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SANTRAUKA

Ataskaitiniais metais VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas” (toliau – ŠMTP) vykdė veiklą remdamasis 2016 – 2020 m. veiklos strategija1, Vilniaus
miesto inovacijų pramonės parko plėtros planu2,
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos 2016 – 2022 metų vystymo strategija3, LRV nutarimu dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo4 bei
Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija5.
Įgyvendindamas 2019 m. veiklos planą6, ŠMTP
koncentravo savo veiklą siekdamas dviejų strateginių tikslų:

1

vystyti inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) investicinę teritoriją – Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parką (toliau – VMIPP), taip pat –

3

2

teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias
specializuotas inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms, žinioms ir mokslui
imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis,
prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir verslumo ugdymo.
Vykdydamas VMIPP operatoriaus funkcijas
(nuo 2018 m.) ŠMTP didžiausią dėmesį 2019
m. skyrė investicijų pritraukimui ir investicinės
aplinkos gerinimui VMIPP bei VMIPP infrastruktūros vystymui ir plėtrai. Siekdamas didinti VMIPP, kaip investicinės zonos patrauklumą, operatorius intensyviai bendradarbiavo su
valstybės institucijomis ir strateginės analizės
centrais, mokslo centrais, Lietuvos ir užsienio
technologijų parkais bei verslo asocijuotomis
struktūromis, Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje ir tikslinių valstybių ambasadomis Lietuvoje. Tai leido atkreipti dėmesį į svar-

biausius ir jautriausius teisinio reguliavimo ir
investicijų aplinkos gerinimo aspektus, kurie suteiks operatoriui galimybę intensyviau ir rezultatyviau veikti pritraukiant investicijas į VMIPP
2020 metais (Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto
skyriumi (toliau – NŽT) pasiektas susitarimas
dėl investuotojams (subnuomininkams) taikomos galimybės įkeisti valstybinės žemės sklypo
nuomos teisę, su Vilniaus miesto savivaldybės
administracija (toliau – VMSA) rasti sprendimai
dėl VMIPP teritorijoje esančio trečiųjų šalių turto perleidimo operatoriui ir kt.).
Svarbiu postūmiu vystant VMIPP teritoriją tapo
prioritetinės investicijų krypties – klasterizacijos gyvybės mokslų srityje – išsigryninimas,
kurį sąlygojo tiek valstybės strateginė orientacija į šio sektoriaus stiprinimą, tiek pačių investuotojų susidomėjimas, stiprių ŠMTP partnerys-

1 2016 - 2020 m. veiklos strategija, patvirtinta 2016-04-12 ŠMTP visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 31;
2 Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planas, suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimu Nr. 1-1336 ir patvirtintu LR Ūkio ministro 2018-03-14 įsakymu Nr. 4-142;
3 Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos 2016 – 2022 metų vystymo strategija, atnaujinta Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Priežiūros ekspertų grupės posėdyje 2019 m. gruodžio 4 d.
protokolu Nr. 10.
4 LRV nutarimu dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo, 2014 m. balandžio 30 d. LRV nutarimas
Nr. 411.
5 Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija, patvirtinta 2015 m. vasario 25 d. LRV nutarimu Nr. 228.
6 VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas” 2019 m. veiklos planas, patvirtintas 2019-04-30 ŠMTP visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 41

SANTRAUKA

tės ryšių užmezgimas su Vilniaus universiteto
Gyvybės mokslų centru bei pasauliniu lygiu konkuruojančiomis gyvybės mokslų sektoriaus
įmonėmis. Siekdamas stiprinti šio aukščiausią
pridėtinę vertę kuriančio sektoriaus subjektų
tinklaveiką VMIPP teritorijoje,
ŠMTP
INICIJAVO
PERSPEKTYVAUS
KLASTERIO – GYVYBĖS MOKSLŲ SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRO, VIENIJANČIO 14 PARTNERIŲ, ĮKŪRIMĄ.
Koordinuodamas šio klasterio veiklą ŠMTP planuoja eilę veiklų, kurios leis tikslingai komunikuoti ir plėtoti ryšius su potencialiais investuotojais, veikiančiais gyvybės mokslų sektoriuje.
Per šiuos metus, vystant VMIPP, taip pat parengtas investicijų pritraukimo, komunikacijos
su potencialiais užsienio investuotojais planas
(pagal priemonę Smartparkas.LT), atlikta eilė
svarbių darbų VMIPP infrastruktūros vystymui:
 parengta techninė specifikacija Technologijų vystymo centro (verslo ir mokslo inkubatoriaus) techninio projekto parengimui,
 baigiamas rengti techninis projektas vidinės
VMIPP infrastruktūros vystymo darbams,

4

 pradėti darbai dėl išorinės VMIPP infrastruktūros plėtros/vystymo (reikiamų procedūrų
derinimas su atsakingomis institucijomis).
Įgyvendindamas antrąjį strateginį veiklos tikslą
(Technologijų parko veikla) ŠMTP 2019 m. aktyviai
teikė specializuotas inovacijų paramos paslaugas
verslui (InoSpurtas):

11
KONSULTANTŲ
IR

2
TECHNOLOGIJŲ
AGENTAI

teikė įmonėms konsultavimo ir informavimo paslaugas, susijusias su verslo ir
mokslo bendradarbiavimu, technologijų
perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu.

Paslaugomis pasinaudojo daugiau nei

>
50
ĮMONIŲ, VEIKI ANČIŲ
VISOSE SUM ANIOS
SPECI ALIZ ACIJOS
KRYPT YSE.

Siekdamas prisidėti prie Lietuvos inovacijų
sistemos stiprinimo, inovacijų kultūros ir bendruomeniškumo ugdymo, o taip pat – išlaikyti
savo, kaip tarptautiniu lygiu veikiančio inovacijų
paramos partnerio pozicijas, ŠMTP integravosi
į tarptautinius tinklus, aktyviai palaikydamas
tarptautinius ryšius, bendradarbiaudamas su
užsienio partneriais, siekiančiais prisidėti prie
ES sumanios specializacijos tikslų įgyvendinimo, inicijuodamas ir įgyvendindamas tarptautinės partnerystės ir tinklaveikos plėtros projektus, tarptautines ES MTEPI iniciatyvas.

1.
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BENDROJI
INFORMACIJA
APIE ISTAIGA
,

,

ŠI AURĖS MIES TELIO TEC HN OLO G IJ Ų
PARKAS (ŠMTP) – 2002 metais Lietuvos
Respublikos Ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto
savivaldybės iniciatyva įsteigta viešoji įstaiga.
ŠMTP daugiau nei 18 metų įgyvendina verslumo ugdymo iniciatyvas, skatina verslo ir mokslo
bendradarbiavimą, teikia aukštą pridėtinę vertę
kuriančias specializuotas inovacijų paramos
paslaugas jaunoms įmonėms ir žinioms imliam
verslui, įgyvendina inovacijų infrastruktūros vystymo projektus. Nuo 2018 metų Šiaurės miestelio technologijų parkas yra Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko (VMIPP) operatoriumi ir
vysto Vismaliukuose esančią unikalią inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
(MTEP) investicinę teritoriją.

Š MTP S TR ATEG INI AI VEIKLO S TIKSL A I

VYST Y TI VILNI AUS MIESTO
INOVACIJŲ PRAMONĖS
PARKĄ ( VMIPP) –

inovatyvią mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros (toliau
– MTEP) investicinę teritoriją.

TEIKTI AUKŠTĄ PRIDĖ TINĘ
VERTĘ KURI ANČI AS SPECI ALIZUOTAS INOVACIJŲ
PARAMOS PASL AUGAS IR/
AR JŲ PAKE TUS

jaunoms, žinioms ir mokslui
imlioms įmonėms; skatinant jų
augimą ir plėtrą prisidėti prie
verslo konkurencingumo didinimo ir verslumo bei inovacijų
kultūros ugdymo.

BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

ŠMT P 2 019 M.
VEIKLOS KRYPT YS

Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas
ar atskirus inovacijų sistemos objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis,
tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu,
taip prisidedant prie darnaus inovacijų sistemos veikimo: VMIPP plėtra iki 2066 m. gruodžio 31 d.

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 (inkubavimo ir akceleravimo paslaugos).

Skatinti technologijų perdavimo ir idėjų komercializavimo procesus.

6

Š MT P T IK S LIN ĖS G R UP ĖS
 Technologijas kuriantys arba galintys
kurti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai.
 Aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai, tyrėjai bei kiti fiziniai asmenys,
ketinantys pradėti inovacijomis/technologijomis grįstą verslą.
 Mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, verslo paramos organizacijos ar
kitos įstaigos/organizacijos, veikiančios visose sumanios specializacijos
kryptyse.
 Investuotojai, siekiantys įsikurti vystomoje investicinėje teritorijoje, atitinkantys bendruosius ir prioritetinius
atrankos kriterijus.

2.
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2 0 1 9 M. VALDYMO S TRU K TŪ RA IR PAREIGYBIŲ SĄ RA ŠA S

V IS U OT IN IS DALIN IN K Ų
S U S IR IN K IM AS

ISTAIGOS
VALDYMAS
,

Dalininkai

VALDY BA
Patariamasis
kolegialus organas

VILNI AU S MIES TO IN OVAC IJ Ų
PRA MONĖS PA R KO P R IEŽIŪ R O S
EK SPERT Ų GRU P Ė
Patariamasis organas, remiantis 2016 m. sausio 18
d. tarp ŠMTP ir UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
(perimta iš UAB „Start Vilnius“) sudarytos Jungtinės
veiklos sutarties nuostatomis

PROJ EK T Ų GRUP Ė

V IEŠ ŲJŲ PIRKIM Ų S KY RIUS

Vienasmenis ŠMTP valdymo organas, kuris organizuoja ŠMTP veiklą, užtikrindamas ŠMTP tikslų
įgyvendinimą

Viešojo pirkimo komisija arba pirkimų
organizatorius

V YR . F IN AN S IN IN KAS

Projektų valdymo grupės vadovas
Projektų vadovas
Inovacijų vadybininkas*
Verslo konsultantas*
Konsultantas*
Technologijų agentas*
Koordinatorius*

DIR EK TO R IU S

AD M IN IS TRAC IJA
Administratorius
Projekto vadovo asistentas
Teisininkas

Metodologijos ekspertas*
Lektorius*
Vertintojas*
Viešinimo specialistas*
*Terminuotos sutartys, pagal projektinį poreikį

ĮSTAIGOS VALDYMAS
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96 ,28% 3,72%

2018-09
2019-04

89,8 9% 10,11%

2019-04
2019-12

DALININKAI

UAB „VILN I AUS
VYST YMO
KO MPAN IJA“

TARYBA
IKI 20 19 -02
 Vilniaus Gedimino technikos universiteto
deleguotas atstovas, Tarybos pirmininkas
Mokslo prorektorius prof. habil. dr. Antanas
Čenys;
 LR Ūkio ministerijos deleguota atstovė Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus patarėja Giedrė Soloveičikienė;

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos deleguotas atstovas Turto departamento Įmonių valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Alfredas Ziberkas;
 UAB „Start Vilnius“ deleguotas atstovas direktorius Marius Baranauskas;
 Vilniaus universiteto deleguota atstovė
Mokslo ir inovacijų departamento Inovacijų skyriaus vadovė Kristina Babelytė Labanauskė
 Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas”
deleguotas atstovas direktorius Arminas
Varanauskas;
 UAB „Integrated Optics“ deleguotas atstovas direktorius Evaldas Pabrėža;
 UAB „GO-ERP“ deleguotas atstovas generalinis direktorius Edvardas Ramanauskas;
 UAB „Talentų namai“ deleguotas atstovas
direktorius Justas Gavėnas.
Patvirtinta: 2017 m. gruodžio 19 d. Visuotinio dalininkų
susirinkimo protokolu Nr. 37.

NUO 2019 M. VASAR IO 25 D.,
ĮSIGALIOJUS N AUJAI ŠMTP
ĮSTATŲ

R EDAKCIJAI,

ŠMTP

VALDYMO OR GAN Ą TARYB Ą
PAKEITĖ VALDYB A:

2019-02 – 2019-11
 Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjas Mindaugas Kubilius;
 Viešosios įstaigos „Go Vilnius“ verslo skyriaus vadovas Karolis Žemaitis;
 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ direktoriaus
pavaduotojas Arūnas Remigijus Zabulėnas.
Patvirtinta: 2019 m. vasario 14 d. Visuotinio dalininkų
susirinkimo protokolu Nr. 40.

2019-11 – 2019-12
 Agnė Karpickienė, Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Viešosios ir privačios
partnerystės skyriaus vedėja
 Vadim Mitruščėnkov, UAB „Vilnius vystymo
kompanija“ direktoriaus pavaduotojas
 Karolis Žemaitis, VšĮ „GO Vilnius” Verslo
skyriaus vadovas

ĮSTAIGOS VALDYMAS
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VILNI AUS M IES TO IN OVAC IJŲ PRAMO NĖS PARKO PR IEŽ IŪ RO S EKS PERTŲ G R UP Ė

2 019 01 – 2019 06
 VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko
direktorius, Priežiūros ekspertų grupės
pirmininkas dr. Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento
direktoriaus pavaduotoja Raimonda Rudukienė;
 Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir
inovacijų ministro patarėja Jolita Gumaniukienė;
 Uždaros akcinės bendrovės „Vilniaus
vystymo kompanija“ direktoriaus pavaduotojas Arūnas Remigijus Zabulėnas;
 Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“
Regionų plėtros komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė;
 Viešosios įstaigos „Go Vilnius“ Verslo
skyriaus projektų vadovas Virgilijus Pajaujis.
Patvirtinta: 2019 m. sausio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2019 06 – 2019 11
 VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko
direktorius, Priežiūros ekspertų grupės
pirmininkas dr. Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento
vyresnioji patarėja Raimonda Rudukienė;
 Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro patarėjas Tomas Urban;
 Uždaros akcinės bendrovės „Vilniaus
vystymo kompanija“ Turto valdymo ir
skaitmenizavimo skyriaus projektų vadovas Egidijus Skarupskas;
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų
plėtros komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė;
 Viešosios įstaigos „Go Vilnius“ Verslo
skyriaus projektų vadovas Virgilijus Pajaujis.
Patvirtinta: 2019 m. birželio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2019 11 – 2020 01
 VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas direktorius, Priežiūros ekspertų
grupės pirmininkas dr. Gediminas Pauliukevičius
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė
 Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir
inovacijų ministro patarėjas Tomas Urban
 Uždaros akcinės bendrovės „Vilnius
vystymo kompanija“ Teisės ir personalo skyriaus turto valdymo vadovas Egidijus Skarupskas
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų
plėtros komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė
 VšĮ „GO Vilnius“ Verslo skyriaus vyriausioji projektų vadovė Karolina Zinkevičiūtė-Budraitienė
Patvirtinta: 2019 m. lapkričio 14 d. Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

ĮSTAIGOS VALDYMAS
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ŠMT P DARBUOTOJŲ S TRUKTŪRA
2019 m. pradžioje ŠMTP dirbo 15 darbuotojų,
metų pabaigoje – 20, kurie išskirtini į 2 grupes:

ADMINISTRACIJA
(NUOL ATINI AI
DARBUOTOJAI)*

1
1
3
1
3
1

Vadovas
Projektų valdymo
grupės vadovė
(nuo 2020 sausio vaiko priežiūros atostogose)

Projektų vadovai
(iš jų – 1 motinystės atostogose nuo
2019 gruodžio)

Teisininkas
Administratorius
Koordinatorė

Š MT P B UV EIN Ė

6
1
1
2

Konsultantai

(11 kartu su nuolatiniais darbuotojais);

Koordinatorė
Projekto vadovo asistentė
Technologijų agentai

PL ANINIŲ PROJEKTŲ
DARBUOTOJAI PAGAL
TERMINUOTAS /
VAL ANDINES DARBO
SUTARTIS (IKI 2019-12)

* Išorines buhalterinės apskaitos paslaugas nuo 2017 m. sausio 10 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. teikė UAB „TaxLink apskaita“ (patvirtinta 2016 m. gruodžio 21 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 33), nuo 2019 m. rugsėjo 1d. teikia UAB “Pagautė” (Sutartis
pasirašyta 2019 m. liepos 17 d.)

