 

Business Network“ (EBN/BIC) organizacijoje, plėtojami 

kontaktai su kitais Europos parkais bei juose įsikūrusiomis 

įmonėmis. 

3.4. Plėtoti narysčių 

asociacijose tinklą ir vystyti 

bendradarbiavimą su 

partneriais 

 Inovacijų paramos lėšos, 

gaunamos iš komercinių 

pajamų 

 Narystė Technologijų ir inovacijų paramos verslui 

asociacijoje, kurioje 2017 m. Parko vadovas užima Valdybos 

pirmininko poziciją; 

 Narystė Tarptautinėje mokslo parkų asociacijoje (IASP); 

 Narystė Žinių ekonomikos forumo asociacijoje; 

 Narystė Fotoelektros technologijų ir verslo asociacijoje; 

 Narystė Lietuvos marketingo asociacijoje (LiMA); 

 Bendradarbiavimas su „Investment Service Center S.A.“, 

pagal 2016 m. rugpjūčio 25 d. susitarimą; 

 Bendradarbiavimo vystymas su Vilniaus Gedimino 

technikos universitetu (VGTU), pagal 2012 m. birželio 29 d. 

susitarimą; 
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 Bendradarbiavimas su UAB „Akseleratorius I“ („Startup 

Higway“), pagal 2012 m. gegužės 29 d. susitarimą; 

 Bendradarbiavimas su KŪB Verslo Angelų Fondas I (VAF), 

pagal 2012 m. gegužės 7 d. susitarimą; 

 Bendradarbiavimo įgyvendinimas su Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūra pagal susitarimą; 

 Bendradarbiavimo vystymas su „Mercuri International 

Lietuva“, pagal 2011 m. lapkričio 11 d. susitarimą; 

 Bendradarbiavimo vystymas su Vilniaus universitetu (VU), 

pagal 2010 m. vasario 15 d. susitarimą; 

 Bendradarbiavimo vystymas su „MICROSOFT Lietuva“, 

pagal 2009 m. kovo 16 d. susitarimą; 

 Bendradarbiavimo vystymas su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir 

VšĮ „Versli Lietuva“, pagal 2008 m. gruodžio 10 d. 

susitarimą. 
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Tikslas Uždavinys 
Planuojamas finansavimo 

šaltinis 
Rezultatas 

    

4. Investicinės zonos 

vystymas 

(pagal „Vilnius Smart Park“ 

teritorijos vystymo 

strategiją, patvirtintą 

Vismaliukų investicinės 

inovacijų zonos Priežiūros 

ekspertų grupės posėdyje 

2016 m. rugsėjo 20 d. 

protokolu Nr. 1) 

4.1. Pradėti telkti išteklius 

inovacijų kūrimui 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonė 

“Inkubatoriai LT+” 

 Pradėti verslo inkubatoriaus techninio projekto parengimo 

darbai; 

 Parengtos paraiškos, inicijuojančios investicijų pritraukimą 

– 2 vnt. 

4.2. Pradėti kurti vertės 

grandinių tinklą 

 Teritorijos operavimo 

pajamos (įsikūrimo 

teritorijoje mokestis, 

mokamas investuotojo) 

 

 Kreiptasi į tarptautines organizacijas, atstovaujančias 

Europos bei kitų valstybių įmonių eksporto ir veiklos plėtros 

interesus – 12 vnt.; 

 Pradėtos derybos su logistikos, transporto, informacinių 

technologijų ir kitomis tiekimo grandinei svarbiomis 

ekonomines veiklas vystančiomis įmonėmis ir tarptautinių 

kompanijų atstovybėmis, atitinkančiomis Sumaniosios 

specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo 

programos nuostatas, 1–2 vnt.; 

 Pradėta vykdyti regioninė plėtra, ieškant įmonių, siekiant 

pritraukti verslų jaunimą regionuose; 

 Pritraukta privačių investicijų 500 000 Eur. 

