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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS PLANAS 

    

Eil. Nr. Veiklos tikslai Tikslo 
matavimas 

Siektinas 
rezultatas 

Tikslo 
lygina
masis 
svoris 

1. 

Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ir atskirus 
inovacijų sistemos 
objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis, 
tinklaveika, klasterizacija 
ir tarptautiškumu, prisidedant prie darnaus inovacijų 
sistemos veikimo  (Vilniaus miesto inovacijų pramonės 
parko veikla) 

  70 

1.1. Infrastruktūros vystymas    

1.1.1. Verslo inkubatoriaus techninio projekto parengimas, 
statybų leidimas 

Techninis 
projektas, 

statybų leidimas 

1 
1  

1.1.2. Investicijų pritraukimas parengiant paraišką priemonei – 
„SmartParkas LT“ Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 

Parengta 
paraiška 1  

1.1.2.1. Gatvės infrastruktūros vystymo darbai  Techninis 
projektas 1  

1.2. Investicijų pritraukimas    

1.2.1. 
Pritraukti, įsikurti įmones ir tarptautinių kompanijų 
atstovybes, atitinkančias sumaniosios specializacijos 
prioritetus 

Įmonės 3  

1.2.2. Pritraukti investicijų  Suma  2 933 362 EUR   
1.2.3. Sukurti naujas darbo vietas Darbo vietos 195  
1.2.4. Kurti ir plėsti klasterizacijos veiklą Klasteris  1  

1.2.5. Investicijų pritraukimas parengiant paraišką priemonei – 
„SmartParkas LT“ Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 

Parengta 
paraiška 1  

1.2.5.1. Viešinimo, marketingo darbai 
Komunikacijos 

priemonių 
paketas 

1  

1.3. Vystyti teritorijos operatoriaus funkcijas    

1.3.1. 
Užtikrinti teritorijos priežiūros ir apsaugos, teritorijos 
valymo ir tvarkymo bei kitų su tuo susijusių paslaugų 
teikimą 

Procedūra 23,54 ha  

1.3.2. Vykdyti infrastruktūros priežiūrą šios Infrastruktūros 
savininkų ir naudotojų Teisės aktų nustatyta tvarka Procedūra 1  

1.3.3. Sukurti Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko prekinį 
ženklą Procedūra 1  

1.3.4. Informacijos sklaida ir klientų paieška  Priemonė Nuolat  

1.3.5. Dalyvauti, nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose 
ar kt. iniciatyvose Renginiai 6  

2. 

Užtikrinti aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugų 
teikimą per mokslo ir 
verslo bendradarbiavimą, vykdant bendras MTEP ir 
inovacijų veiklas (Technologijų parko veikla) 

  30 

2.1. Kurti ir teikti inovacijų paramos paslaugas     

2.1.1. Suteikti inovacijų paramos paslaugos, siekiant paskatinti 
inovatyvių įmonių steigimąsi ir plėtrą  Konsultacijos  4 000 val.  

2.1.2. 
Inovacijų paramos paslaugas gavusios ir (ar) 
konsultuotos įmonės, įsidiegusios ir (ar) sukūrusios 
inovacijas 

Inovacijos 18  

2.1.3. Konsultuotų įmonių parengti technologiniai pasiūlymai Technologiniai 4  



aprašai 
2.1.4. Pasirašyta technologijų perdavimo sutartis Procedūra 1  
2.1.5. Konsultuojamų įmonių sukurtų prototipų skaičius Prototipai 4  
2.1.6. Įsteigtos naujos technologinės įmonės Įmonės 3  
2.2. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą:    

2.2.1. 

Tarptautinės programos „Interreg Latvia, Lithuania and 
Belarus Cross-Border Cooperation Programme“ projekto 
“Inovatyvių projektinių sprendimų turnyras “Business 
LAB”” vystymas 

Procedūra 1  

2.2.2. Tarptautinės programos „Erasmus+“  projekto „Biuro 
ECO konsultantas“ vystymas Procedūra 1  

2.2.3. Iniciuoti naujus tarptautinius projektus Procedūra 2  
 Iš viso:   100 
 

ŠMTP kryptingai vykdo savo veiklą vadovaudamasis: 
 

o 2016 - 2020 m. veiklos strategija, patvirtinta 2016-04-12 ŠMTP visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 31; 
o Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planu, suderintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-

07 sprendimu Nr. 1-1336 ir patvirtintu LR Ūkio ministro 2018-03-14 įsakymu Nr. 4-142; 
o Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos 2016 – 2022 metų vystymo strategija, atnaujinta Vilniaus 

miesto inovacijų pramonės parko Priežiūros ekspertų grupės posėdyje 2019 m. vasario 6 d. protokolu Nr. 8. 
o Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios 

specializacijos) krypčių patvirtinimo, patvirtinta 2013 m. spalio 14 d. LRV nutarimas Nr. 951. 
o Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija, patvirtinta 2003m. liepos 18 d. LRV nutarimu Nr. 963. 

 