2019 m. vasario 14 d. Visuotinio dalininkų
susirinkimo protokolu Nr. 40 patvirtintas
ŠMTP buveinės ir registracijos adreso pakeitimas į Vismaliukų g. 34, Vilnius, kuris
įsigaliojo 2019 m. vasario 25 d. įregistravus šį pasikeitimą VĮ Registrų centras.

3.
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PAGRINDINIAI
2019 M.
FINANSINIAI
RODIKLIAI

ŠMTP DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮN AŠŲ
VERTĖ FIN ANSINIŲ ME TŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FIN ANSINIŲ ME TŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE:

2019-01-01
dalininkų kapitalo dydis –
194 807,98 EUR.
2019-01-01
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įnašas: 187 567,48
Eur, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įnašo dydis: 7 240,50 Eur.
Nuo 2019 m. balandžio 5 d. UAB „Vilniaus vystymo kompanijos“
nuosavo kapitalo dydis – 21 080,50 Eur.
2019-12-31
dalininkų kapitalo dydis 208 647,98 EUR.

ŠMTP GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINI AI PER
FIN ANSINIUS ME TUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PAN AUDOJIM AS PAGAL EKONOMINĖS KL ASIFIKACIJOS
STRAIPSNIUS:

Gautos komercinės veiklos pajamos –
231 247 Eur,
kurias sudaro nuomos pajamos –
6 087 Eur,
kitos pajamos –
225 160 Eur.
Gautas tikslinis finansavimas –
183 127 Eur,
iš kurių ES finansavimo lėšos –
128 897 Eur.

PAGRINDINIAI 2019 M. FINANSINIAI RODIKLIAI

ŠMTP ĮSIGY TAS IR PERLEISTAS ILGAL AIKIS TURTAS PER FIN ANSINIUS
ME TUS:

2019 m. įsigyta nematerialaus ilgalaikio
turto už 5000 EUR. Perleista turto nebuvo.
2019 m. įsigyta materialaus ilgalaikio
turto už 760 EUR. Perleista turto nebuvo.

ŠMTP SĄNAUDOS PER
FINANSINIUS METUS:

Visos sąnaudos –
387 321 Eur.

ŠMTP IŠL AIDOS KOLEGI ALIŲ
ORGANŲ KIEKVIENO N ARIO
DARBO UŽMOKESČIUI IR KI TOMS ĮSTAIGOS KOLEGI ALIŲ
ORGANŲ N ARIŲ IŠMOKOMS:

12

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
PER FINANSINIUS
METUS:

2019 m. sausio 1 d. – 15,
2019 m. gruodžio 31 d. – 20, iš kurių:
1 direktorius,
1 projektų valdymo grupės vadovas,
3 projektų vadovai,
3 administraciniai darbuotojai,
6 konsultantai,
2 technologijų agentai,
1 projektų vadovo asistentas,
2 koordinatoriai,
1 teisininkas.

Valdymo organai:
Parko visuotinis dalininkų susirinkimas.
Parko valdyba – kolegialus valdymo organas.
2019 metais išmokų nebuvo mokėta.

DUOMENYS APIE ŠMTP
VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠL AIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS:

ŠMTP valdymas – vienasmenis valdymo
organas – direktorius. ŠMTP direktorius
– Gediminas Pauliukevičius.
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui (neįskaitant darbdavio Sodros ir garantinio
fondo mokesčių) – 46 386 Eur.
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms –
624 Eur (dienpinigiai).

4.
PAGRINDINIAI
2019 M.
VEIKLOS
RODIKLIAI

13

Įgyvendindamas 2019 m. veiklos planą*, ŠMTP
koncentravo savo veiklą siekdamas dviejų strateginių tikslų: (1) vystyti inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)
investicinę teritoriją – Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parką (toliau – VMIPP), taip pat – (2)
teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus
jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms,
skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir
verslumo ugdymo.

PAGRINDINIAI 2019 M. VEIKLOS RODIKLIAI
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VŠĮ „ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS”
2019 METŲ SVARBIAUSI VEIKLOS RODIKLIAI IR REZULTATAI*

Eil. Nr.

TIKSLO
MATAVIMAS

VEIKLOS TIKSLAI

SIEKTINI PASIEKTI
REZULREZULTATAI
TATAI

1.

VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKO VEIKLA: INOVATYVIŲ MTEP
INVESTICINIŲ ZONŲ IR ATSKIRŲ INOVACIJŲ SISTEMOS OBJEKTŲ VYSTYMAS
(REMIANTIS SUMANIOS SPECIALIZACIJOS KRYPTIMIS, TINKLAVEIKA,
KLASTERIZACIJA IR TARPTAUTIŠKUMU)

1.1.

INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

1.1.1.

Verslo inkubatoriaus techninio
projekto parengimas, statybų
leidimas

projektavimo techninės
užduoties parengimas,
techninis projektas,
statybų leidimas

-

1**

1

0**

1

0**

1.1.2.

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

Parengta paraiška

1

1

1.1.2.1.

Gatvės infrastruktūros vystymo
darbai

Techninis projektas

1

1

1.2.

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS

1.2.1.

Įmonių ir tarptautinių kompanijų
atstovybių, atitinkančių
sumaniosios specializacijos
prioritetus, pritraukimas kurtis
VMIPP

Įmonės

1.2.2.

Investicijų pritraukimas

Suma

1.2.3.

Naujų darbo vietų kūrimas

Darbo vietos

1.2.4.

Klasterizacijos plėtra

Klasteris

3

1.2.5.

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

Parengta paraiška

1

1

1.2.5.1.

Viešinimo, marketingo darbai

Parengtas komunikacijos
priemonių paketas

1

1

1.3.

TERITORIJOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR VYSTYMAS

1.3.1.

Teritorijos priežiūros ir apsaugos, valymo ir tvarkymo bei
kitų su tuo susijusių paslaugų
teikimo užtikrinimas

Procedūra

23,54
ha

23,54 ha

1.3.2.

Infrastruktūros priežiūra šios
Infrastruktūros savininkų ir
naudotojų Teisės aktų nustatyta tvarka

Procedūra

1

1

1.3.3.

Viešojo transporto infrastruktūros vystymas VMIPP
teritorijoje

Viešojo transporto stotelės,

-

3

-

1

1.3.4.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko prekinio ženklo
sukūrimas

Procedūra

1

1

1.3.4.1.

Įvaizdinės interneto svetainės
VCIIP.com sukūrimas

Priemonė

-

1

1.3.5.

Informacijos sklaida ir investuotojų paieška

Priemonė

Tęstinė
veikla

Tęstinė
veikla

1.3.5.1.

Komunikacija socialiniuose
tinkluose

Auditorijos pasiekiamumas

-

200 738

1.3.5.2.

Tiksliniai naujienlaiškiai potencialiems investuotojams

Kontaktų skaičius

-

124

1.3.5.3.

Bendradarbiavimo su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje inicijavimas

Procedūra

-

1

1.3.6.

