
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAURĖS MIESTELIO 
TECHNOLOGIJŲ PARKAS 

 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

 
 

Patvirtinta VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko visuotinio dalininkų susirinkimo 
2017 m. balandžio 28 d. protokolu Nr. 34 

 

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio 18 d. 



ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS 1 

2016 m. veiklos ataskaita 
2 

 

TURINYS 

 

 

 

 

 

3   ŠMTP 2016 M. STRATEGINIAI VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLINĖS GRUPĖS  

4   FAKTINIAI DUOMENYS UŽ 2016 FINANSINIUS METUS 

5  PAGRINDINIAI VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIAI 

12  VEIKLOS ATASKAITA PAGAL TIKSLUS 

22         ŠMTP 2016 M. VEIKLOS ATASKAITOS IŠVADOS 

23         VILNIUS SMART PARK ATIDARYMO RENGINIO ŽINIASKLAIDAI AKIMIRKOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS 1 

2016 m. veiklos ataskaita 
3 

 

 

 
 

ŠMTP STRATEGINIAI VE IKLOS TIKSLAI:  

 
Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ir inovacijų sistemos objektus. Taip pat teikti pridėtinę vertę kuriančias 
inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir 
plėstis. 

 

ŠMTP 2016  M. VEIKLOS KRYPTYS:  

 

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

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. 

 

ŠMTP TIKSLINĖS GRUPĖS: 

 

o Technologijas kuriantys arba galintys kurti SVV subjektai. 

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

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

o Investuotojai, siekiantys įsikurti naujai vystomoje teritorijoje, tokiu būdu sukuriant ir plėtojant veiksmingą 
inovacijų sistemą. 

 

ŠMTP EKONOMINIS POVE IKIS 2016 M.:  

ŠMTP ir dalininkas UAB ,,Start Vilnius“ kartu su partneriais vykdė Vismaliukų investicinės inovacijų zonos teritorijos 
vystymo projektus. 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1411 Lietuvos Respublikos Vyriausybė projektus pripažino 
valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Siekiama ekonominė nauda – Lietuvos inovacijų sistemos stiprinimas, darbo 
vietų sukūrimas, užsienio investuotojų pritraukimas, tokiu būdu didinant šalies aukštųjų technologijų įmonių 
konkurencingumą. Taip pat 2016 m. buvo teikiamos komercinės paslaugos pagal projektą „Nacionalinis verslo 
konsultantų tinklas“, todėl sukurta 1 aukštos kvalifikacijos specialisto (eksperto) darbo vieta. Bendra 2016 m. 
suteiktų komercinių paslaugų vertė - 407 914 Eur. 

ŠMTP SOCIALINIS POVE IKIS 2016 M.:  

Socialinis ŠMTP poveikis yra matomas socialiniuose projektuose, kuriuose dalyvaujama – skatinamas jaunimo, 
moterų verslumas, užimtumas. Teikiant paslaugas, organizuojant konsultacijas, nustatant paslaugų plėtrą bei 
įgyvendinant kitas veiklas, užtikrinamos lygios vyrų ir moterų teisės bei galimybės. 2016 m. ŠMTP aktyviai prisidėjo 
prie Ugdymo klasterio, Dirbtinio intelekto klasterio bei Mados ir dizaino klasterio kūrimo ir plėtros planų. Taip pat 
2016 m. iš socialinės įmonės UAB „Smiltainis ir Ko“ buvo perkamos kanceliarinės prekės. 
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FAKTINIAI DUOMENYS UŽ 2016 FINANSINIUS METUS 

 

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

LR Ūkio ministerija lėšos – 187 567,48 Eur metų pradžioje ir pabaigoje, UAB „Start Vilnius“ lėšos – 7 240,50 Eur metų 
pradžioje ir pabaigoje. LR Ūkio ministerija nuosavo kapitalo dydis – 187 567,48 Eur metų pradžioje ir pabaigoje, UAB 
„Start Vilnius“ nuosavo kapitalo dydis – 7 240,50 Eur metų pradžioje ir pabaigoje. 

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

Gautos ŠMTP komercinės veiklos (inovacijų paramos paslaugos) pajamos – 407 917 Eur. 

ŠMTP įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 

2016 m. įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 1.317 Eur. Perleista turto nebuvo. 

ŠMTP sąnaudos per finansinius metus: 406 767 Eur, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui: 154 492 Eur. 

Darbuotojų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d. – 34, 2016 m. gruodžio 31 d. – 9. 

ŠMTP sąnaudos valdymo išlaidoms: 

ŠMTP valdymas – vienasmenis valdymo organas – direktorius.  

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

ŠMTP direktorius – Gediminas Pauliukevičius. Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui (įskaitant  Sodros ir garantinio fondo 
mokesčius) – 35 678 Eur. Kitos kitoms vadovo išmokoms (dienpinigiai – 912 Eur.). 

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

ŠMTP kolegialius organas - Taryba. 2016 m. ŠMTP tarybos nariams jokių išmokų nebuvo mokėta. 
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PAGRINDINIAI VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIAI  

 

Eil. 
Nr. 

Veiklų grupė 
Planuota 
pasiekti 
reikšmė 

Pasiekti rodikliai 

1. Suteiktos konsultacijos (val.) 8040 2016 m. suteikta 3892 val. inovacijų paramos bei konsultavimo paslaugų, iš kurių: 

o Pagal projektą „Nacionalinis verslo konsultantų tinklas“ – 86 val., temomis: 
- Verslo planavimas; 
- Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai; 
- Įmonės strategija; 
- Produkto, paslaugos tobulinimas; 
- Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas; 
- Investicijos ir finansavimo šaltiniai; 
- Projektų valdymas; 
- Sutarčių sudarymas ir valdymas; 
- Dokumentų rengimas ir valdymas; 
- Teisiniai aspektai; 
- Rinkodara; 
- Rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas; 
- Mokesčiai ir buhalterinė apskaita; 
- Įmonės finansų valdymas. 

o Pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“ – 
1802 val., iš kurių 360 val. skirta įmonių atrankai ir analizei; 1442 val. tiesioginių 
konsultacijų 2016 m. balandžio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu temomis: 
- MTEPI veiklų inicijavimas ir vykdymas; 
- MTEPI apskaitos vedimas ir dokumentavimas; 
- MTEPI  veiklų  ir išlaidų  statistinis deklaravimas; 
- MTEPI audito atlikimas; 
- MTEPI partnerystė; 
- MTEPI projektų finansavimo galimybės; 
- Pelno mokesčio lengvatų vykdant MTEPI veiklas taikymas. 

o Įgyvendinant valstybinės svarbos ekonominį projektą, pagal 2016 m. kovo 17 d. tarp 
LR Vyriausybės, ŠMTP ir UAB „Start Vilnius“ sudarytą 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 sutartį Nr. 8-24 – 
604 val. 

o Konsultacijos siekiant pritraukti potencialius investuotojus į teritoriją – 400 val. 

o Konsultacijos vykdant tiesiogines veiklas – 1000  val. (vidutiniškai 80 val./mėn.) 
temomis: 
- Įmonės steigimas; 
- ES paramos galimybės; 
- Strategijos valdymas; 
- Žmogiškieji ištekliai. 

 
Iš planuotų 8040 val. suteikta 3892 val. konsultacijų (dėl laiku  neprasidėjusių projektų). 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė dėl objektyvių priežasčių pasiekta tik iš dalies. 
 

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

20 2016 m. inovacijų paramos paslaugas gavo ir (ar) konsultavosi 20 įmonių: 

o 7 įmonės pagal projektą „Nacionalinis verslo konsultantų tinklas“: 
- UAB „Energingos investicijos“ 
- UAB „Atominė musė" 
- UAB „Idėja 3D“ 
- UAB „Komunikacijos amatininkai" 
- UAB „Reklamos ekranai“ 
- UAB „Rinktiniai automobiliai“ 
- Renata Urbonaitė 

o 1 įmonė pagal projektą „Nacionalinis mentorių tinklas“: 
- UAB „Jurvitola“ 

o 12 įmonių konsultuotos ŠMTP lėšomis: 
- UAB GO-ERP 
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- UAB „Bonum Wood“ 
- UAB „GTJ Projektai“ 
- UAB „Biocentras“ 
- UAB „Biotechnologinė platforma“ 
- UAB „Amžiaus genomika“ 
- UAB „Poliprojektas“ 
- UAB „Infopulsas" 
- UAB „3D Pro“ 
- UAB „Phantom“ 
- UAB „Amber Baltic Solutions“ 
- UAB „Droplet Genomics“ 

 
Iš planuotų 20 vnt. įmonių konsultacijos suteiktos 20 vnt. Įmonių. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta.  
 

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

12 2016 m. buvo suorganizuoti 8 „Northtown Verslo klubai“: 
1. 2016 m. sausio 19 d. SEO mokymai. Lektorius: Vladas Sapranavičius, interneto 

rinkodaros konsultantas. Dalyvių skaičius - 46. 
2. 2016 birželio 8 d. Lego metodikos pristatymas. Verslo klubas organizuotas kartu su 

nuomininkais UAB „Talentų namai“, skirtas tik ŠMTP bendruomenei. Pranešėjai: 
Justas Gavėnas, Vega Dičkienė, UAB „Talentų namai“. Dalyvių skaičius - 32. 

3. 2016 birželio 16 d. „Elektroninio verslo strategijos“. Lektorius: Vladas Sapranavičius, 
interneto rinkodaros konsultantas. Dalyvių skaičius: 38.   

4. 2016 birželio 16 d. „ES priemonės verslui ir kaip pasiruošti ES paramai“. Pranešėja 
Jolanta Gaidulionė, ŠMTP projektų valdymo grupės vadovė. Dalyvių skaičius: 48. 

5. 2016 rugsėjo 1 d. „VilniusPHP ox2E“. Verslo klubas PHP bendruomenei organizuotas 
kartu su ilgamečiais partneriais UAB „Estina“. Rėmėjai: Build Stuff 16 Lithuania. 
Pranešėjai: Povilas Sušinskas, Aurelijus Banelis, Justas Butkus, PHP. Dalyvių skaičius: 
35. 

6. 2016 rugsėjo 29 d. „Naujausios Darbo kodekso ypatybės“. Verslo klubas organizuotas 
kartu su ŠMTP bendruomenės nariais – Personalo valdymo profesionalų asociacija. 
Pranešėja: Jurgita Judickienė, advokatų profesinės bendrijos JUREX vadovaujančioji 
partnerė, advokatė. Dalyvių skaičius: 45.   

7. 2016 rugsėjo 20 d. „ES paramos galimybės verslui“. Pranešėja: Jolanta Gaidulionė, 
ŠMTP projektų valdymo grupės vadovė. Dalyvių skaičius: 43. 

8. 2016 rugsėjo 8 d. „Elektroninė prekyba ir mokėjimai, elektroninių pinigų 
panaudojimas versle“. Verslo klubas organizuotas kartu su „Paysera“, teikiančia 
elektroninio atsiskaitymo paslaugas visame pasaulyje. Lektorius: Liudas Kanapienis, 
„Paysera“ plėtros vadovas. Dalyvių skaičius: 38. 

 
Bendradarbiaujant su ŠMTP įsikūrusiomis įmonėmis bei partneriais 2016 m. suorganizuoti 5 
seminarai ir informaciniai renginiai: 

1. 2016 m. gegužės 25 d. „eIDAS reglamento diskusija“. Seminaras organizuotas kartu 
su Asociacija INFOBALT, LR Susisiekimo ministerija bei Ryšių Reguliavimo Tarnyba. 
Pranešėjai: Vidaus Reikalų ministerijos, RRT atstovai. Dalyvių skaičius - 37. 

2. 2016 birželio 10 d. „eIDAS reglamento diskusija“. Seminaras organizuotas kartu su 
Asociacija INFOBALT, LR Susisiekimo ministerija bei Ryšių Reguliavimo Tarnyba. 
Pranešėjai: Vidaus Reikalų ministerijos, RRT atstovai. Dalyvių skaičius - 42.  

3. 2016 rugsėjo 5 d. „Pasirengimas i.MAS taikymui ir kitos naujienos“. Seminaras 
organizuotas kartu su ŠMTP nuomininkais, verslo valdymo sistemų ir sprendimų 
atstovais UAB „Avakompas“. Seminaro kaina 50€ pirmam įmonės dalyviui, 20€ 
sekančiam (kainos be PVM). Dalyvių skaičius: 55.    

4. 2016 rugsėjo 13 d. „„Rytas kitaip“: kaip darbuotojus įgalina Statoil“. Seminaras 
organizuotas kartu su Personalo valdymo profesionalų asociacija. Pranešėjai: Statoil 
Lietuva (Circle K) personalo skyriaus vadovai; kuratoriai - Personalo Valdymo 
Profesionalų Asociacija. Dalyvių skaičius: 39. 