4.3. Pradėti mokslo ir verslo 

klasterizaciją 

 Teritorijos operavimo 

pajamos (įsikūrimo 

teritorijoje mokestis, 

mokamas investuotojo) 

 

 Klasterizuojamos geografiškai aiškiai apribotoje teritorijoje 

veikiančios inovatyvios įmonės ir MTEP paslaugų teikėjai – 

plėtojama 2 klasterių veikla; 

 Sutelkti ūkio subjektai pagal ekonomikos sektorius ir 

Sumaniosios specializacijos prioritetus – įsitraukta į ne 

mažiau kaip 2 veikiančių klasterių veiklą. 

4.4. Pradėti vystyti 

teritorijos operatoriaus 

funkcijas 

 Teritorijos operavimo 

pajamos (įsikūrimo 

teritorijoje mokestis, 

 Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai pateiktas vertinimui 

projektas „Vilniaus inovacijų parko vystymas“, pagal 

„Inogeb LT“ priemonę, kurio planuojamas biudžetas visam 
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mokamas investuotojo); 

 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 

įgyvendinimo priemonė 

“Inogeb LT” 

projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 395 000 Eur; 

 Padidintas visuomenės informuotumas apie Investicinę zoną 

ir jos veiklą, pradėtas teigiamo įvaizdžio formavimas: 

o Sukurtas turinys interneto tinklapiui 

www.smartpark.lt – 1 vnt., 

o Sukurtas Facebook puslapis „Vilnius Smart Park“ –  

1 vnt., 

o Pasiektas Facebook sekėjų skaičius – 500 vnt., 

o Sukurtas LinkedIn puslapis „Vilnius Smart Park“ –  

1 vnt., 

o Pasiektas LinkedIn sekėjų skaičius – 500 vnt., 

o Parengta reprezentatyvi dalomoji medžiaga –  

1 000 lankstinukų, 

o Parengti bei paviešinti ketvirtiniai straipsniai spaudoje 

– 4 vnt. 

 Pradėtas pasiruošimas rekreacinių (viešųjų) erdvių 

įrengimui – parengta viešųjų erdvių vystymo strategija –  

1 vnt.; 

 Pradėta vykdyti aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų 

technologijų įmonių paieška ir subūrimas, teikiant inovacijų 

paramos paslaugas: 

o Konsultacinės paslaugos MVĮ (potencialiems 

investuotojams į teritoriją) – 1–2 vnt., 

o Įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI 

programose/projektuose skatinimas – 3 vnt., 

o Partnerystės skatinimo ir paieškos renginiai – 12 vnt., 

o Teritorijoje įsikūrusių įmonių skaičius – 3 vnt. 

 Vykdoma infrastruktūros priežiūra infrastruktūros savininkų 

ir naudotojų Teisės aktų nustatyta tvarka; 

 Užtikrinta Investicinės zonos veiklos kaštų efektyvumo 

http://www.smartpark.lt/
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optimizavimo ir administravimo kontrolė – parengta 

Investicinės zonos kainodara, 1 vnt.; 

 Užtikrintas veiksmingos ir nepertraukiamos investicinės 

inovacinės zonos veiklos ir veiklos rodiklių atitikimas 

reikalavimams (ilgalaikis tikslas iki 2022 metų): 

o Įkurti ne mažiau kaip 6 klasteriai, 

o Sutvarkyta aplinkos infrastruktūra, 

o Sukurta ne mažiau kaip 1 000 naujų darbo vietų, 

o Pritraukta ne mažiau kaip 20 inovatyvių SVV 

subjektų, 

o Įkurtos 2 mokslo ir studijų institucijos arba jų filialai, 

o Įrengtas verslo inkubatorius, 

o Išvystyti 2–3 nauji inovatyvūs produktai, 

technologijos ar gauti patentai, atitinkantys tarptautinį 

lygį. 

 