Dalyvavimas nacionaliniuose, Renginiai
tarptautiniuose renginiuose ar
kt. Iniciatyvose

6

6

2***

2 933
362
EUR

8 000 000
EUR

195

80

1

1

autobusų maršrutas

PAGRINDINIAI 2019 M. VEIKLOS RODIKLIAI

15

2.

TECHNOLOGIJŲ PARKO VEIKLA: AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS KŪRIMO
PASLAUGŲ TEIKIMAS PER MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMĄ, VYKDANT BENDRAS MTEP IR INOVACIJŲ VEIKLAS

2.1.

INOVACIJŲ PARAMOS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PLĖTRA

2.1.1.

Suteiktos inovacijų paramos
Konsultacijos
paslaugos (siekiant paskatinti
inovatyvių įmonių steigimąsi
ir plėtrą)

2.1.2.

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

Inovacijos

2.1.3.

Konsultuotų įmonių parengti
technologiniai pasiūlymai

Technologiniai aprašai

4

4

2.1.4.

Pasirašytos technologijų perdavimo sutartys

Procedūra

1

1

2.1.5.

Konsultuojamų įmonių sukurti Prototipai
prototipai

4

2.1.6.

Įsteigtos naujos
technologinės įmonės

3

Įmonės

4 000
val.

4 917
val.

18

18

2.2.
2.2.1.

NACIONALINIS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Nacionalinės verslo ir mokslinių Procedūra
tyrimų partnerystės platformos
„Gyvybės mokslų skaitmeninių
inovacijų centras” (GM SIC)
sutelkimas (ir registravimas Europos Komisijos Sumaniosios
specializacijos platformoje) ir
koordinavimas

-

1

2.2.2.

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

1

1

4

2.2.3.

Tarptautinės programos
„Erasmus+“ projekto „Biuro
ECO konsultantas“ vystymas

Procedūra

1

1

5

2.2.4.

Naujų tarptautinių projektų
inicijavimas

Procedūra

2

2

* Veiklos ataskaitos rodikliai pateikiami atsižvelgiant į VŠĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas” 2019 m. Veiklos planą, patvirtintą ŠMTP visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. balandžio 30 d. protokolu
Nr. 41
** Atsižvelgiant į naujas aplinkybes, kad VMIPP verslo ir mokslo inkubatoriuje planuoja įsikurti Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centras ir gyvybės mokslų srityje veiklą vykdantys partneriai, įvertintas
ploto ir specifinių technologinių reikalavimų (sudėtinga mokslinė įranga ir jai aptarnauti bei funkcionuoti reikalinga inžinierinė įranga) poreikis, todėl siekiant tinkamai pasirengti inkubatoriaus ir viešųjų erdvių
projektavimo darbams, priimtas sprendimas pirmiausia įsigyti projektavimo techninės užduoties parengimo darbus.
*** 2019 m. VMIPP Priežiūros ekspertų grupė patvirtino teigiamus sprendimus dėl 2 investuotojų įsikūrimo VMIPP. Tačiau VMIPP Priežiūros ekspertų grupės patvirtintas potencialus investuotojas
,
kuriam 2019 m. birželio 20 d. VMIPP Priežiūros ekspertų grupės posėdžio Nr. 9 metu buvo suteikta galimybė atidėti Sutarčių sudarymo terminą 6 mėnesiams, 2019 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. 116 „Dėl įsikūrimo
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke“ informavo ŠMTP, kad atsisako sudaryti Sutartis pasikeitus įmonės strateginiams planams dėl technologinių gamybos pajėgumo plėtros ir ateityje, esant galimybei,
skirtų prioritetą apie 1 000 kv. m. ploto patalpų nuomai VMIPP. Šiuo metu VMIPP operatorius ŠMTP pasiūlyti tokių paslaugų neturi galimybės.

5.
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VILNIAUS MIESTO
INOVACIJU
PRAMONES
PARKAS
, .

Vykdydamas VMIPP operatoriaus funkcijas (nuo
2018 m.) ŠMTP didžiausią dėmesį 2019 m. skyrė investicijų pritraukimui ir investicinės aplinkos
gerinimui VMIPP bei VMIPP infrastruktūros vystymui ir plėtrai. Siekdamas didinti VMIPP kaip investicinės zonos patrauklumą, operatorius intensyviai bendradarbiavo su valstybės institucijomis
ir strateginės analizės centrais, mokslo centrais,
Lietuvos ir užsienio technologijų parkais bei verslo
asocijuotomis struktūromis, Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje ir tikslinių valstybių
ambasadomis Lietuvoje. Tai leido atkreipti dėmesį
į svarbiausius ir jautriausius teisinio reguliavimo ir
investicijų aplinkos gerinimo aspektus, kurie suteiks operatoriui galimybę intensyviau ir rezultatyviau veikti pritraukiant investicijas į VMIPP 2020
metais.

Svarbiu postūmiu vystant VMIPP teritoriją tapo
prioritetinės investicijų krypties – klasterizacijos
gyvybės mokslų srityje – išsigryninimas, kurį sąlygojo tiek valstybės strateginė orientacija į šio
sektoriaus stiprinimą, tiek pačių investuotojų susidomėjimas, stiprių ŠMTP partnerystės ryšių užmezgimas su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centru bei pasauliniu lygiu konkuruojančiomis
gyvybės mokslų sektoriaus įmonėmis.
Per šiuos metus, vystant VMIPP, taip pat parengtas investicijų pritraukimo, komunikacijos su potencialiais užsienio investuotojais planas (pagal
priemonę „SmartparkasLT”), atlikta eilė svarbių
darbų VMIPP infrastruktūros vystymui: parengta techninė specifikacija Technologijų vystymo
centro (verslo ir mokslo inkubatoriaus) techninio

projekto parengimui, baigiamas rengti techninis
projektas vidinės VMIPP infrastruktūros vystymo
darbams, su atsakingomis institucijomis derinami
reikalingi pakeitimai dėl VMIPP išorinės infrastruktūros plėtros/vystymo ir kt.

VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKAS
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VSEP REZULTATAI IKI 2020 SAUSIO 1 D:

NAUJOS DARBO
VIETOS

INVESTICIJOS

12 320 000 Eur

INVESTUOTOJAI
VMIPP įsikūrę 3 investuotojai

135
KLASTERIAI
VMIPP įkurti 4 klasteriai

NAUJI INOVATYVŪS
PRODUKTAI,
TECHNOLOGIJOS
AR GAUTI PATENTAI,
ATITINKANTYS
TARPTAUTINĮ LYGĮ

VMIPP investuotojai įsipareigoję išvystyti
3 inovatyvius produktus, technologijas ar
gauti tarptautinio lygmens patentus

VERSLO
INKUBATORIAUS
TECHNINIS
PROJEKTAS

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS AR JŲ FILIALAI,
PLANUOJANTYS ĮSIKŪRIMĄ VMIPP

Įsigytos VMIPP numatomo įkurti specializuoto, gyvybės mokslams skirto mokslo
ir verslo inkubatoriaus (Technologijų
vystymo centro) projektavimo techninės
užduoties parengimo paslaugos

6.
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įrengti verslo inkubatoriaus projektavimo techninė
užduotis. Vadovaujantis šia technine užduotimi
2020 m. planuojamos įsigyti verslo inkubatoriaus
techninio projekto parengimo paslaugos.

VMIPP
INFRASTRUKTUROS
VYSTYMAS
_

VMIPP operatorius, siekdamas tęsti Parko infrastruktūros plėtrą ir įgyvendinti tikslus, numatytus
2016-2022 m. teritorijos vystymo strategijoje,
2019 m. sutelkė dėmesį į reikiamus veiksmus, resursų ir finansavimo šaltinių paiešką suplanuotos
infrastruktūros vystymo darbams: verslo ir mokslo
inkubatoriaus techninio projekto parengimui, naujos gatvės VMIPP teritorijoje infrastruktūros vystymo darbams, taip pat kreiptasi į atsakingas institucijas su prašymu patikslinti VMIPP teritorijos ribas
(įtraukiant naujojo įvažiavimo ir sklypų sujungimo
įrengimui reikalingos miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis), o į Valstybinę miškų tarnybą –
su prašymu išduoti sutikimą pritaikyti į VMIPP teritoriją įsiterpusius nedidelius valstybinių miškų plotus viešųjų erdvių įrengimui.