5. 2016 rugsėjo 21 d. „Naujausios mokymosi tendencijos – lauktuvės iš Londono“. 
Informacinis renginys – forumas organizuotas kartu su Personalo valdymo 
profesionalų asociacija, ISM vadybos ir ekonomikos universitetu. Pristatytos Londone 
vykusio kasmetinio CIPD renginio Mokymosi ir ugdymo šou („CIPD Learning and 
Developement Show“) naujienos. Pranešėjai: Solveiga Grudienė (PRIMUM ESSE), 
Aistė Kratavičienė-Ališauskienė, Giedrė Lečickienė, Paulius Tamolė („Thinking 
Organizations“). Renginio vieta - ISM Inovacijų bazė. Dalyvių skaičius: 65.  

 
Iš planuotų 12 vnt. iniciatyvų suorganizuota 13 vnt. iniciatyvų. 
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   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta (ir viršyta). 
 

4. Informacinių renginių, 
konferencijų, pristatančių 
sėkmės istorijas, technologines 
naujoves, skaičius (vnt.)/ 
Partnerystės skatinimo ar 
paieškos renginių skaičius (vnt.) 

12 2016 m. rugsėjo 21 d. suorganizuotas „Vilnius Smart Park“ atidarymo renginys, kuris 
sulaukė didelio atgarsio žiniasklaidoje (15min.lt, Vilniaus miesto savivaldybė, Verslo žinios 
(elektroninis bei popierinis laikraštis) bei kitos internetinės platformos). Dalyvių skaičius: 50. 
2016 m. suorganizuota 13 neformalių Verslumo centro renginių: 

1. MB „Optimali svetainė“: „Internetinės svetainės kūrimo subtilybės“;  
2. UAB „Inovacijos verslui“: „Mobilių programėlės versle“; 
3. UAB „Bonum SV“: „Kompiuterinės įrangos svarba“;  
4. UAB „Integrus IT“: „Elektroninių parduotuvių kūrimas“; 
5. UAB „Ivėjas“: „Kaip atrodo efektyvi internetinė svetainė?“; 
6. Rūta Šatalovaitė: „Grafinis dizainas. Kaip suprasti kliento poreikį?“; 
7. UAB „Infosija“: „Programavimo tendencijos 2016 m.“ 
8. UAB „Inovacijos verslui“: „VMI mobiliosios programėlės pristatymas“; 
9. UAB „MobOn“: „2016 m. MobOn naujienos mobiliuose įrenginiuose“; 
10. AS Sertifitseerimiskeskus: „Elektroninio parašo technologijos Lietuva - Estija“; 
11. Vytautė Venckė: „Crown Cro veiklos inovacijos“; 
12. WebGuru: „E-komercija“; 
13. AdGuns: „Skaitmeninis amžius ir ką apie jį privalome žinoti“. 

 
Iš planuotų 12 vnt. renginių suorganizuota 14 vnt. renginių. 

  Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta (ir viršyta). 
 

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

50 2016 m. ŠMTP lėšomis vykdytų konsultacijų dėka įkurtos 8 naujos technologinės įmonės: 
1. 2016 m. kovo 2 d. - MB „Vinpra“, į. k. 304196492, 
2. 2016 m. kovo 4 d. - UAB „Reklamos ekranai“, į. k. 304197256, 
3. 2016 m. kovo 7 d. - UAB „Rinktiniai automobiliai“, į. k. 304199378, 
4. 2016 m. balandžio 25 d. - UAB „Programuok“, į. k. 304232351, 
5. 2016 m. birželio 7 d. - UAB „Ateities laboratorija“, į. k. 304279657, 
6. 2016 m. rugpjūčio 17 d. - UAB „Žaliasis babuinas“, į. k. 304330639, 
7. 2016 m. lapkričio 10 d. - MB „Link progreso", į. k. 304421708, 
8. 2016 m. gruodžio 14 d. - UAB „Metasistemos“, į. k. 304435113. 
 

Iš planuotų 50 vnt. naujų technologinių įmonių įkurta 8 vnt. įmonių. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta tik iš dalies. 
 

6. Technologijų sektoriaus 
unikalių klientų skaičius (vnt.) 

100 2016 m. inovacijų paramos paslaugų poreikių turinčių klientų skaičius buvo praplėstas: 1) 
organizuojant Verslumo centro veiklas (renginių ir iniciatyvų dalyviai), 2) įgyvendinant 
projektus – viso 427 klientai. 
 
Iš planuotų 100 vnt. unikalių klientų skaičiaus užmegzti kontaktai su 427 vnt. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta (ir viršyta). 
 

7. Pradėtų vykdyti tarptautinių 
projektų skaičius (vnt.) 

10 2016 m. ŠMTP inicijavo (pateikė paraiškas) 7 tarptautinius projektus: 
o Pagal „2016 Erasmus+ KA 2 Adult Education“ priemonę: 

- „Social Entrepreneurship – master key for inclusive society“ 
- „Adult Education System for Office Eco Consultant” 
- „E-Training in Social Entrepreneurship and Business Start up” 
- „WOW Code 2 Confidence” 
- „Virtual Incubator for Prequalification into Resource Tutors” 

o Pagal „2016 Interreg Europe, PGI02460“ priemonę: 
- „Longer and better life of Economy and Environment” 

o Pagal „Interreg Latvia, Lithuania and Belarus Cross-Border Cooperation Programme“: 
- „Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“” 

 
Projektas „WOW – Code to Confidence“ pradėtas įgyvendinti 2016 m. spalio 1 d. 
 
Iš planuotų 10 vnt. tarptautinių projektų pateikti 7 vnt. tarptautinių paraiškų, iš kurių 1 vnt. 
jau pradėtas įgyvendinti. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta tik iš dalies. 
 

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

2 2016 m. ŠMTP savo bendruomenėje inicijavo 2 viešuosius socialinius projektus: 
o 2016 m. balandžio 23 d. įvykdyta vieša socialinė akcija „DAROM 2016“, kurios 

pagrindinis tikslas – skatinti Lietuvos gyventojų ekologinį mąstymą, pilietiškumą, 
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socialinį aktyvumą, stiprinti vietines bendruomenes ir žmonių lygiavertiškumo 
suvokimą. 

o 2016 m. lapkričio 7 d. surengta socialinė iniciatyva „Pyragų diena“. ŠMTP subūrė 
bendruomenę bendram tikslui – padėti Lietuvos vaikams. 

 
Iš planuotų 2 vnt. viešųjų projektų inicijuoti 2vnt.  

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta. 
 

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

4 2016 m. ŠMTP pagal partnerystę įgyvendino 3 MTEPI projektus: 
o Remiantis 2016 m. sausio 18 d. Jungtinės veiklos sutartimi su ŠMTP dalininku UAB 

„Start Vilnius“ pagal „Inogeb LT-2“ priemonę įgyvendinamas projektas „Vismaliukų 
investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir 
plėtrai I etapas“; 

o Remiantis 2016 m. sausio 18 d. Jungtinės veiklos sutartimi su ŠMTP dalininku UAB 
„Start Vilnius“ pagal „Inogeb LT-2“ priemonę įgyvendinamas projektas „Vismaliukų 
investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir 
plėtrai II etapas“; 

o Remiantis 2016 m. vasario 25 d. Jungtinės veiklos sutartimi su Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra ir kitais 7 partneriais, nuo 2016 m. balandžio 1 d. pagal 
priemonę „Inogeb LT“ įgyvendinamas MTEPI projektas „Inovacijų konsultacinės ir 
paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“. 

 
Iš planuotų 4 vnt. MTEPI projektų pagal partnerystę įgyvendinami 3 vnt. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė dėl objektyvių priežasčių pasiekta tik iš dalies. 
 

10. Parko lėšos gautos 
įgyvendinant tarptautinius 
projektus (Eur) 

200 000 Eur 2016 m. ŠMTP gavo lėšas įgyvendindamas tarptautinį projektą „WOW - Code 2 Confidence“. 
2016 m. biudžetas – 3150,00 Eur. 
 
Iš planuotų gauti 200 000 Eur lėšų įgyvendinant tarptautinius projektus gauta 3150  Eur. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta tik iš dalies. 
 

11. Mokslo įstaigų ir įmonių 
pateiktų patentų ir kt. IN 
objektų skaičius 

10-11 ŠMTP lėšomis vykdytų konsultacijų dėka 2016 m. rugpjūčio 31 d. pateiktas ir įregistruotas 
įmonės UAB GO-ERP „Skaitmeninių vaizdų skyros didinimo būdas taikant unikalių dalinai 
persidengiančių mažos skyros vaizdų apdorojimą“ patentas. Šiuo patentu siekiama sukurti ir 
komercializuoti esamų statinių būsenos (šiluminių charakteristikų, atitvarų fizinės būklės, 
geometrinių pastatų rodiklių) stebėsenos, diagnozavimo ir auditavimo technologiją, 
panaudojant sukurtą unikalią 3D termovizijos integruotą sistemą, efektyviam energijos 
vartojimo sprendiniui parengti. ŠMTP darbuotojų indėlis – tarpininkavimas užmezgant 
reikiamus kontaktus bei pagalba rengiant ir teikiant išradimo paraišką. 
 
Iš planuotų 10-11 patentų skaičiaus pateiktas ir įregistruotas 1 patentas. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta tik iš dalies. 
 

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

8 2016 m. planuotas pasiekti rodiklis yra sietinas su prototipų sukūrimu projekto „Inovacijų 
konsultacinės ir paramos verslui paslaugos (InoSpurtas)“ II veiklos įgyvendinimo metu, kuri 
dėl šio projekto vėlavimo bus pradėta vykdyti tik 2017 m. 
 
Planuotos 8 naujos verslo idėjos rizikos kapitalo ir kitų investicinių fondų finansavimui 
nebuvo pateiktos. 

  Išvada: planuota rodiklio reikšmė nepasiekta. 
 

13. Pritraukta privačių investicijų į 
naujas technologijų įmones 
(Eur) 

>= 25％ nuo 
Parko 

įmonių 
apyvartos 

2016 m. planuotas pasiekti rodiklis yra sietinas su Vismaliukų investicinės inovacijų zonos 
teritorijos vystymu. Užsitęsus teisiniams aspektams rodiklis perkeliamas 2017-2018 
metams. 
 

Planuotos >= 25％ nuo Parko įmonių apyvartos privačios investicijos nepritrauktos. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė nepasiekta. 
 

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

10 2016 m. numatytas rodiklis nepasiektas, kadangi yra sietinas su projekto „Inovacijų 
konsultacinės ir paramos verslui paslaugos (InoSpurtas)“ įgyvendinimu, kurio Finansavimo ir 
administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. kovo 29 d., todėl atitinkamai rodiklio pasiekimas 
perkeliamas 2017 m. 
 
Planuotos 10 vnt. technologijų perdavimo sutarčių (procesų) nepasirašytos. 
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   Išvada: planuota rodiklio reikšmė nepasiekta. 
 

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

5 Vismaliukų investicinėje inovacijų zonos teritorijoje veiklą vysto 2 klasteriai: 

 Fotoelektros technologijų klasteris, 

 Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasteris. 
 
2016 m. ŠMTP įsitraukė į 3 klasterių kūrimą ir plėtrą (klasteriai planuojami įkurti 2017 m.): 

 Mados ir dizaino klasteris, 

 Ugdymo klasteris, 

 Dirbtinio intelekto klasteris. 
 
Planuoti 5 vnt. naujai sukurtų ir veiklą vystančių klasterių nesukurti.  

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė nepasiekta. 
 

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

4 2016 m. naujų  narių  į klasterius nebuvo įtraukta, kadangi klasterių finansavimo priemonė 
planuojama tik 2017 m. 
 
Planuoti 4 vnt. naujų narių į veikiantį klasterį nepritraukti. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė nepasiekta. 
 

17. Parke įsikūrusių įmonių 
pateiktų tarptautinių 
patentinių paraiškų skaičius 
pagal Patentinės kooperacijos 
sutartį (PCT) 

2 UAB „GO-ERP” kartu su ŠMTP konsultantų pagalba 2016 m. rugpjūčio 31 d. registravimui 
pateikė tarptautinį patentą „Skaitmeninių vaizdų skyros didinimo būdas taikant unikalių 
dalinai persidengiančių mažos skyros vaizdų apdorojimą“. Patentinės kooperacijos sutarties 
(PCT) paraiškos Nr. PCT/IB2016/055200. 
 
Iš planuotų 2 vnt. pateiktų tarptautinių patentinių paraiškų pateikta 1 paraiška. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta tik iš dalies. 
 

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

16 Prototipų sukūrimas sietinas su projekto „Inovacijų konsultacinės ir paramos verslui 
paslaugos (InoSpurtas)“  II veikla, kuri dėl vėlavimo bus pradėta vykdyti tik 2017 m. II 
pusmetyje. 
 
Planuoti 16 vnt. prototipų/naujų produktų nesukurti/į rinką neišleisti. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė nepasiekta. 
 

19. Parko pateiktų paraiškų 
skaičius tarptautinėms 
programoms (kaip partneris 
arba pareiškėjas) 

2 (kaip 
pareiškėjas), 

4 (kaip 
partneris) 

2016 m. ŠMTP, kaip pareiškėjo, pateiktos 3 paraiškos tarptautinėms programoms: 
1. „Adult Education System for Office Eco Consultant“ pagal „2016 Erasmus+ KA2 Adult 

Education“ priemonę, 
2. „Longer and better life of Economy and Environment“ pagal „2016 Interreg Europe, 

PGI02460“ priemonę, 
3. „Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB““ pagal „Interreg Latvia, 

Lithuania and Belarus Cross-Border Cooperation Programme“ priemonę. 
 
2016 m. ŠMTP, kaip partnerio, pateiktos 4 paraiškos tarptautinėms programoms: 

1. „Social Entrepreneurship – master key for inclusive society“ pagal „2016 Erasmus+ KA 
2 Adult Education“ priemonę, 

2. „E-Training in Social Entrepreneurship and Business Start up“ pagal „2016 Erasmus+ 
KA 2 Adult Education“ priemonę, 

3. „WOW - Code 2 Confidence“ pagal „2016 Erasmus+ KA 2 Adult Education“ priemonę, 
4. „Virtual Incubator for Prequalification into Resource Tutors“ pagal „2016 Erasmus+ 

KA2 Adult Education“ priemonę. 
 
Iš planuotų 2 vnt. paraiškų tarptautinėms programoms kaip pareiškėjo pateikti 3 vnt. 
Iš planuotų 4 vnt. paraiškų tarptautinėms programoms kaip partnerio pateiktos 4 vnt. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta. 
 

20. Parke įsikūrusių įmonių augimo 
vidurkis lyginant su praėjusiais 
metais proc. (visų įmonių 
darbuotojų skaičiaus ir įmonių 
apyvartos augimo vidurkis) 

10 proc. 2016 m. gruodžio mėn. duomenimis ŠMTP įsikūrusių įmonių skaičius – 41. Lyginant su 2015 
m. gruodžio mėn., pastebimas 11 proc. įmonių darbuotojų skaičiaus ir įmonių apyvartos 
augimo vidurkis, remiantis ŠMTP įsikūrusių įmonių apklausos duomenimis. 
 
Iš planuotų 10 proc. Parke įsikūrusių įmonių augimo vidurkio pasiekta 11 proc. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta (ir viršyta). 
 

21. Parko pajamos, gautos iš kitos, 57 924 Eur 2016 m. ŠMTP gautų komercinių veiklos pajamų suma – 407 914 Eur. 
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nei projektinė, veiklos (Eur)  
Iš planuotų 57 924 Eur Parko pajamų iš ne projektinės veiklos gauta 407 914 Eur. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta (ir viršyta). 
 

22. Pradėta vystyti infrastruktūra, 
tinkama verslo ir mokslo 
bendradarbiavimo vystymui ir 
aukštųjų technologijų įmonių 
steigimui (Technologijų  

2 2016 m. numatytas paseikti rodiklis dėl užsitęsusių teisinių aspektų perkeliamas 2017-2018 
metams. 
 
 
Planuoti 2 vnt. technologijų perdavimo centrų nebuvo pradėti vystyti. 

 perdavimo centrai vnt.)  Išvada: planuota rodiklio reikšmė nepasiekta. 
 

23. Pritraukta užsienio 
investuotojų dėl MTEPI 
padalinių įsikūrimo Lietuvoje  

1-2 2016 m. numatytas pasiekti rodiklis dėl užsitęsusių teisinių aspektų perkeliamas 2017-2018 
metams. 
 
Planuoti 1-2 vnt. užsienio investuotojų nebuvo pritraukti. 

 (vnt.)  Išvada: planuota rodiklio reikšmė nepasiekta. 
 

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

1-2 2016 m. ŠMTP konsultacinės paslaugos buvo suteiktos 4 potencialiems investuotojams: 
o UAB „Flebologijos centras“, 
o UAB „GO-ERP“, 
o UAB „Poliprojektas“, 
o Hollister Incorporated. 

 
Iš planuotų 1-2 vnt. MVĮ konsultacinės paslaugos suteiktos 4 vnt. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta (ir viršyta). 
 

25. Įmonių dalyvavimo 
tarptautinėse MTEPI 
programose/projektuose  

3 2016 m. numatytas rodiklis dėl užsitęsusių teisinių aspektų perkeliamas 2017-2018 metams. 
 
Planuoti 3 įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose atvejai nepasiekti. 

 skatinimas (vnt.)  Išvada: planuota rodiklio reikšmė nepasiekta. 
 

26. Pritrauktos investicijos 
darbuotojų kompetencijų 
didinimui (Eur) 

10 000 Eur 2016 m. ŠMTP darbuotojų kompetencijų didinimui pritraukta 3741,90 Eur. ŠMTP 
darbuotojai 2016 m. kompetencijas kėlė: 
o Kovo 6-7 d. Briuselyje (Belgija) – 1 darbuotojas (direktorius), 
o Spalio 26-29 d. Tirgu Mureše (Rumunija) – 1 darbuotojas (projektų vadovas), 
o Lapkričio 14-22 d. Šendženyje (Kinija) – 2 darbuotojai (direktorius ir projektų 

vadovas). 
 
Iš planuotų 10 000 Eur darbuotojų kompetencijų didinimui pritraukta 3741,90 Eur. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta iš dalies. 
 

27. Suorganizuoti darbuotojų 
kompetencijos didinimo 
mokymai darbo vietose (vnt.) 

10 2016 m. ŠMTP suorganizuoti darbuotojų kompetencijos didinimo mokymai: 
o 2016 m. birželio 16 d. „ES priemonės verslui ir kaip pasiruošti ES paramai“. Mokymų 

lektorė – ŠMTP Projektų valdymo grupės vadovė Jolanta Gaidulionė. Mokymuose 
dalyvavo 5 ŠMTP darbuotojai. 

o 2016 spalio 20 d. „Naujausios ES paramos galimybės verslui ir reikalavimai įmonėms, 
siekiančioms gauti finansavimą“. Mokymų lektorė – ŠMTP Projektų valdymo grupės 
vadovė Jolanta Gaidulionė. Mokymuose dalyvavo 5 ŠMTP darbuotojai. 

o 2016 spalio 27-28 d. tarptautinio projekto „WOW – Code 2 Confidence“ 
komandiruotės Rumunijoje metu vyko gerosios praktikos mokymai dėl projektų 
pagal „Erasmus+” programą įgyvendinimo. Lektorė - Angela Cotoara, „Professional 
Foundation“ įkūrėja ir vadovė. Mokymuose dalyvavo 1 ŠMTP projektų vadovė. 

 
Iš planuotų 10 vnt. darbuotojų kompetencijos didinimo mokymų darbo vietose 
suorganizuota 3 vnt.  

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta iš dalies. 
 

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

10 2016 m. ŠMTP darbuotojai kėlė kompetenciją: 
o Mokesčių, apskaitos, atskaitomybės kvalifikacijos kėlimo kursai – 3 vnt. 
o Užsienio kalbos (anglų) kvalifikacijos kėlimo kursai – 2 vnt. 
o Magistrantūros studijos universitete – 1 vnt. 
o Mokymų programa „Investicinių projektų vadyba. MTEPI finansavimas“ – 1 vnt. 

 
Iš planuotų 10 vnt. darbuotojų kompetencijos didinimo mokymų suorganizuota 7 vnt. 
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   Išvada: planuota rodiklio reikšmė dėl objektyvių priežasčių pasiekta tik iš dalies. 
 

29. Sukurtas darbo vietų skaičius 
(etatai) 

4 2016 m. spalio mėn., prasidėjus „Nacionalinio verslo konsultantų tinklo“ projekto veikloms, 
sukurta 1 aukštos kvalifikacijos specialisto (eksperto) darbo vieta. 
 
Iš 4 etatų planuotų sukurti darbo vietų buvo sukurta 1 darbo vieta. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta tik iš dalies. 
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VEIKLOS ATASKAITA PAGAL TIKSLUS 

 
 

1. ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR STIPRINIMAS 
 

1.1.  Sukurti Parko įvaizdį atitinkantį identitetą, didinti žinomumą 
 

o Patvirtinta ŠMTP 5 metų Veiklos strategija; 
o Projektų grupės Priežiūros ekspertų grupė patvirtino Teritorijos vystymo sąlygų aprašą, kurį sudaro teritorijos 

vizija, investuotojų paieškos ir atrankos gairės, teritorijoje planuojamos veiklos ir paslaugos, kainodaros 
principai, rodiklių skaičiavimo metodika; 

o Įregistruotas naujas parko pavadinimo konceptas www.smartpark.lt; 
o Suformuota Taryba ir patvirtintas Tarybos reglamentas. 

Tarybos sudėtis: LR Ūkio ministerija – Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėja 
Skirmantė Šlivinskienė; Vilniaus miesto savivaldybė - Turto departamento Įmonių valdymo skyriaus vyriausiasis 
specialistas Alfredas Ziberkas; Start Vilnius, UAB - Direktorius Marius Baranauskas; Vilniaus Universitetas - Mokslo ir 
inovacijų direkcijos Intelektinės nuosavybės valdymo ir komercinimo skyriaus vedėja Monika Kavaliauskė; Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas - Mokslo prorektorius prof. habil. dr. Antanas Čenys; Žinių ekonomikos forumas, 
asociacija - Direktorius Arminas Varanauskas; Nextury Ventures, UAB - Generalinis direktorius Mindaugas Glodas; 
Integrated Optics, UAB - Direktorius Evaldas Pabrėža; GO-ERP, UAB - Generalinis direktorius Edvardas 
Ramanauskas; Talentų namai, UAB - Direktorius Justas Gavėnas. 
 
Organizuojant Verslumo centro veiklas bei teikiant inovacijų paramos paslaugas 2016 m. buvo praplėstas 
technologijų sektoriaus unikalių klientų ratas – užmegzti 427 nauji klientų kontaktai. Šis rezultatas buvo pasiektas: 
1) Verslumo centro renginių ir iniciatyvų dėka, 2) projektų įgyvendinimo dėka. Besiplečiantis technologijų sektoriaus 
unikalių klientų ratas byloja apie teigiamą Parko įvaizdį rinkoje bei vis dar didėjantį Parko žinomumą. 
 
Pritraukus pirmuosius investuotojus į Teritoriją, gautos pajamos bus skirtos parko įvaizdžio atnaujinimui bei 
prekės ženklo (angl. Rebranding), viešinimo ir komunikacijos su visuomene plano sukūrimui. 
 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

o Technologijų 
sektoriaus 
unikalūs klientai – 
100 vnt. / 427 
vnt. 