Operatoriaus prašymu ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. spalio mėn. skyrė
ŠMTP lėšų (iki 150 000 EUR su PVM) apmokėti už
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko verslo
inkubatoriaus ir gatvių projektavimo darbus.

VERSLO IR MOKSLO INKUBATORIUS
2019 m. spalio mėn. ŠMTP sudarė Planuojamo
statinio (inkubatoriaus) projektavimo techninės
užduoties parengimo sutartį su tiekėju, kuria vadovaujantis 2019 m. gruodį parengta ŠMTP operuojamo Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko
teritorijoje planuojamo suprojektuoti, pastatyti ir

Numatoma, kad VMIPP teritorijoje 2022 m. pabaigoje pastatytas verslo ir mokslo inkubatorius
(Technologijų vystymo centras) bus unikalus – jis
bus bene vienintelis Lietuvoje, specifiškai pritaikytas gyvybės mokslų sektoriaus įmonių poreikiams
ir įsikūrimui. Taip pat numatoma, kad VMIPP
Technologijų vystymo centre įsikurs ir nemaža
dalis ŠMTP koordinuojamos nacionalinės verslo
ir mokslo platformos –
Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centro
(GM SIC) – partnerių,
tarp kurių – žinomos
gyvybės mokslų įmonės ir Vilniaus universiteto
Gyvybės mokslų centras. Prognozuojama, kad šio
inkubatoriaus atsiradimas Vilniaus mieste sudarys geresnes fizines sąlygas auginti aukščiausią
pridėtinę vertę kuriančius startuolius ir pumpurines įmones.

VMIPP INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS
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GATVIŲ
INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA
Atsižvelgdamas į intensyvėjantį investuotojų kūrimąsi VMIPP ir numatomą plėtrą per artimiausius metus, VMIPP operatorius 2019 m. įgyvendino eilę veiklų, būtinų išorinės ir vidinės VMIPP gatvių infrastruktūros
vystymui.
2019 m. lapkritį ŠMTP su tiekėju sudarė Kitos paskirties inžinerinių statinių ir susisiekimo komunikacijų Vismaliukų g. 34, Vilniuje, techninio
projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir projekto
vykdymo priežiūros paslaugų sutartį, kuria remiantis bus parengtas vidinės gatvės (~ 446 m.) su pėsčiųjų takais, esančios VMIPP teritorijoje,
Vismaliukų g. 34, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas.
Infrastruktūros vystymo darbus VMIPP teritorijoje (gatvė su pėsčiųjų
(dviračių) takais, apšvietimu ir inžineriniais tinklais, kartu įrengiant 7 nuovažas) planuojama finansuoti iš 2019 m. gruodį Operatoriaus parengto
ir VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros vertinimui pateikto projekto
lėšų (paraišką pagal priemonę „Smartparkas LT“).
2019 m. taip pat atlikta eilė Operatoriaus veiksmų ir tarpinstitucinių procedūrų, kurioms pasibaigus atsiras galimybė suformuoti naują, papildomą įvažiavimą į VMIPP teritoriją.

VMIPP INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

PARAIŠKA PAGAL PRIEMONĘ
„SMARTPARKAS LT“
Siekdamas užtirtinti VMIPP infrastruktūros plėtros
ir investicijų pritraukimui būtinų veiklų įgyvendinimą, Šiaurės miestelio technologijų parkas nuolatos ieško galimybių pritraukti tikslinį finansavimą
bei resursus suplanuotų infrastruktūros plėtros ir
investicijų pritraukimo priemonių įgyvendinimui.
Nuo 2019 m. birželio iki 2019 m. gruodžio didelis
ŠMTP dėmesys skirtas finansavimo galimybių

20

analizei bei galimų projekto veiklų pagrindimui, o
vėliau – ir paraiškos parengimui pagal 2014-2020
m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas” priemonę „Smartparkas LT”.
Į rekomendacinį valstybės projektų sąrašą įtrauktas ŠMTP projektas „Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų plėtra bei rinkodara“ (pateiktas LVPA
vertinimui) apima

1

reikalingos viešosios infrastruktūros (maždaug 446 m. ilgio ir 6 m. pločio gatvė su
pėsčiųjų (dviračių) takais) vystymą ir

2

tikslinių rinkodaros priemonių grupių, skirtų
investuotojų pritraukimui į VMIPP teritoriją,
įgyvendinimą.

7.
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INVESTICIJU
PRITRAUKIMAS
VMIPP
,

Siekdamas supažindinti potencialius investuotojus su galimybėmis įsikurti VMIPP ir pritraukti
investicijas į Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parką, VMIPP operatorius 2019 m. orientavosi į
įmones/kompanijas, veikiančias visose septyniose sumaniosios specializacijos kryptyse. 2019

Verslo ir mokslo
inkubatorius

m. operatorius taip pat gana daug dėmesio skyrė tikslinio bendradarbiavimo plėtrai, priemonių ir
kanalų, leidžiančių pasiekti potencialius investuotojus, išsigryninimui. Nežiūrint į tai, kad VMIPP
orientuojasi į investuotojus, veikiančius visose sumanios specializacijos kryptyse, siekdamas įtvir-

tinti VMIPP išskirtinumą ir suteikti daugiau vertės
besikuriantiems investuotojams, operatorius 2019
m., atsižvelgdamas daugelį veiksnių bei svarbių
tendencijų nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, įsivardino prioritetinę VMIPP investicijų kryptį – tai klasterizacija gyvybės mokslų srityje.

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS VMIPP
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INVESTUOTOJŲ PRITRAUKIMAS
Įgyvendindamas tikslą pritraukti investicijas į
VMIPP, operatorius gana intensyviai bendravo su
potencialiais investuotojais, kontaktų su investuotojais skaičius (įskaitant nuotolinius ir tiesioginius)
viršijo 200 ir 1200 tiesioginių kontaktinių valandų.
2019 m. VMIPP Priežiūros ekspertų grupė patvirtino teigiamus sprendimus dėl 2 investuotojų įsikūrimo VMIPP.
2019 m. liepos 5 d. VMIPP operatorius ŠMTP pasirašė sutartį su trečiuoju VMIPP investuotoju UAB
„Sanobiotec“ ir subnuomininku UAB „Vismaliukų
inovaciniai projektai“.

179
65

potencialūs investuotojai, apie
galimybę įsikurti VMIPP informuoti tikslinėmis skaitmeninės rinkodaros priemonėmis.
kartus VMIPP tiesiogiai pristatytas potencialiems investuotojams.