2.  PARKO INOVACINIŲ PARAMOS PASLAUGŲ IR INOVACIJŲ KULTŪROS, BEI BENDRUOMENIŠKUMO VYSTYMAS 
 

2.1.  Sudaryti palankias sąlygas steigtis ir plėtotis inovatyvioms įmonėms 

 
SVV subjektams suteiktos konsultavimo, informavimo paslaugos, susijusios su verslo ir mokslo 
bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu:  

o Pagal projektą „Nacionalinis verslo konsultantų tinklas“ 2016 m. viso suteikta 86 val. konsultacijų; ŠMTP 
darbuotojai buvo patvirtinti šiomis temomis: 

 Verslo planavimas; 

 Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai; 

 Įmonės strategija; 

 Produkto, paslaugos tobulinimas; 

 Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas; 

 Investicijos ir finansavimo šaltiniai; 

 Projektų valdymas; 

 Sutarčių sudarymas ir valdymas; 

 Dokumentų rengimas ir valdymas; 

 Teisiniai aspektai; 

 Rinkodara; 

 Rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas; 

 Mokesčiai ir buhalterinė apskaita; 

 Įmonės finansų valdymas. 
o Pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“  pagal 2014 - 2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę „Inogeb LT“ laikotarpiu nuo 
2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvo atlikta 1802 val. konsultacijų. Į konsultacijų apimtį 
įeina visas konsultantų praleistas laikas teikiant konsultacijas - 1442 val., ir laikas, kurį konsultantai praleido 
parinkdami kompanijas bei analizuodami informaciją, kuri reikalinga konsultacijoms teikti - 360 val. 
Konsultacijos pradėtos teikti pagal veiklą 1.1. „Paslaugų, skatinančių MTEPI veiklų vykdymą, jų efektyvumo 
didinimą, technologijų perdavimą teikimas”. Konsultacijos teiktos organizacijoms, ketinančioms pradėti 
vykdyti (naujas) MTEPI veiklas ir/arba siekiančioms didinti jau vykdomų MTEPI veiklų efektyvumą“.  
Konsultacijų  sritys: 

 MTEPI veiklų inicijavimas ir vykdymas; 

 MTEPI apskaitos vedimas ir dokumentavimas; 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos, 

„Inogeb LT“ 
lėšos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

o Suteiktos 
konsultacijos – 
8040 val.  
/ 3892 val. 
 

o Įkurtos naujos 
technologijų 
įmonės – 50 vnt. 
/ 8 vnt. 
 

o Inicijuoti viešieji 
socialinių 
inovacijų 
projektai – 2 vnt. 
/ 2 vnt. 

 
o Parke įsikūrusių 

įmonių augimo 
vidurkis lyginant 
su praėjusiais 
metais – 10%  
/ 11% 
 

o Pritraukta 
privačių 
investicijų į 

http://www.smartpark.lt/
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 MTEPI  veiklų  ir išlaidų  statistinis deklaravimas; 

 MTEPI audito atlikimas; 

 MTEPI partnerystė; 

 MTEPI projektų finansavimo galimybės; 

 pelno mokesčio lengvatų vykdant  MTEPI veiklas taikymas. 
o Įgyvendinant valstybinės svarbos ekonominį projektą, pagal 2016 m. kovo 17 d. tarp LR Vyriausybės, ŠMTP 

ir UAB „Start Vilnius“ sudarytą 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 sutartį Nr. 8-
24 – 604 val. 

o Konsultacijos siekiant pritraukti potencialius investuotojus į teritoriją – 400 val. 
o Vykdant tiesiogines veiklas – 1000  val., vidutiniškai po 80 val./mėn. ŠMTP darbuotojai Parke esančioms 

arba ketinančioms įsisteigti įmonėms 2016 m. suteikė pirmines konsultacijas šiomis temomis: 

 Įmonės steigimosi; 

 ES paramos; 

 Strategijų valdymo; 

 Žmogiškųjų išteklių. 
 
Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe prisidėta prie verslui palankių sąlygų kūrimo – 2016 m. ŠMTP 
suteikė konsultacijas įmonių steigimo klausimais bei padėjo įsisteigti 8 įmonėms (suteiktos nemokamos registracijos 
adreso bei korespondencijos saugojimo paslaugos): 

o MB „Vinpra“. Nemokamai suteiktos įmonės registracijos, korespondencijos gavimo bei tvarkymo 
paslaugos, konsultuota įmonės steigimo klausimais;  

o UAB „Programuok“. Nemokamai suteiktos įmonės registracijos, korespondencijos gavimo bei tvarkymo 
paslaugos, konsultuota įmonės steigimo klausimais.  

o UAB „Žaliasis babuinas“. Nemokamai suteiktos įmonės registracijos, korespondencijos gavimo bei 
tvarkymo paslaugos, konsultuota įmonės steigimo klausimais; 

o UAB „Reklamos ekranai“. Nemokamai suteiktos įmonės registracijos, korespondencijos gavimo bei 
tvarkymo paslaugos, konsultuota įmonės steigimo klausimais; konsultuota pagal projektą  „Verslo 
konsultantų tinklas“ šiomis temomis: Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai. 

o UAB „Rinktiniai automobiliai“. Nemokamai suteiktos įmonės registracijos, korespondencijos gavimo bei 
tvarkymo paslaugos, konsultuota įmonės steigimo klausimais; konsultuota pagal projektą  „Verslo 
konsultantų tinklas“ šiomis temomis: Verslo planavimas, parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai; 

o UAB „Metasistemos“. Nemokamai suteiktos įmonės registracijos, korespondencijos gavimo bei tvarkymo 
paslaugos, konsultuota įmonės steigimo klausimais; 

o MB „Link progreso“. Nemokamai suteiktos įmonės registracijos, korespondencijos gavimo bei tvarkymo 
paslaugos, konsultuota įmonės steigimo klausimais.  

o UAB „Ateities laboratorija“. Konsultuota įmonės steigimo, ugdymo klasterio kūrimo bei ES paramos 
klausimais.  

 
Dalis įmonių (pvz. UAB „Programuok“) yra gavę dideles nuolaidas nuomos įkainiams ir įsikūrę ŠMTP patalpose. 
Įmonės nemokamai naudojosi ir konferencijų sale, kur rengė susitikimus, mokymus. ŠMTP administracija, 
ieškodama būdų, kaip dar labiau pagelbėti jaunoms, Parke įsikūrusioms įmonėms, stengėsi visokeriopai padėti 
sumažinti pirmines įmones išlaidas dažnai neatlygintinai leisdama naudotis disponuojamais baldais, savo lėšomis 
įrengdama/atnaujindama bendro naudojimo erdves, virtuves, valgymo erdves, įrangą, kompiuterinius tinklus ir t.t. 
Visos 2016 m. prie ŠMTP bendruomenės prisijungusios įmonės sėkmingai tęsia veiklą iki šiol. 

 
Inicijuoti 2 viešųjų (socialinių inovacijų) projektai: 

o „DAROM 2016”. ŠMTP bendruomenė buvo skatinama prisidėti prie akcijos „Darom 2016“, kurios tikslai yra 
oro taršos mažinimas, probleminių erdvių sutvarkymas (atliekų rinkimas), bendrai naudojamų erdvių 
sutvarkymas (suoliukų dažymas, augmenijos sodinimas, antrinių žaliavų panaudojimas tvarkomose 
erdvėse: supynės iš padangų, eko – skulptūros ir t.t.). ŠMTP bendruomenei buvo priminta šios akcijos 
svarba bei skatinama prisidėti prie ŠMTP teritorijos tvarkymo.  

o „Pyragų diena“. Lapkričio 7 d. ŠMTP iniciatyva buvo suorganizuota „Pyragų diena“, kurios tikslas – išpildyti 
vaikų svajones. ŠMTP bendruomenė savo atsineštus pyragų gabalėlius už sutartą kainą pardavinėjo vieni 
kitiems, o sukauptos lėšos – 114 Eur buvo pervestos į Išsipildymo akcijos fondą.  

 
Parke įsikūrusių įmonių augimo vidurkis, lyginant su praėjusiais metais yra 11 proc. (visų įmonių darbuotojų 
skaičiaus ir įmonių apyvartos augimo vidurkis). Duomenys apibendrinti atlikus Parke šiuo metu įsikūrusių ir jau 
išėjusių įmonių apklausą. 
 
Rodikliai, susiję su investicijų į naujas technologijų įmones (Eur) >= 25 proc. nuo Parko įmonių apyvartos 
pritraukimu, technologijų perdavimo sutarčių sudarymu yra tiesiogiai susiję su Teritorijos vystymu ir 
bendradarbiavimu su MITA įgyvendinamais projektais pagal priemonę „Inogeb LT“ (kurių įgyvendinimas tik iš 

naujas 
technologijų 
įmones >=25% 
nuo Parko įmonių 
apyvartos / 0% 

 
o Technologijų 

perdavimo 
sutartys – 10 vnt. 
/ 0 vnt. 
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dalies buvo pradėtas 2016 metais). 
 

2.2. Aktyvinti inovacinę partnerystę, skatinant mokslo, studijų institucijų ir verslo bendradarbiavimą, bei teikti kokybiškas ir 
kvalifikuotas inovacijų skatinimo bei paramos, inkubavimo ir akceleravimo paslaugas 

 

 
Pagal partnerystę įgyvendinamas 1 MTEP projektas su MITA, finansavimas antrajam projektui nebuvo suteiktas.  
 
2016 m. ŠMTP rezidavo iki 44 įmonių, Verslumo centre iki 20 startuolių. Pagrindinė įmonių veikla buvo informacinės 
technologijos ir su tuo susijusi veikla: programuotojai, svetainių kūrėjai ir sistemų prižiūrėtojai  („Duomenų valdymo 
sprendimai“, „Adapt LT“, „Drivr Development“, „Western Investment“, „Ivėjas“,  „Mark IT“, taip pat technologijų 
parke įsikūrė programuotojų mokykla „Vilnius Coding School“. Nemaža dalis įmonių buvo susijusi su konsultacine 
veikla, mokymais, rezidavo kelios asociacijos: Lietuvos marketingo agentūra (LIMA), komunikacijų agentūrų 
asociacija (KOMAA), personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA), Žinių ekonomikos forumas (ŽEF), mokymo 
paslaugas teikianti įmonė „Talentų namai“. Šiaurės miestelio technologijų parkas išliko populiarus ir tarp farmacijos 
paslaugas teikiančių įmonių: „Sanno Swiss“, „CSO Pharma Baltic“, „Molnlycke LT“. Parke taip pat savo vietą surado ir 
NIVEA bei EUCERIN prekių ženklų padaliniai Lietuvoje. 
 
2016 metai buvo itin sėkmingi ir Parke įsikūrusiai tarptautinei kompanijai „Braendler Engineering“, kurios 
lietuviškasis padalinys buvo tarp sparčiausiai augančių įmonių (nuo 1 žmogaus iki kelių dešimčių žmonių kolektyvo). 
„Braendler Engineering“ buvo įkurta 2005 metais Australijoje. Bendrovė teikia inžinerines ir konsultacijų paslaugas 
vėjo jėgainių gamintojams ir jų parkams, suteikia jiems galimybę įvertinti vėjo jėgainių  būklę, pataria dėl tolimesnių 
eksploatavimo veiksmų ir apskaičiuoja galimas išlaidas. 
 
Savo veiklą įtvirtino „Vilnius Coding School“, kuri per 2016 metus atidarė net kelis padalinius tiek Vilniaus mieste, 
tiek kituose miestuose (Kaunas, Klaipėda). Įmonė teikia mokymo paslaugas, susijusias su kompiuteriniu 
programavimu, ir sėkmingai plečia veiklą. 
 
Verslumo centras, kurio pagrindinė misija - pritraukti jaunas įmones ir startuolius, per visus 2016 metus buvo 
beveik maksimaliai užpildytas. Tą sąlygojo bendruomenės susiformavimas ir bendruomeniškumo įtvirtinimas per 
įvairius formalius ir neformalius renginius. Verslumo centras buvo mėgiamas informacinių technologijų sektoriaus 
jaunų įmonių: programuotojai, sistemų prižiūrėtojai, e-parduotuvių kūrėjai ir savininkai. Taip pat verslumo centre 
darbo vietas turėjo ir dizaineriai, architektai, užsienio įmonių atstovai Lietuvoje (LEGO, „Textille trading support“), 
3D printinimo paslaugas teikianti įmonė „Idėja 3D”. 
 
ŠMTP veikiančių įmonių pasiekimai per 2016 metus: 

1. „eTenders Baltija“ sėkmingai atnaujino etenders.lt sistemą įdiegdami inovatyvių sprendimų efektyvindami 
paslaugų teikimą.  

2. „Openservis“ sėkmingai patobulino skirtingų ryšių kanalų derinimo tarpusavyje sprendimus taip pat 
unifikuotus komunikacijų sprendimus. 

3. UAB „Ivėjas" – internetinės komercijos ir technologinių sprendimų įmonė, kuri tapo naujausiu Vokietijos 
įmonės „i-ways sales solutions GmbH” partneriu Vilniuje. Sukurta platforma siūlanti pažangiausius e-
komercijos bei marketingo sprendimus. 

4. UAB „Pixel House“ – inovatyvūs, veržlūs mobilių aplikacijų kūrėjai, besispecializuojantys kūrybinių inovacijų ir 
technologijų srityje: grafika, video, animacija. Per metus, ši nuolat besiplečianti kompanija, sukuria ir pateikia 
rinkai vidutiniškai 15 naujų produktų.  

5. UAB „CSO Pharma Baltic” -  kompanija, 9-rius metus dirbanti farmacijos ir sveikatos produktų rinkoje. Per 
2016 , metus įsisavinę tarptautinę „know-how“, įsitvirtino kaip Pan-Baltic organizacija, sukūrė naujas, 
inovatyvias, ekonomiškai naudingas, paslaugas. Pradėjo įgyvendinti naujus projektus su gydymo įstaigomis. 

6. UAB „Adapt LT“ – didelės, tarptautinės kompanijos padalinys Lietuvoje. Diegianti naujus ir inovatyvius 
produktus IT srityje. Nuo smulkių sprendimų iki kompleksinės visumos. 

7. UAB „Mark IT“ – įmonė siūlanti inovatyvius sprendimus pirkimų srityje, galimybes rinktis iš maždaug 160 
realiu laiku veikiančių IT sektoriaus prekių pardavėjų; sukurta visą Europą apimanti elektroninė IT pirkimų 
sistema, kuri suderina centralizuotus užsakymus su vietiniais pristatymais.  

8. UAB „Elipsis“ specializuojasi naujų ir inovatyvių nuotolinio bendradarbiavimo sprendimų diegime, 
organizavime ir aptarnavime. 

9. UAB „Talentų Namai“ įmonė pradėjusi taikyti itin unikalias ir inovatyvias praktinių mokymų programas 
10. UAB „Mokslo technologijos“ specializuojasi švietimo įstaigoms skirtų mokymo technologijų ir priemonių 

pardavimo, diegimo, konsultavimo srityse. Įmonė pateikia naujas mokslo technologijas, Praplečia tiek 
mokymo tiek mokymosi galimybes. 

11. MB „Optimali svetainė“ – 2016 metais ŠMTP rezidavusi nedidelė įmonė užsiimanti efektyvių interneto 
svetainių kūrimu ir programavimu, užimanti 16-ą vietą Lietuvos internetinių svetainių kūrėjų reitinge. 

12. UAB „Drivr Development“ dar viena IT sektoriaus įmonė sėkmingai veikianti Danijoje ir Lietuvoje, kurianti 
lanksčias, modulines programas, kurios integruojamos į naujausias technologijas. 

13. MB „Duomenų valdymo sprendimai“ – kurianti informacines sistemas padedančias efektyvinti darbo laiko ir 
apskaitos skaičiavimą.  

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos, 

„Inogeb LT“ 
lėšos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

o Pagal partnerystę 
įgyvendinami 
MTEPI projektai – 
4 vnt. / 3 vnt. 
 

o Parko pajamos, 
gautos iš kitos, 
nei projektinė, 
veiklos – 57 924 
Eur / 407 914 
Eur. 
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14. UAB „Glaveckaitė Media“ įmonė valdanti inovatyvų žinių portalą „BZN  Start“, kurio misija yra pristatyti 
jaunus, inovatyvius ir technologinius verslus Lietuvoje.  

15. VšĮ „Vilniaus programavimo mokykla“ itin sėkmingai veikė visus metus: sukurta inovatyvi programuotojų 
ugdymo metodika (su pagalba įsidarbinti, atidaryti keli filialai Vilniuje, Kaune, didelis susidomėjimas 
teikiamomis paslaugomis, bendradarbiavimas su Lietuvos darbo birža) 

16. UAB „Braedler Engineering“ plėtėsi itin sparčiai; vien per 2016 sukūrė apie 15 darbo vietų. Ši įmonė veikia 
išmaniosios energijos generatorių stebėjimo ir diagnostikos srityje globaliai. Atsižvelgiant į įmonės plėtra 
kuria inovacijas, produktus bei paslaugas (dėl konfidencialios informacijos įmonė detalesnių duomenų 
nepateikia). Per metus vidutiniškai diegia iki 10 produktų ir paslaugų inovacijų. 

17. UAB „Global marketing“ – strateginės ženklodaros ir pakuotės dizaino agentūra pateikianti itin naujoviškas 
idėjas kurdama naujus produktus. 

18. UAB „Sanno Swiss“ – viena stipriausių Lietuvoje farmacijos įmonių licencijuojanti naujus medikamentus bei 
maisto papildus. 

19. UAB „Webconsulting“ – inovatyvūs mokymai įvairiomis technologinėmis temomis nuo SEO iki puslapių 
kūrimo bei darbo efektyvinimo.  

20. UAB „Studija Creata“ – kūrybinė agentūra besispecializuojanti inovatyvaus butelių dizaino bei etikečių 
gamyboje. 

21. UAB „Infosija“ – ŠMTP verslumo centre auganti IT įmonė siūlanti itin specifinius sprendimus duomenų 
integravimui į informacines platformas. 

22. VšĮ „Aveniu Publika“ – netradicinė PR ir marketingo agentūra siūlanti savo klientams naujoviškus ir 
nestandartinius  ryšius tarp produkto, prekės ženklo ir vartotojo. 

23. OU „Bruker Baltic“ 2016 ŠMTP rezidavusi didžiulė, globaliai veikianti įmonė, kurios pagrindinė misija buvo ir 
yra diegti technologinius sprendimus medicinos srityje, taip pat industrinės produkcijos srityje.  

24. UAB „Inovacijos verslui“ ŠMTP verslumo skatinimo projekte gimusi įmonė, kurianti inovatyvius, modernius ir 
efektyvius sprendimus verslui, taip pat unikalias sistemas, individualių klientų problemų sprendimams ar 
poreikių tenkinimui. 

25. UAB „Zalta“ – įmonė siūlanti naujus rinkodaros sprendimus  individualiai pritaikytus pagal verslo kryptį ir 
komunikacijos poreikius. 

26. UAB „Avakompas“ – pažangių 1С sprendimų tiekėja, kurios specializacija – prekybinių įmonių automatizavimo 
sistemos „1С:Prekybos valdymas 8” vystymas ir diegimas. 

27. UAB „Inogama“ - profesinių paslaugų rinkoje ši įmonė išsiskiria sumania profesine specializacija – padeda 
inovacijas kuriančioms įmonėms pasinaudoti Lietuvoje galiojančia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros (MTEP) mokestine lengvata.  

28. UAB „Intergroup“ – dar viena verslumo centre augusi įmonė, galinti kurti ir kurianti itin sudėtingas e-
komercijos platformas.  

29. UAB „Ekokonsultacijos“ – inovatyvaus ir novatoriško požiūrio įmonė vertinanti atliekas ne kaip problemą, o 
kaip potencialų resursą ir šį požiūrį technologiškai diegianti gamybinėse įmonėse. 

30. UAB „Suistainable Bussines Solution“ - technologijų perdavimo specialistai, su ilgamete patirtimi, 
specializuojantys biomasės paruošimo ir naudojimo energijai gaminti technologijose. 

31. UAB „Integrus IT“ – verslumo centro įmonė besispecializuojanti moderniuose e-komercijos sprendimuose. 
32. UAB „Spendimai pažangiam verslui“ - specializuotas Oracle Siebel CRM sprendimų diegimo partneris 

Lietuvoje. Įmonė pasitelkus išmaniausius Oracle kompanijos produktus, sukūrė sprendimus, pritaikytus 
įvairaus dydžio įmonėms. Vidutiniškai per metus įmonė sukuria arba patobulina po 4 produktus, paslaugas.  

33. UAB „Western Investment" kuria ir plėtoja duomenų apie klientus administravimo įrankį mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (CRM), plėtoja unikalios elektroninės parduotuvės valdymo sistemos funkcionalumą 
kurdami naujus modulius ir/arba juos redaguodami plečiame jau esamų modulių funkcionalumą. Per 2016 
sukurti 6 nauji moduliai ar prototipai.  

34. UAB „Mob On“ - Verslumo centro įmonė, kurianti IT produktus nuo prototipo iki pilno integravimo į 
mobiliąsias sistemas. 

35. UAB „WEB Guru“ – internetinius sprendimus siūlanti IT įmonė, įsikūrusi ŠMTP verslumo centre ir siūlanti savo 
klientams itin  inovatyvius ir pažangius sprendimus. 

36. „Žinių ekonomikos forumas“ – ilgametis ŠMTP partneris, nuolat įgyvendindamas tarptautinius MTEP 
projektus, kuria inovatyvius sprendimus ir metodikas asocijuotiems nariams. 

 
Pasiekta tik iš dalies, nes dalis rezultatų tiesiogiai susiję su MITA įgyvendinamais projektais pagal priemonę 
„Inogeb LT“, kurių įgyvendinimas tik iš dalies buvo  pradėtas 2016 metais. 
 

2.3.  Didinti Parko ir jo klientų informuotumą ir žinomumą  
 
ŠMTP reguliariai organizavo verslo klubus, inovatyvumą, verslumą, kūrybiškumą skatinančias iniciatyvas (mokymus, 
seminarus, konkursus), informacinius renginius, konferencijas, pranešimus viešoje erdvėje ir kt. 2016 m. buvo 
suorganizuoti 8 „Northtown Verslo klubai“: 
o 2016 m. sausio 19 d. SEO mokymai. Lektorius: Vladas Sapranavičius, interneto rinkodaros konsultantas. 

Dalyvių skaičius - 46. 
o 2016 birželio 8 d. Lego metodikos pristatymas. Verslo klubas organizuotas kartu su nuomininkais UAB 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

o Inovatyvumą, 
verslumą, 
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„Talentų namai“, skirtas tik ŠMTP bendruomenei. Pranešėjai: Justas Gavėnas, Vega Dičkienė, UAB „Talentų 
namai“. Dalyvių skaičius - 32. 

o 2016 birželio 16 d. „Elektroninio verslo strategijos“. Lektorius: Vladas Sapranavičius, interneto rinkodaros 
konsultantas. Dalyvių skaičius: 38.   

o 2016 birželio 16 d. „ES priemonės verslui ir kaip pasiruošti ES paramai“. Pranešėja Jolanta Gaidulionė, ŠMTP 
projektų valdymo grupės vadovė. Dalyvių skaičius: 48. 

o 2016 rugsėjo 1 d. „VilniusPHP ox2E“. Verslo klubas PHP bendruomenei organizuotas kartu su ilgamečiais 
partneriais UAB „Estina“. Rėmėjai: Build Stuff 16 Lithuania. Pranešėjai: Povilas Sušinskas, Aurelijus Banelis, 
Justas Butkus, PHP. Dalyvių skaičius: 35. 

o 2016 rugsėjo 29 d. „Naujausios Darbo kodekso ypatybės“. Verslo klubas organizuotas kartu su ŠMTP 
bendruomenės nariais – Personalo valdymo profesionalų asociacija. Pranešėja: Jurgita Judickienė, advokatų 
profesinės bendrijos JUREX vadovaujančioji partnerė, advokatė. Dalyvių skaičius: 45.   

o 2016 rugsėjo 20 d. „ES paramos galimybės verslui“. Pranešėja: Jolanta Gaidulionė, ŠMTP projektų valdymo 
grupės vadovė. Dalyvių skaičius: 43. 

o 2016 rugsėjo 8 d. „Elektroninė prekyba ir mokėjimai, elektroninių pinigų panaudojimas versle“. Verslo klubas 
organizuotas kartu su „Paysera“, teikiančia elektroninio atsiskaitymo paslaugas visame pasaulyje. Lektorius: 
Liudas Kanapienis, „Paysera“ plėtros vadovas. Dalyvių skaičius: 38. 

 
Bendradarbiaujant su ŠMTP įsikūrusiomis įmonėmis bei partneriais 2016 m. suorganizuoti 5 seminarai ir 
informaciniai renginiai: 
o 2016 m. gegužės 25 d. „eIDAS reglamento diskusija“. Seminaras organizuotas kartu su Asociacija INFOBALT, 

LR Susisiekimo ministerija bei Ryšių Reguliavimo Tarnyba. Pranešėjai: Vidaus Reikalų ministerijos, RRT 
atstovai. Dalyvių skaičius - 37. 

o 2016 birželio 10 d. „eIDAS reglamento diskusija“. Seminaras organizuotas kartu su Asociacija INFOBALT, LR 
Susisiekimo ministerija bei Ryšių Reguliavimo Tarnyba. Pranešėjai: Vidaus Reikalų ministerijos, RRT atstovai. 
Dalyvių skaičius - 42.  

o 2016 rugsėjo 5 d. „Pasirengimas i.MAS taikymui ir kitos naujienos“. Seminaras organizuotas kartu su ŠMTP 
nuomininkais, verslo valdymo sistemų ir sprendimų atstovais UAB „Avakompas“. Seminaro kaina 50€ pirmam 
įmonės dalyviui, 20€ sekančiam (kainos be PVM). Dalyvių skaičius: 55.    

o 2016 rugsėjo 13 d. „„Rytas kitaip“: kaip darbuotojus įgalina Statoil“. Seminaras organizuotas kartu su 
Personalo valdymo profesionalų asociacija. Pranešėjai: Statoil Lietuva (Circle K) personalo skyriaus vadovai; 
kuratoriai - Personalo Valdymo Profesionalų Asociacija. Dalyvių skaičius: 39. 

o 2016 rugsėjo 21 d. „Naujausios mokymosi tendencijos – lauktuvės iš Londono“. Informacinis renginys – 
forumas organizuotas kartu su Personalo valdymo profesionalų asociacija, ISM vadybos ir ekonomikos 
universitetu. Pristatytos Londone vykusio kasmetinio CIPD renginio Mokymosi ir ugdymo šou („CIPD Learning 
and Developement Show“) naujienos. Pranešėjai: Solveiga Grudienė (PRIMUM ESSE), Aistė Kratavičienė-
Ališauskienė, Giedrė Lečickienė, Paulius Tamolė („Thinking Organizations“). Renginio vieta - ISM Inovacijų 
bazė. Dalyvių skaičius: 65.  