10
2
5

investuotojų, su kuriais vyko
pirminės derybos
pritraukti investuotojai
tęsiamos prasidėjusios derybos dėl potencialaus įsikūrimo VMIPP

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS VMIPP

Pagrindinė UAB „Sanobiotec” veikla – moksliniai
tyrimai ir technologinės ekoinovacijos, susijusios
su inovatyvių produktų kūrimu sveikatingumo ir
vaistinių preparatų rinkoms. Šios įmonės vykdomos veiklos sritys apima sumanios specializacijos
prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ įgyvendinimo tematiką „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“ ir sumanios
specializacijos prioriteto „Agroinovacijos ir maisto
technologijos” įgyvendinimo tematiką „Funkcionalus maistas”. Įkurtame įmonės centre VMIPP bus
tyrinėjamas fitocheminių medžiagų išskyrimas ir
gryninimas, jų naudojimas medicinos ir sveikatos
tikslais, taip pat vystoma maisto papildų ir plataus
vartojimo produktų gamyba.
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Vykdydamas veiklą VMIPP
investuotojas UAB „Sanobiotec“ ir UAB „Vismaliukų
inovaciniai projektai“ ketina
investuoti į ilgalaikį turtą
VMIPP ne mažiau kaip

8 000 000 EUR,

planuojama, kad bus sukurta ne mažiau kaip

80 NAUJŲ DARBO
VIETŲ,

investuotojas taip pat įsipareigojo
išvystyti ne mažiau kaip

1 TARPTAUTINĮ LYGĮ
ATITINKANTĮ
inovatyvų produktą, technologiją ar gauti
patentą, atitinkantį tarptautinį lygį.

Antrasis potencialus investuotojas, planavęs savo įsikūrimą VMIPP, o taip pat ir klasterio įkūrimą, grindžiamą 7 įmonių pasirašytu ketinimų protokolu. Po dviejų
investuotojo paraiškos vertinimų VMIPP Priežiūros
ekspertų grupėje, investuotojo įsikūrimui VMIPP buvo
pritarta. Tačiau galiausiai VMIPP Priežiūros ekspertų
grupės patvirtintas potencialus investuotojas, kuriam
2019 m. birželio 20 d. VMIPP Priežiūros ekspertų grupės posėdžio Nr. 9 metu buvo suteikta galimybė atidėti Sutarčių sudarymo terminą 6 mėnesiams, 2019
m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. 116 „Dėl įsikūrimo Vilniaus
miesto inovacijų pramonės parke“ informavo ŠMTP,
kad atsisako sudaryti Sutartis pasikeitus įmonės strateginiams planams dėl technologinių gamybos pajėgumų plėtros ir ateityje, esant galimybei, skirtų prioritetą apie 1 000 kv. m. ploto patalpų nuomai VMIPP.
Šiuo metu VMIPP operatorius ŠMTP pasiūlyti tokių
paslaugų neturi galimybės.

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS VMIPP

KLASTERIZACIJOS IR TINKLAVEIKOS
PLĖTRA
Mokslo ir verslo klasterizavimas leidžia sutelkti inovatyvias įmones ir MTEP paslaugų teikėjus geografiškai
apribotoje teritorijoje, apjungiant įmonių ir institucijų
darinius į klasterius pagal ekonominės veiklos sritį ir
sumaniosios specializacijos prioritetus.
Atsižvelgdamas į prioritetinę investicijų pritraukimo kryptį (gyvybės mokslai) ir siekdamas stiprinti
šio aukščiausią pridėtinę vertę kuriančio sektoriaus subjektų tinklaveiką VMIPP teritorijoje,
ŠMTP KARTU SU PARTNERIU VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRU 2019
M. INICIJAVO PERSPEKTYVAUS KLASTERIO –
GYVYBĖS MOKSLŲ SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ
CENTRO (GM SIC, EUROPOS KOMISIJOS SUMANIOS SPECIALIZACIJOS PLATFORMOJE –
LIFE SCIENCES DIGITAL INNOVATION HUB, LS
DIH LITHUANIA), VIENIJANČIO 14 PARTNERIŲ,
ĮKŪRIMĄ.

GM SIC – nacionalinė verslo ir mokslinių tyrimų
partnerystės platforma, skirta skaitmeninių inovacijų skatinimui gyvybės mokslų sektoriuje, jungianti mokslinių tyrimų, verslo ir viešojo sektoriaus
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institucijas bei organizacijas. GM SIC veiklą plėtos
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke, ypatingą dėmesį skirdamas biochemijos, biotechnologijų, molekulinės biologijos, genetikos, neurobiologijos, molekulinės medicinos, švariųjų technologijų
ir informacinių technologijų srityse veikiančių įmonių bendradarbiavimo stiprinimui.
Numatoma, kad stiprindamas partnerių tinklaveiką ir teikdamas konsultacines paslaugas, Gyvybės
mokslų skaitmeninių inovacijų centras skatins
naujų bioinformatikos projektų įgyvendinimą gyvybės mokslų ir sveikatos srityje, vystys didžiųjų
duomenų (Big data), generuojamų gyvybės mokslų tyrimų metu, apdorojimo ir analizės metodus,
kurs ir vystys skaitmeninę įrangą, taikomą biomedicininėje praktikoje ir diagnostikoje, sudarys sąlygas kompanijoms, vystančioms naujus biotechnologinius ir skaitmeninius produktus, validuoti
juos pasitelkiant klinikinių tyrimų praktikas, rems
startuolių, siūlančių skaitmeninius sprendimus
gyvybės mokslų sektoriui, kūrimąsi bei įgyvendins
kitas veiklas, skatinančias dalintis gerosiomis
praktikomis gyvybės mokslų pramonės sektoriuje.
Be to, partneriams ir gyvybės mokslų startuoliams
bus užtikrinama galimybė naudotis kompetencijomis ir infrastruktūra, esančia Vilniaus universiteto

KOORDINUOJANTIS
PARTNERIS

DROPLET GENOMICS

DROPLET GENOMICS

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS VMIPP

Gyvybės mokslų centre ir Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parke.
Įsikūrimą ir savo veiklos vykdymą VMIPP mokslo
ir verslo inkubatoriuje jau dabar planuoja GM SIC,
VU GMC bei gyvybės mokslų srityje besispecializuojančios įmonės, tokios kaip: UAB „Bioanalizės
sistemos”, UAB „Diagnolita”, UAB „CasZyme”, UAB
„Droplet Genomics”, su kuriomis artimiausiu metu
bus pasirašyta jungtinės veiklos sutartis.
Siekdamas tikslingai komunikuoti ir plėtoti ryšius
su potencialiais investuotojais, veikiančiais gyvybės mokslų sektoriuje, GM SIC veiklą koordinuoja
VMIPP operatorius ŠMTP.

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO
PRIEMONIŲ PAKETAS
(„SMARTPARKAS LT“)
Įgyvendindamas pagrindines VMIPP operatoriaus
funkcijas, ŠMTP 2019 metais pateikė paraišką pagal
2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę „Smartparkas LT”. Į rekomendacinį valstybės projektų sąrašą
įtrauktas ŠMTP projektas „Vilniaus miesto inovacijų

25

pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtra bei rinkodara“ (pateiktas LVPA vertinimui) apima dvi pagrindines veiklas:

1

reikalingos viešosios infrastruktūros (maždaug 446 m. ilgio ir 6 m. pločio gatvė su
pėsčiųjų (dviračių) takais) vystymą ir

2

tikslinių rinkodaros priemonių grupių, skirtų
investuotojų pritraukimui į VMIPP teritoriją,
įgyvendinimą.

Investicinį projektą papildančios rinkodaros veiklos
yra svarbios tiksliniam investicijų pritraukimui ir kryptingai komunikacijai su potencialiais investuotojais.
Tikimasi, kad suplanuotų plataus spektro rinkodaros priemonių įgyvendinimas užtikrins galimybę
padidinti Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko
žinomumą ir patrauklumą tikslinėms grupėms –
užsienio investuotojams, įgyvendinantiems MTEPI
veiklas sumanios specializacijos kryptyse (ypač gyvybės mokslų sektoriuje), padės užmegzti vertingų
tiesioginių kontaktų su užsienio investuotojais.