 
2016 m. rugsėjo 21 d. suorganizuotas „Vilnius Smart Park“ atidarymo renginys, kuris sulaukė didelio atgarsio 
žiniasklaidoje (15min.lt, Vilniaus miesto savivaldybė, Verslo žinios (elektroninis bei popierinis laikraštis) bei kitos 
internetinės platformos). Dalyvių skaičius: 50. 
 
Verslumo centras, kurio pagrindinė misija pritraukti jaunas įmones, startuolius, visus 2016 metus buvo beveik 
maksimaliai užpildytas. Tą sąlygojo bendruomenės susiformavimas ir bendruomeniškumo įtvirtinimas per įvairius 
formalius ir neformalius renginius. Verslumo centras buvo mėgstamas informacinių technologijų sektoriaus jaunų 
įmonių: programuotojai, sistemų prižiūrėtojai, e-parduotuvių kūrėjai ir savininkai. Taip pat Verslumo centre darbo 
vietas turėjo ir dizaineriai, architektai, užsienio įmonių atstovai Lietuvoje (LEGO, „Textille trading support“), 3D 
spausdinimo paslaugas teikianti įmonė „Idėja 3D”. Siekiant bendruomeniškumo, Verslumo centro bendruomenė kas 
mėnesį turėjo progą neformaliuose renginiuose pristatyti bendruomenei bei visam parkui savo teikiamas paslaugas. 
2016 m. buvo suorganizuoti ir įgyvendinti tokie neformalūs Verslumo centro renginiai:  

1. MB Optimali svetaine: „Internetinės svetainės kūrimo subtilybės“;  
2. UAB Inovacijos verslui: „Mobilių programėlės versle“; 
3. UAB Bonum SV: „Kompiuterinės įrangos svarba“;  
4. UAB Integrus IT: „Elektroninių parduotuvių kūrimas“; 
5. UAB „Ivėjas“: „Kaip atrodo efektyvi internetinė svetainė?“; 
6. Rūta Šatalovaitė: „Grafinis dizainas. Kaip suprasti kliento poreikį?“; 
7. UAB „Infosija“: „Programavimo tendencijos 2016 m.“ 
8. UAB Inovacijos verslui: „VMI mobiliosios programėlės pristatymas“; 
9. UAB „MobOn“: „2016 m. MobOn naujienos mobiliuose įrenginiuose“; 
10. AS Sertifitseerimiskeskus: „Elektroninio parašo technologijos Lietuva - Estija“; 
11. Vytautė Venckė: „Crown Cro veiklos inovacijos“; 
12. WebGuru: „E-komercija“; 
13. AdGuns: „Skaitmeninis amžius ir ką apie jį privalome žinoti“ 

 

kūrybiškumą 
skatinančios 
iniciatyvos 
(mokymai, 
seminarai, 
konkursai) – 12 
vnt. / 13 vnt. 
 

o Informaciniai 
renginiai, 
konferencijos, 
pristatančios 
sėkmės istorijas, 
technologines 
naujoves – 12 
vnt. / 14 vnt. 
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Dalis iniciatyvų dėl užsitęsusių finansavimo galimybių perkelta 2017 metams. Plačiau www.smtp.lt  
 

2.4.  Tarptautinių partnerysčių bendradarbiavimo plėtra  
 
Siekiant plėsti tarptautines partnerystes, 2016 m. ŠMTP pateiktos paraiškos tarptautinėms programoms (kaip 
pareiškėjas): 

o „Adult Education System for Office Eco Consultant“ pagal „2016 Erasmus+ KA2 Adult Education“ priemonę, 
o „Longer and better life of Economy and Environment“ pagal „2016 Interreg Europe, PGI02460“ priemonę, 
o „Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB““ pagal „Interreg Latvia, Lithuania and Belarus 

Cross-Border Cooperation Programme“ priemonę. 
 
2016 m. partnerystės principu pateiktos paraiškos tarptautinėms programoms (kaip partneris): 

o „Social Entrepreneurship – master key for inclusive society“ pagal „2016 Erasmus+ KA 2 Adult Education“ 
priemonę, 

o „E-Training in Social Entrepreneurship and Business Start up“ pagal „2016 Erasmus+ KA 2 Adult Education“ 
priemonę, 

o „WOW - Code 2 Confidence“ pagal „2016 Erasmus+ KA 2 Adult Education“ priemonę, 
o „Virtual Incubator for Prequalification into Resource Tutors“ pagal „2016 Erasmus+ KA2 Adult Education“ 

priemonę. 
 
Įgyvendinimas projektas „WOW Code 2 Confidence“. ŠMTP kartu su partneriais ne pelno siekiančia organizacija 
„Women in Digital Empowerment“ (WIDE), Liuksemburgas (Projekto vykdytojas), ne pelno siekiančia organizacija 
„Professional Foundation“ (ProF), Rumunija, ne pelno siekiančia organizacija „Centre of Technical Culture Rijeka“ 
(CTC Rijeka), Kroatija, socialine iniciatyva „Go Digit All“, Anglija bei skaitmeninės lyderystės institutu „Digital Lea-
dership Institute“ (DLI), Belgija, pateikė paraišką pagal programą „Erasmus+”, „Strateginės partnerystės“ veiksmą. 
Projektas inicijuotas pastebėjus poreikį Europos lygmeniu suvienyti organizacijas, dirbančias su moterų skaitmeniniu 
švietimu, tokiu būdu suteikiant organizacijoms galimybę pasidalinti gerąja praktika ir idėjomis bei skatinti informuo-
tumo didinimo veiklas, kuriuo siekiama pademonstruoti, kaip informuotumo didinimo veiklos gali paskatinti moteris 
mokytis naujų įgūdžių, pritaikyti juos ginant savo socialines ir ekonomines teises, siekiant karjeros ar kuriant savo 
verslą programavimo srityje. Taip pat projektu siekiama ištirti, kokie įgūdžiai ir kompetencijos galimi įgyti turint 
programavimo pagrindus, kokie galimi programavimo mokymosi rezultatai, bei kaip galima būtų juos pagerinti.  
Siekiant įgyvendinti projektą planuojama tirti bei tarptautinių ketvirtinių susitikimų metu tarpusavyje pasidalinti 
gerąja praktika Mokymosi patirčių, Kūrybiškumo, Gebėjimo įsidarbinti bei Verslumo srityse (viso planuojami 6 tarp-
tautiniai partnerių susitikimai). 
Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko 2016 m. spalio 27-28 dienomis Tirgu Mureše, Rumunijoje, kurio metu 
partneriai pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais projektų įgyvendinimo srityje bei pasidalino atsakomybėmis 
projekto „WOW – Code 2 Confidence“ įgyvendinimui.  
Antrasis susitikimas įvyko 2017 m. sausio 19-20 dienomis Notingeme, Anglijoje, po kurio 6 Europos valstybėse yra 
vykdoma virtuali moterų apklausa.  
Numatoma projekto pabaiga - 2018 m. gegužės 31 d. Bendras projekto biudžetas – 52250 Eur (ŠMTP skirta 7875 
Eur). 

 
Toliau sėkmingai bendradarbiauta siekiant inicijuoti bendrus projektus, kvalifikacijos kėlimą, partnerių paiešką su 
AALTO universitetu, TECHNOPOL, Šanchajaus universiteto mokslo ir technologijų parku, US.MAC, Rygos Techhub, 
Oslo Start-up Lab, European Business Network“ (EBN/BIC) su kitų  šalių mokslo ir technologijų  parkais. 
 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos,  
Eramus+ 

finansavimo 
lėšos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

o Pradėti vykdyti 
tarptautiniai 
projektai – 10 
vnt. / 1 vnt. 
 

o Parko lėšos 
gautos 
įgyvendinant 
tarptautinius 
projektus – 200 
000 Eur / 3150 
Eur. 
 

o Parko pateiktos 
paraiškos 
tarptautinėms 
programoms – 2 
kaip pareiškėjas  
/ 3 kaip 
pareiškėjas;  
4 kaip partneris  
/ 4 kaip 
partneris. 

2.5.  Narysčių asociacijose tinklo plėtra ir bendradarbiavimo su partneriais vystymas    
 
Siekdamas toliau plėtoti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, ŠMTP 2016 m. suformavo naują Parko Tarybą, į kurios 
sudėtį įeina 4 verslo (Verslo akseleratorius UAB „Nextury Ventures”, UAB „Integrated Optics“, UAB GO-ERP ir UAB 
„Talentų namai“, bei 2 mokslo atstovai – geriausios Lietuvos aukštosios mokyklos: Vilniaus Universitetas ir Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas. Tarybos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Moks-
lo prorektorius prof. habil. dr. Antanas Čenys.  
 
2016 m. ŠMTP užtikrino bendradarbiavimo su nacionaliniais partneriais, atstovaujančiais tiek mokslą, tiek verslą, 
vystymą – 2016 m. vasario 25 d. buvo pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis su Mokslo, inovacijų ir technologijų agen-
tūra, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“, VšĮ „Visorių informacinių 
technologijų parkas“, VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų parkas“, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, Lietu-
vos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija MTEPI projekto 
„Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“. Remiantis šio projekto įgyvendinimo sutartimi, 
10 partnerių konsorciumas teikia Lietuvos įmonėms inovacijų konsultacines ir paramos paslaugas, todėl yra užtikri-
namas visokeriopas mokslo ir verslo bendradarbiavimas.  
 
2016 m. ŠMTP užtikrino bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais, atstovaujančiais tiek mokslą, tiek verslą, 
vystymą – 2016 m. buvo pateiktos tarptautinės paraiškos su šiais tarptautiniais partneriais: Modernaus gyvenimo 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 
- 

http://www.smtp.lt/
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būdo įgūdžių gerinimo asociacija „Realizacija“ (Zagrebas, Kroatija), Skandinavijos valstybių verslo taryba (Oslas, Nor-
vegija), Yildirim Beyazit Universitetas (Ankara, Turkija), Chemijos pramonės ir metalurgijos universitetas (Sofijos 
miestas, Bulgarija), Tvarios ekonomikos ir modernių technologijų asociacija (Sofijos miestas, Bulgarija), Graz Techno-
logijos Universitetas (Graz miestas, Austrija), Grodno Valstybinis Universitetas (Grodnas, Baltarusija), Jaunimo vers-
lumo paramos ir plėtros centras (Minskas, Baltarusija), Polotsko Valstybinio Universiteto Mokslo ir technologijų par-
kas (Polotskas, Baltarusija),  Ne pelno siekianti organizacija „Women in Digital Empowerment“ (Liuksemburgas), Ne 
pelno siekianti organizacija „Professional Foundation“ (Tirgu Murešas, Rumunija), Ne pelno siekianti organizacija 
„Centre of Technical Culture Rijeka“ (Rijeka, Kroatija), Socialinė iniciatyva „Go Digit All“ (Notingemas, Anglija), Skait-
meninės lyderystės institutas „Digital Leadership Institute“ (Briuselis, Belgija) ir kt. 
 
ŠMTP direktorius Dr. G. Pauliukevičius yra Europos Komisijos Mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios agentūros eks-
pertas, atsakingas už tarptautinių paraiškų vertinimą mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo srityse strategijos forma-
vimo bei efektyvumo aspektais, todėl ŠMTP 2016 m. aktyviai prisidėjo prie tarptautinių mokslo ir verslo paraiškų 
vertinimo ir jungtinių projektų įgyvendinimo Europos Sąjungos mastu. 
 
2016 m. rugpjūčio mėn. ŠMTP pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Investavimo paslaugų centru (Varšuva, Lenki-
ja), kuris yra vienas iš Emyratų ir Europos verslo plėtros klasterio įkūrėjo ir atstovų, kurio tikslas – Lietuvos startuolių 
pristatymas užsienio rinkoms, inkubavimas, akseleravimas, inovatyvių technologijų tarptautinė plėtra. 
 
2016 m. gruodžio mėn. ŠMTP pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Ventspilio Augsto technologijų parku (Vents-
pilis, Latvija), kurio tikslas – skatinti verslumą ir inovacijų plėtrą Lietuvoje ir Latvijoje. 
 
Taip pat 2016 m. aktyviai tęsta narystė šiose Nacionalinėse ir Tarptautinėse organizacijose: 

o Tarptautinė mokslo parkų ir inovacijų sistemos dalyvių asociacija (IASP); 
o Žinių ekonomikos forumas; 
o Lietuvos pramonininkų konfederacija; 
o Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija – 2016 m. ŠMTP direktorius Dr. G. Pauliukevičius išrink-

tas šios asociacijos pirmininku; 
o Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija; 
o Lietuvos Marketingo asociacijoje (LIMA).  

2.6.  Darbuotojų kompetencijos didinimas    
  
2016 metais ŠMTP darbuotojų skaičius pasibaigus ir vėluojant projektiniam finansavimui ženkliai sumažėjo.   
 
2016 m. ŠMTP darbuotojų kompetencijų didinimui pritraukta 3741,90 Eur. ŠMTP darbuotojai kompetencijas kėlė: 

o Kovo 6-7 d. Briuselyje, Belgijoje; 
o Spalio 26-29 d. Tirgu Mureše, Rumunijoje; 
o Lapkričio 14-22 d. Šendženyje, Kinijoje. 

 
2016 m. ŠMTP suorganizuoti darbuotojų kompetencijos didinimo mokymai: 

o 2016-06-16 „ES priemonės verslui ir kaip pasiruošti ES paramai“; 
o 2016-10-20 „Naujausios ES paramos galimybės verslui ir reikalavimai įmonėms, siekiančioms gauti finansa-

vimą“; 
o Projekto „WOW – Code 2 Confidence“ komandiruotės metu. 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos, 
Eramus+ 

finansavimo 
lėšos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

o Pritrauktos 
investicijos 
darbuotojų 
kompetencijų 
didinimui – 10 
000 Eur / 3741,90 
Eur. 
 

o Suorganizuoti 
darbuotojų 
kompetencijos 
didinimo 
mokymai darbo 
vietose – 10 vnt. 
/ 3 vnt. 

 
o Suorganizuoti 

darbuotojų 
kompetencijos 
didinimo 
mokymai už 
organizacijos ribų 
– 10 vnt. / 7 vnt. 

 
o Sukurtos darbo 

vietos (etatai) – 4 
vnt. / 1 vnt. 
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3.  INVESTICINĖS ZONOS VYSTYMAS (VIZI)  

3.1.  Tapti inovacijų zonos operatoriumi ir administratoriumi  
1. Užtikrinti efektyvūs sklypų formavimo procesai: 

Sklypas Vismaliukų g. 34, Vilnius: 
o 2016 m. kovo 17 d. ŠMTP, UAB „Start Vilnius“ ir LRV pasirašė 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 sutartį Nr. 8-24; 

o 2016 m. kovo 23 d. Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM (toliau – NŽT) išdavė žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus formuojamam apie 224 476 kv. m ploto žemės sklypui; 

o 2016 m. birželio 2 d. NŽT pateiktas žemės sklypo Vismaliukų g. 34 formavimo ir pertvarkymo projektas; 
o 2016 m. liepos 5 d. gautas NŽT sutikimas derinti žemės sklypo Vismaliukų g. 34 formavimo ir pertvarkymo 

projektą; 
o 2016 m. rugsėjo 28 d. pateiktas prašymas NŽT patikrinti ir suderinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą 

bei patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis. 
o 2016 m. spalio 11 d. NŽT kreipėsi į VĮ Registrų centras (toliau – VĮ RC) su prašymu Nekilnojamo turto 

registre įregistruoti valstybinės žemės sklypą ir NŽT patikėjimo teisę į jį; 
o 2016 m. spalio 24 d. VĮ RC patvirtino sklypo registraciją (Reg. Nr. 44/2086117, Unikalus Nr. 4400-4376-

2041); 
o 2016 m. spalio 27 d. kreiptasi į NŽT su prašymais išnuomoti žemės sklypą; 
o 2016 m. gruodžio 13 d. sudaryta 227136 kv. m. valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0007:2471, 

unikalus Nr. 4400-4376-2041, Vismaliukų g. 34, Vilniuje nuomos sutartis Nr. 49SŽN-478(14.49.57) tarp NŽT 
ir Projektų grupės vykdytojų. 
Sklypas Miškadvario g. 6, Vilnius: 

o 2016 m. kovo 23 d. Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM (toliau – NŽT) išdavė žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus formuojamam apie 10 885 kv. m ploto žemės sklypui; 

o 2016 m. gruodžio 9 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje buvo 
patalpintas skelbimas apie parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą; 

o Nuo 2016 m. gruodžio 9 d. iki 2016 m. gruodžio 22 d. buvo galima susipažinti su parengtu žemės sklypų 
formavimo ir pertvarkymo projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių; 

o 2017 m. sausio 18 d. gautas NŽT Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. FPA-1965-
(8.30), kuriuo pritariama teikimui tvirtinti. 

2. Užtikrinti strateginio valdymo, administravimo bei tolimesnės plėtros planavimo procesai: 
o 2016 m. sausio 18 d. tarp ŠMTP ir UAB „Start Vilnius“ pasirašytas Jungtinės veiklos sutarties pakeitimas, 

kuriame pasidalinta teritorijos operavimo ir administravimo atsakomybėmis; 
o 2016 m. balandžio 12 d. ŠMTP dalininkų posėdžio metu buvo patvirtinta Projektų grupės Priežiūros 

ekspertų grupės sudėtis; 
o 2016 m. rugsėjo 20 d. pirmojo Projektų grupės Priežiūros ekspertų grupės posėdžio metu buvo patvirtinta 

ŠMTP ir partnerio parengta Teritorijos 2016-2022 metų vystymo strategija, Teritorijos vystymo sąlygų 
aprašas (teritorijos vizija, investuotojų paieškos ir atrankos gairės, teritorijoje planuojamos veiklos ir 
paslaugos, kainodaros principai, rodiklių skaičiavimo metodika) bei Ketinimų protokolo ir Sutarties su 
investuotojais projektų nuostatai. 

 
Vykdytos veiklos tiesiogiai  susiję su inovacinės zonos veiklos ir veiklos rodiklių pasiekimu (ilgalaikis tikslas iki 
2022 metų): 

o Įkurti ne mažiau kaip 6 klasteriai; 
o Sutvarkyta aplinkos infrastruktūra; 
o Sukurta ne mažiau kaip 1000 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 inovatyvūs produktai, technologijos ar patentai, atitinkantys tarptautinį lygį. 

 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

Pritraukta 
privačių lėšų 

nebuvo. 
Kartu su 

MITA ŪKIMN 
pateikta 
paraiška 

pagal Inogeb 
LT priemonę, 
finansavimas 

negautas. 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 
- 

3.2.  Kurti ir plėtoti žinioms ir mokslui imlioms įmonėms palankią inovacijų infrastruktūrą, pagal sumanios specializacijos kryptis  
 
2017 metais planuojama aktyviai pradėti vystyti infrastruktūra, tinkama verslo ir mokslo bendradarbiavimo vysty-
mui ir aukštųjų technologijų įmonių steigimui - Technologijų perdavimo centras: 

o Adresu Vismaliukų g. 34, Vilnius. 
 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 
- 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

o Pradėta vystyti 
infrastruktūra, 
tinkama verslo it 
mokslo 
bendradarbiavim
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o vystymui ir 
aukštųjų 
technologijų 
įmonių steigimui 
(Technologijų 
perdavimo 
centrai) – 2 vnt.  
/ 0 vnt. 

 

3.3.  Investicijų pritraukimas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, tokiu būdu sukuriant ir plėtojant veiksmingą inovacijų 
sistemą 

 

 
Siekiant pasiekti planuotus rezultatus parengtas Projektinis pasiūlymas dėl valstybės projekto „Vilniaus inovacijų 
parko vystymas“ įgyvendinimo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 
prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 
„Inogeb LT“, kuris buvo apsvarstytas: 

o 2016 m. vasario 24 d. Ūkio ministerijos Projektų valdymo priežiūros komiteto posėdyje, protokolas Nr. 138-
2; 

o 2016 m. kovo 1 d. 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“ valstybės 
projektų atrankos komisijos posėdyje, protokolas Nr. 3. 

Projektinis pasiūlymas 2016 m. balandžio 18 d. LR Konkurencijos tarybos buvo pripažintas atitinkančiu 2013 m. 
gruodžio 18 d. Komisijos reglamento Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl ES veikimo 107 ir 108 str. taikymo de minimis 
pagalbai reikalavimus. 
2016 m. balandžio 27 d. ŠMTP kreipėsi į MITA su prašymu kreiptis į valstybės projektų atrankos komisiją dėl toli-
mesnio projektinio pasiūlymo svarstymo. Projektinis pasiūlymas nebuvo pateiktas. 
 
ŠMTP nuolat teikė konsultacines paslaugas potencialiems investuotojams į teritoriją. 
 
ŠMTP atliko investicinės zonos veiklos galimybių studiją, t. y. parengė Teritorijos vystymo sąlygų aprašą, kurį sudaro 
teritorijos vizija, investuotojų paieškos ir atrankos gairės, teritorijoje planuojamos veiklos ir paslaugos, kainodaros 
principai, rodiklių skaičiavimo metodika. Aprašas buvo patvirtintas 2016 m. rugsėjo 20 d. pirmojo Projektų grupės 
Priežiūros ekspertų grupės posėdžio metu. 
 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

Pritraukta 
privačių lėšų 

nebuvo. 
Kartu su 

MITA ŪKIMN 
pateikta 
paraiška 

pagal „Inogeb 
LT“ 

priemonę, 
finansavimas 

negautas. 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 
o Inovacijų 

paramos 
paslaugas 
gavusios ir (ar) 
konsultuotos 
įmonės – 20 vnt. 
/ 20 vnt. 
 

o Suteiktos 
konsultacinės 
paslaugos MVĮ 
(potencialiems 
investuotojams į 
teritoriją) – 1-2 
vnt. / 4 vnt. 

 
o Pritraukta 

užsienio 
investuotojų dėl 
MTEPI padalinių 
įsikūrimo 
Lietuvoje – 1-2 
vnt. / 0 vnt. 

 
o Įmonių 

dalyvavimo 
tarptautinėse 
programose/proj
ektuose 
skatinimas – 3 
vnt. / 0 vnt. 

 

3.4.  Skatinti klasterizaciją tarp inovacinėse investicinėse zonose įsikūrusių subjektų    
 
Investicinėje zonoje adresu Vismaliukų g. 34, Vilnius, nuomos sutarčių pagrindu yra įsikūrę ir veiklą vykdo 2 klaste-
riai: 

1. Fotoelektros technologijų klasteris, teikiantis inovacines, technologines ir testavimo paslaugas, tokiu būdu 
siekdamas užtikrinti Lietuvos fotoelektros pramonės konkurencingumą globalizacijos sąlygomis. 

2. Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasteris, teikiantis organinių junginių analizės paslaugas, 
tokiu būdu siekdamas padidinti Lietuvos organinių junginių kūrimo ir gryninimo pramonės vertę bei konku-
rencingumą pasaulinėse rinkose. 

 
Vertinat sumanios specializacijos kryptis ir ŠMTP neturimą MTP infrastruktūrą (tarp steigėjų nėra mokslo įstaigos), 
2016 m. ŠMTP labiausiai orientavosi į Sumanios specializacijos kryptį „Įtraukti ir kūrybinga visuomenė”: 

o Prioritetas “Modernios ugdymo technologijos ir procesai” prisideda prie žmogiškųjų išteklių tobulinimo: 
2016 m. ŠMTP kartu su partneriais UAB „Ateities laboratorija” ir VšĮ Liubartienės privati mokykla siekė su-
kurti Ugdymo  klasterį. Klasteris bus steigiamas 2017 metais „Inoklaster LT“ priemonės finansavimo metu. 
ŠMTP vaidmuo: 

 prisidėti prie inovacijų kūrimo kompetencijų srityje, viešojo sektoriaus inovacijas ir valdymo efektyvumą; 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

o Naujai susikūrę ir 
veiklą vystantys 
klasteriai – 5 vnt. 
/ 0 vnt. 
 

o Į veikiantį klasterį 
pritraukti nauji 
nariai – 4 vnt. / 0 
vnt. 
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 siekti į Teritorijos viešąsias erdves pritraukti ugdymo įstaigas.  
Klasterio produktai - mišrios mokymų metodikos, mentorių ruošimo metodikos. 

o Prioritetas „Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai”: ŠMTP kartu su Parko startuoliu 
UAB „Soundest“ siekia sukurti Dirbtinio intelekto klasterį. Klasteris bus steigiamas 2017 metais „Inoklaster 
LT“ priemonės finansavimo metu. ŠMTP vaidmuo: 

 prisidėti prie inovacijų kūrimo dirbtinio intelekto dizaino kūrimo srityje; 

 siekti į Teritorijos pritraukti inovatyvias/novatoriškas įmones.  
Klasterio produktai - dizaino kūrimo algoritmai. 