Atsižvelgdamas į savo patirtį ir praktiką investicijų pritraukimo srityje, VMIPP operatorius
finansavimui pateiktame tiksliniame projekte
numato įgyvendinti 5 rinkodaros priemonių grupes (skirtas investuotojų, galinčių įgyvendinti
MTEPI veiklas pagal sumanios specializacijos
prioritetus VMIPP teritorijoje, pritraukimui):
1 vizualinio identiteto atnaujinimas,
2 komunikacija socialiniuose tinkluose (Linkedin, Facebook, Twitter; planuojamas pasiektų
kontaktų skaičius socialiniuose tinkluose per
reklamos laikotarpį ne mažesnis nei 8 600 000),
3 interneto svetainėse esančio turinio naujinimas,
4 publikacijos ir reklama specializuotuose inovacijų ir verslo leidiniuose/interneto svetainėse/naujienlaiškiuose (pristatantys VMIPP ir čia
besikuriančių kompanijų tinklaveiką, veiklos rezultatus, įsikūrimo sąlygas); rengiant turinį numatytas bendradarbiavimas su Investuok Lietuvoje ir Go Vilnius, siekiant tinkamai atspindėti
informaciją apie galimybes investuoti Lietuvoje
ir Vilniuje;
5 specialieji leidiniai (VMIPP reklaminis žurnalas, informacinis bukletas, tiksliniai naujienlaiškiai potencialiems investuotojams, e-knygos).

8.
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TERITORIJOS
OPERATORIAUS
FUNKCIJU
IGYVENDINIMAS
IR VYSTYMAS

,

Pritraukdamas investicijas į VMIPP ir įgyvendindamas įsipareigojimus valstybei, ŠMTP konkuruoja
ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje rinkoje su
Šiaurės ir Rytų Europos valstybių parkų bei LEZ
pasiūlymais, todėl be išvystytos infrastruktūros
ir sklypų, skirtų investuotojams, itin didelę svarbą
turi parko išskirtinumas, ryšys su potencialiais
ir esamais investuotojais bei galimybė pasiūlyti
profesionalias operatoriaus paslaugas ir įvairiapuses konsultacijas visą įsikūrimo laikotarpį ir po jo.
Įgyvendindamas teritorijos operatoriaus funkcijas
ir jas plėtodamas ŠMTP 2019 m. dirbo keliomis
kryptimis:

 organizavo teritorijos ir infrastruktūros priežiūros, tvarkymo bei kitų su tuo susijusių
paslaugų teikimą,
 rūpinosi viešojo transporto infrastruktūros
vystymu VMIPP teritorijoje,
 siekdamas platesnės sklaidos apie VMIPP,
sukūrė Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko prekinį ženklą, VMIPP teritoriją ir galimybes įsikurti pristatančią interneto svetainę VCIIP.com,
 užtikrino investuotojų paieškai būtiną informacijos sklaidą, dalyvavo tiksliniuose nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose ar
kt. iniciatyvose.

,

TERITORIJOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR VYSTYMAS

TERITORIJOS
PRIEŽIŪRA,
PASLAUGOS
INVESTUOTOJAMS
Siekdamas efektyviau vystyti VMIPP bei užtikrinti teritorijos priežiūros ir tvarkymo bei kitų
su tuo susijusių paslaugų teikimą, teikti platesnio spektro paslaugas potencialiems ir besikuriantiems investuotojams, ŠMTP:
 2019 m. pradžioje persikėlė į VMIPP teritoriją. Tai užtikrina galimybę proaktyviai
reaguoti į investuotojų poreikius, teikti konsultacijas ir pagalbą sprendžiant įsikūrimo
metu kylančias problemas.
 Inicijavo ir su NŽT pasiekė susitarimą dėl
investuotojams (subnuomininkams) taikomos galimybės įkeisti valstybinės žemės
sklypo nuomos teisę (šia galimybe jau pasinaudojo VMIPP įsikūręs investuotojas).
 Inicijavo sprendimų paiešką dėl VMIPP teritorijoje esančio trečiųjų šalių turto perleidimo operatoriui. Rengiantis turto perleidimo
procedūrai, pradėtas teritorijoje esančio turto vertinimas.

 Atsižvelgdamas į sparčiai besikuriančius pirmuosius investuotojus, inicijavo VMIPP pasiekiamumą viešuoju transportu. Nuo 2019
m. rugsėjo VMIPP yra pasiekiamas Vilniaus
miesto viešuoju transportu, 38 autobusu,
kuris darbo dienomis darbo valandomis 17
kartų per dieną stoja VMIPP teritorijoje naujai įrengtose stotelėse „Inovacijų pramonės
parkas“, „Miškadvario st.“ ir „Vismaliukai“.
 Inicijuotas susitikimas su Vilniaus miesto
savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos” Tvaraus susisiekimo skyriaus specialistais, siekiant aptarti galimybes sujungti
VMIPP teritoriją rekreacijos ir dviračių takais
su mieste plėtojama infrastruktūra, aptartos pažangiausios tvaraus susisiekimo bei
sveikatinimo aplinkos tendencijos Europos
miestuose ir galimybės geriausia praktika
pripažintas priemones pritaikyti VMIPP teritorijoje.
 Teikė investuotojams pagalbą ir konsultacijas įsikūrimo VMIPP, prisijungimo prie infrastruktūros, VMIPP teritorijoje vykdomų
investuotojų projektų viešinimo, finansavimo galimybių, klasterizacijos, ES paramos
ir kitais klausimais.
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VMIPP PREKINIS
ŽENKLAS, INFORMACIJOS SKLAIDA IR AKTUALŪS RENGINIAI
Vykdydamas aktyvią investicinės teritorijos plėtrą
ir nuosekliai įgyvendindamas tiesioginę operatoriaus funkciją pritraukti investicijas į VMIPP teritoriją, 2019 m. ŠMTP sistemingai dirbo VMIPP
prekinio ženklo kūrimo, informacijos sklaidos, tikslinio tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo,
kryptingų partnerysčių plėtros srityje:
 Sukurtas VMIPP prekės ženklas (registruotas
Lietuvos Respublikos Valstybiniame patentų
biure), vizualinis identitetas ir VMIPP teritoriją

TERITORIJOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR VYSTYMAS

bei galimybes joje kurtis pristatantis tinklapis
vciip.com, kuriame prieinama visa investuotojams aktuali informacija apie įsikūrimą VMIPP,
suteikiama galimybė pateikti paraišką dėl įsikūrimo.
 Siekdamas didinti informacijos apie VMIPP prieinamumą svarbiuose išoriniuose šaltiniuose
ir leidiniuose, ŠMTP kreipėsi į pagrindines Vilniaus miesto bei Lietuvos institucijas – VMSA,
EIMIN, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, atsakingas
už investicijų politikos formavimą ir investicijų
pritraukimą į Vilniaus miestą, kviesdama patalpinti reprezentatyvią ŠMTP parengtą medžiagą ir informaciją apie VMIPP (su aktyvia nuoroda į VCIIP.com).
 VMIPP, kaip vienas iš penkių naujausių strateginių Vilniaus miesto infrastruktūros ir nekilnojamo turto plėtros projektų, kuriais siekiama
atskleisti miesto potencialą naujoms investicijoms, 2019 m. pirmą kartą pristatytas tarptautinei auditorijai didžiausioje tarptautinėje nekilnojamo turto parodoje „MIPIM 2019“ Kanuose,
Prancūzijoje.
 2019 m. birželį operatorius sudarė 6 mėn.
trukmės sutartį su tarptautine konsultacine
Vokietijos kompanija „Global Aldea“. Vadovaujantis šia sutartimi, Global Aldea įsiparei-