 
ŠMTP prisidėjo prie Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų įgyvendinamo ES struktūrinių fondų lėšomis finan-
suojamo Mados ir dizaino klasterio eksporto plėtros projekto, kurio pagrindinis tikslas – skatinti įmones, veikiančias 
aprangos, tekstilės, mados ir dizaino srityse, veikti kartu ir ieškoti savo produkcijai ir paslaugoms naujų eksporto 
rinkų. ŠMTP 2016 m. prisidėjo prie šio klasterio fasilitavimo, ieškant partnerių plėtrai ir kuriant eksporto strategiją. 
 

3.5.  Išvystyti naujus inovatyvius produktus    

 
ŠMTP lėšomis vykdytų konsultacijų dėka 2016 m. rugpjūčio 31 d. pateiktas (Patentinės kooperacijos sutarties (PCT) 
paraiškos Nr. PCT/IB2016/055200) ir įregistruotas įmonės UAB GO-ERP „Skaitmeninių vaizdų skyros didinimo būdas 
taikant unikalių dalinai persidengiančių mažos skyros vaizdų apdorojimą“ patentas.  Šiuo patentu siekiama sukurti ir 
komercializuoti esamų statinių būsenos (šiluminių charakteristikų, atitvarų fizinės būklės, geometrinių pastatų 
rodiklių) stebėsenos, diagnozavimo ir auditavimo technologiją, panaudojant sukurtą unikalią 3D termovizijos 
integruotą sistemą, efektyviam energijos vartojimo sprendiniui parengti. ŠMTP darbuotojų indėlis – tarpininkavimas 
užmezgant reikiamus kontaktus bei pagalba rengiant ir teikiant išradimo paraišką.  
 
 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

o Mokslo įstaigų ir 
įmonių pateikti 
patentai ir kt. IN 
objektai – 10-11 
vnt. / 1 vnt. 
 

o Parke įsikūrusių 
įmonių pateiktos 
tarptautinės 
patentinės 
paraiškos pagal 
Patentinės 
kooperacijos 
sutartį (PCT) – 2 
vnt. / 1 vnt. 

 
o Naujos verslo 

idėjos pateiktos 
rizikos kapitalo ir 
kitų investicinių 
fondų 
finansavimui – 8 
vnt. / 0 vnt. 
 

o Sukurti prototipai 
ar į rinką išleisti 
nauji produktai – 
16 vnt. / 0 vnt. 
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2016 M. ŠMTP VEIKLOS ATASKAITOS IŠVADOS  

 

2016 m. balandžio 12 d. ŠMTP visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 31 buvo patvirtinta ŠMTP 2016 – 2020 metų 

strategija. Pagal strategines veiklos kryptis suformuotais uždaviniais ir jų įgyvendinimo rodikliais nuo 2016 m. yra siekiama 

užtikrinti darnų inovacijų sistemos veikimą, kuriant aukštos pridėtinės vertės paslaugas. Naujoji ŠMTP strategija 

grindžiama parko stiprybėmis – išplėtotais ryšiais ir bendradarbiavimu su strateginiais inovacijų ekosistemos partneriais, 

sukaupta verslumo ugdymo patirtimi, suformuotu įvaizdžiu ir sukauptoms kompetencijoms; taip pat atsižvelgiant į 

pagrindines Lietuvos ekonomines problemas ir iššūkius, numatytus strateginiuose dokumentuose (Lietuva 2030, Lietuvos 

inovacijų plėtros 2014-2020 metų programa, Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepciją), bei įvertinus ŠMTP 

potencialias galimybes specializuotis pagal prioritetines (sumanios specializacijos) ūkio šakas.  

2016 metais įgyvendintos veiklos bei pasiekti rezultatai sukūrė pagrindą 2016 – 2020 metų strategijoje suformuotų 

uždavinių įgyvendinimui ir yra ŠMTP strategijoje numatytų įgyvendinimo rodiklių pradžia – 2016 m. ruoštasi naujo 

finansavimo laikotarpio projektų įgyvendinimui – rengtos paraiškos, paremtos išplėtotais ryšiais ir ilgalaikiu 

bendradarbiavimu, atlikti ilgi sklypų formavimo procesai investicinėje inovacijų zonoje. Tačiau buvo susidurta ir su tam 

tikra problematika. Reziumuodami 2016 metus pateikiame ŠMTP veiklos ataskaitos išvadas: 

1. 2016 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 31 visuotinis dalininkų susirinkimas patvirtino ŠMTP 2016 – 2020 metų veiklos 

strategiją; 2015 m. gruodžio 22 d. protokolu Nr. 30 visuotinis dalininkų susirinkimas patvirtino 2016 metų ŠMTP veiklos 

planą, todėl įgyvendinant pastarąjį planą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas strateginiams tikslams pasiekti ir 

prisidėti prie ŠMTP vizijos įgyvendinimo – tapti lyderiaujančiu inovatyvių zonų ir inovacijos sistemos objektų vystytoju 

bei traukos centru besikuriančioms jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms kurtis ir plėstis, teikiant 

profesionalias ir kokybiškas inovacijų paramos (pridėtinę vertę didinančias) paslaugas ir konsultacijas. Siekiant šios 

ŠMTP vizijos įgyvendinimo didžiausias dėmesys, žmogiškieji ištekliai, finansai ir kiti resursai 2016 metais buvo sutelkti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1411 įgyvendinimui. Pažymėtina, kad būtent 

2016 metais buvo išspręsta eilė teisinių aspektų, susijusių su sėkmingu šio nutarimo įgyvendinimu, paruošta Teritorijos 

2016-2022 metų vystymo strategija, Teritorijos vystymo sąlygų aprašas (teritorijos vizija, investuotojų paieškos ir 

atrankos gairės, teritorijoje planuojamos veiklos ir paslaugos, kainodaros principai, rodiklių skaičiavimo metodika) bei 

Ketinimų protokolo ir Sutarties su investuotojais projektų nuostatai. Todėl darytina išvada, jog 2016 m. Pagrindinių 

veiklos ataskaitos rodiklių 13, 15, 22, 23 punktuose nurodyti rodikliai keltini 2017-2018 m. laikotarpiui. 

2. Planuojant 2016 metų ŠMTP veiklos rodiklius, jie buvo tiesiogiai sietini su ES planuojamomis naujojo 2014-2020 m. 

finansavimo laikotarpio finansavimo priemonėmis („Inoconnect LT“, „Inogeb LT“, „Kompetencijos LT“, „Kompetencijų 

vaučeris“, „Smartparkas LT“, „Inkubatoriai LT+“, „Verslo Klasteris“, „Inoklaster LT“ ir kt.), tačiau šios priemonės nebuvo 

patvirtintos arba patvirtinus priemonę remiantis jos finansavimo sąlygų aprašu ŠMTP nebuvo tinkamas, kaip 

pareiškėjas, todėl 2016 m. Pagrindinių veiklos ataskaitos rodiklių 16 punkte nurodytas rodiklis perkeliamas 2017-2018 

metams. Atkreiptinas dėmesys, jog 2016 m. 88 proc. ŠMTP pajamų sudarė komercinės pajamos ir tik 12 proc. sudarė 

projektinis finansavimas. 

3. Didžioji dalis 2016 m. numatytų pasiekti rodiklių buvo tiesiogiai sietini su projektais, finansuotinais pagal 2014-2020 m. 

ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę „Inogeb LT“ (valstybės projektų sąrašas): 
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a. Projekto „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“ paraiška buvo pateikta 2015 m., 

todėl atitinkamai šios projekto veiklos ir numatyti pasiekti rezultatai buvo įtraukti į ŠMTP 2016 m. veiklos planą, 

patvirtintą 2015 m. gruodžio 22 d. visuotinio ŠMTP dalininkų posėdžio protokolu Nr. 30. Tačiau, šio projekto 

veikla 2016 metais ŠMTP buvo pradėta tik savo rizika, kadangi šio projekto finansavimo ir administravimo sutartis 

buvo pasirašyta tik 2017 m. kovo 29 d., o tai reiškia, jog vėluojančios šio projekto veiklos turėjo tiesioginės įtakos 

2016 m. Pagrindinių veiklos ataskaitos rodiklių 1, 5, 12, 14, 18, 29 punktuose nurodytų rodiklių pasiekimui, todėl 

jie keltini 2017-2018 m. projekto įgyvendinimo laikotarpiui. 

b. Siekiant užtikrinti 2016 m. Pagrindinių veiklos ataskaitos rodiklių 9, 11, 17, 25 punktuose numatytų rezultatų 

pasiekimą ŠMTP parengė Projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto „Vilniaus inovacijų parko vystymas“ 

įgyvendinimo pagal priemonę „Inogeb LT“, kuris buvo apsvarstytas 2016 m. vasario 24 d. ŠMTP dalininko LR Ūkio 

ministerijos ir 2016 m. kovo 1 d. valstybės projektų atrankos komisijos. Atkeiptinas dėmesys, jog projektas buvo 

įtrauktas į 2016 m. MITA veiklos planą, Projektiniam pasiūlymui pritarė ir LR Konkurencijos taryba, tačiau 

Projektinis pasiūlymas nebuvo patvirtintas ir oficialus atsakymas dėl (ne)finansavimo iki šiol negautas, o tai turėjo 

tiesioginės įtakos 2016 m. Pagrindinių veiklos ataskaitos rodiklių 11, 17, 25 punktuose nurodytų rodiklių 

pasiekimui, todėl jie keltini 2017-2018 m.   

4. 2016 m. eigoje ŠMTP kolektyvas sumažėjo iki 6,5 etato (vidutinis metinis etatų skaičius), kai tuo tarpu 2015 metais 

vidutinis metinis etatų skaičius buvo 14,8 etato, t. y. 2016 m. ŠMTP etatų skaičius sumažėjo 56 procentais. Toks 

drastiškas darbuotojų skaičiaus sumažėjimas sietinas su projektų vėlavimu. Todėl dalis 2016 m. Pagrindinių veiklos 

ataskaitos rodiklių 26, 27, 28 punktuose nurodytų rodiklių yra strategiškai neefektyvūs (darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas, naujų  etatų sukūrimas). 

5. Vertinant ŠMTP teikiamų paslaugų ir įmonių steigimosi poreikį, 2016 metais išlaikytos finansinės pastarųjų keleto 

metų tendencijos su nedideliu didėjimu. Nepaisant to yra jaučiamas didėjantis paslaugų atsisakymas dėl neapibrėžtos 

parko buveinės ir plėtros situacijos.  

6. Vertinat sumanios specializacijos kryptis ir ŠMTP neturimą MTP infrastruktūrą (tarp steigėjų nėra mokslo įstaigos)  

ŠMTP labiausiai orientavosi į Sumanios specializacijos kryptį „Įtraukti ir kūrybinga visuomenė”: 1) aktyviai įsijungė į 

kuriamą Mados ir dizaino klasterį, 2) kartu su partneriais UAB „Ateities laboratorija” ir VšĮ Liubartienės privati mokykla 

siekė sukurti Ugdymo  klasterį, 3) kartu su Parko startuoliu UAB „Soundest“ siekia sukurti Dirbtinio intelekto klasterį. 

7. Atsižvelgiant į ŠMTP steigėjų specifiškumą Parkas nuolat susiduria su problema - (ne)tinkamumu tapti pareiškėju arba 

partneriu tarptautiniuose projektuose, todėl ŠMTP įdirbis pateikti, inicijuoti tarptautines paraiškas yra laikytinas, kaip 

projektų vykdymas (2016 m. balandžio 12 d. ŠMTP visuotinio dalininkų susirinkimo protokolas Nr. 31). Taip pat 

pažymėtina, kad parko direktorius Dr. G. Pauliukevičius yra Europos Komisijos Mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios 

agentūros ekspertas, atsakingas už tarptautinių paraiškų vertinimą mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo srityse 

strategijos formavimo bei efektyvumo aspektais, todėl ŠMTP aktyviai prisideda prie tarptautinių paraiškų vertinimo ir 

projektų įgyvendinimo Europos Sąjungos mastu. Šios Parko kompetencijos papildo 2016 m. Pagrindinių veiklos 

ataskaitos rodiklių 7, 9, 10 punktus. 

8. 2016 m. veiklos plane numatyti valstybinės svarbos ekonominės projektų grupės rodikliai Priežiūros ekspertų grupės 

(Sudėtis: LR Ūkio ministerija,  UAB „Start Vilnius”, Vilniaus miesto savivaldybė, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, ŠMTP) 

sprendimu yra perkelti 2017-2022 m. (grafikas pridedamas). 
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