gojo atlikti Vokietijos inovatyvių įmonių rinkos
analizę, sudaryti 30-40 potencialių įmonių-investuotojų sąrašą, kurios netolimoje ateityje
planuoja plėtrą užsienyje, bei kontaktuoti su
jomis tiesiogiai, siekiant pristatyti galimybes
įsikurti VMIPP. Sutarta pagrindinį dėmesį skirti
biotechnologijų, farmacinėms, gyvybės mokslų bei inžinerinėms inovatyvioms įmonėms.
Bendradarbiavimo laikotarpiu atlikta Vokietijos inovatyvių įmonių rinkos analizė, parengtas
potencialiai aptartą profilį atitinkančių įmonių,
kurios ateityje planuoja plėtrą užsienyje, sąrašas, užmegztas pirminis tiesioginis kontaktas.
Bendradarbiavimo laikotarpiu su keliais investuotojais pereita į antrąjį etapą – susisiekę su
VMIPP operatoriumi jie domėjosi konkrečiomis detalėmis, tikslesnėmis įsikūrimo sąlygomis ir reikalavimais, keliamais investuotojams.
 Pradėtas plėtoti bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centru
(toliau – VU GMC), išsivystęs į rezultatyvią
partnerystę, padėjusią išsigryninti strateginį
VMIPP tikslą – stiprinti gyvybės mokslų srityje
veikiančių įmonių ir mokslo tinklaveiką.
 Informacija apie VMIPP poreikį bendradarbiauti su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis
(DA) pateikta LR EIMIN Inovacijų ir pramonės
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departamentui bei URM. Išsakytas lūkestis
dėl galimybių keistis aktualia informacija apie
tikslinėse valstybėse (Šveicarija, Didžioji Britanija, Skandinavijos šalys, JAV, Ispanija, Belgija,
Olandija, Prancūzija, Singapūras, Vokietija ir
Indija) esančias ir potencialiai investuotojomis
Lietuvoje (VMIPP) galinčias tapti kompanijas,
bendradarbiauti su DA skleidžiant informaciją
apie galimybes savo veiklą užsienio investuotojams plėtoti VMIPP (renginiuose, tiksliniais
komunikacijos kanalais ir priemonėmis, plėtojant ryšius su užsienio žiniasklaida ir nuomonių lyderiais).
 Bendradarbiaujant su EIMIN ir URM, pradėtas
plėtoti aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos

TERITORIJOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR VYSTYMAS

diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje ir komercijos atašė. Parengtas pirminis informacinės medžiagos paketas VMIPP pristatymui
užsienio investuotojams, informacinė medžiaga išplatinta Lietuvos ambasadomis užsienyje.
 Atnaujintas ir pakartotinai išleistas VMIPP reprezentacinis bukletas, skirtas investuotojams
(anglų kalba); bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) Ekonomikos plėtros departamento Eksporto politikos
skyriumi, bukletas išplatintas Lietuvos diplomatų ir specialiųjų atašė, dirbančių ekonomikos srityje, metinio susitikimo metu.
 Pradėtas susitikimų ciklas su Lietuvos Respublikos ambasadoriais, siekiant pristatyti
VMIPP kaip investicijų galimybę, plėtrą planuojančioms užsienio kompanijoms. VMIPP vizija,
teritorija ir numatoma plėtra pristatyta čia apsilankiusiems Lietuvos Respublikos ambasadoriams Indijoje, Kinijoje, bendradarbiaujama
su diplomatinėmis atstovybėmis ir komercijos
atašė Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, Nyderlanduose, Izraelyje, JAV ir kt.
 Inicijuotas susitikimas su VšĮ „GO Vilnius“ Viešųjų ryšių ir Verslo skyrių atstovais ir VšĮ „In-









vestuok Lietuvoje“ Gyvybės mokslų sektoriaus
komanda. Susitikimų metu aptartos galimybės integruotai vykdyti VMIPP pristatymą užsienio investuotojams.
Atnaujintas informacinės medžiagos paketas
(informacinis bukletas ir skaitmeninių reprezentacinių priemonių rinkinys) investuotojams,
pristatantis galimybes ir sąlygas kurtis VMIPP
(lietuvių ir anglų kalbomis). Šia medžiaga pasidalinta su VŠĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „GO
Vilnius” investicijų pritraukimo komandomis.
Potencialiems
investuotojams
(gyvybės
mokslų sektoriaus) išplatintas tikslinis naujienlaiškis, kviečiantis susipažinti su galimybėmis įsikurti VMIPP.
Bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu,
VMIPP surengtas susitikimas su „Baltic Sea
Underground Innovation Network (BSUIN)“
partneriais iš Nivalos regioninės plėtros agentūros NIHAK, Nivalos industrinio parko ir Oulu
universiteto. Kolegoms iš Suomijos pristatyta
VMIPP veikla, pasikeista gerosiomis patirtimis
kuriant technologijų ir pramonės parkus, kalbėtasi apie bendrų tarptautinių iniciatyvų galimybes, patirties mainus pritraukiant investicijas.
VMIPP specialiuoju ŠMTP renginiu „Orientavimosi žaidynės „Inovatorių Vilnius” SVV atsto-
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vams pristatyta 2019 m. Inovacijų savaitėje.
Renginio metu dalyviai ne tik atliko interaktyvias užduotis, supažindinančias su inovatoriais ir Vilniuje plėtojamomis inovacijomis, bet
ir apsilankė VMIPP, susipažino su pramonės
parko vizija, teritorija, besikuriančiais investuotojais.

 Nuolat atnaujinama informacija apie VMIPP
besikuriančius investuotojus, reikšmingas
operatoriaus iniciatyvas (interneto svetainės
smtp.lt ir vciip.com, socialiniuose tinkluose
Linkedin, Facebook, Twitter), bendradarbiaujama žiniasklaida, teikiama informacija apie
svarbiausius įvykius VMIPP, besikuriančius
investuotojus, pasirašomas svarbias sutartis
ir kt.

9.
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TECHNOLOGIJU
PARKO VEIKLA

,

INOVACIJŲ PARAMOS
PASLAUGOS

INOVACIJŲ KONSULTACINĖS IR PARAMOS PASLAUGOS VERSLUI
Siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą,
būtina skatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Tačiau pripažįstama, kad Lietuvos įmonėms vis dar trūksta žinių, reikalingų efektyviam
MTEPI veiklų vykdymui iš esmės visame inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki
jo pateikimo rinkai. Siekdamas prisidėti prie šios

problemos sprendimo, Šiaurės miestelio technologijų parkas, įgyvendindamas antrąjį strateginį veiklos tikslą, 2019 m. aktyviai teikė specializuotas
inovacijų paramos paslaugas verslui, tęsdamas
partnerystę 2017 m. pradėtame įgyvendinti inovacijų paramos projekte „Inovacijų konsultacinės ir
paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“. Projekto vykdytojas – Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra (MITA). Projekto partneriai – VšĮ Lietuvos inovacijų centras, VšĮ „Fizikos instituto mokslo
ir technologijų parkas“, VšĮ „Visorių informacinių
technologijų parkas“, VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų parkas“, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, Lietuvos pramonininkų konfederacija,
Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo
konfederacija, VšĮ „Saulėtekio slėnis“ ir VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“.

Projekto įgyvendinimo metu teikiamos konsultacinės inovacijų paramos paslaugos ūkio subjektams, vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą
pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) kryptis.
Konsultavimo ir informavimo paslaugas, susijusias su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu
2019 m. verslui ŠMTP teikė 11 konsultantų ir 2
technologijų agentai. Paslaugomis (4917 konsultacijų valandų) pasinaudojo daugiau kaip 50 įmonių, veikiančių visose sumanios specializacijos
kryptyse.
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Remiantis preliminariais duomenimis (vadovaujantis LR teisės aktais, metinė MT-02 statistinė
ataskaita yra teikiama iki einamųjų metų gegužės
9 d. su galimybe juos vėliau tikslinti ir teikti už paskutiniuosius trejus finansinius metus), inovatyvios
technologinės įmonės, pasinaudojusios ŠMTP
konsultacijų paslaugomis, deklaravo 144 400
MTEP išlaidų.
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Energetika ir
tvari aplinka

Įtrauki ir
kūrybinga
visuomenė

4

Sveikatos technologijos
ir biotechnologijos

7

18

Agroinovacijos ir
maisto technologijos

2

18 įmonių, pasinaudojusios ŠMTP konsultacijų ir/
ar inovacijų paramos paslaugomis 2019 m. įsidiegė ir (ar) sukūrė inovacijas įmonės ar nacionaliniu
lygiu, 4 įmonės sukūrė gaminių, paslaugų ar procesų prototipus (koncepcijas), taip pat pasirašyta
viena technologijų perdavimo sutartis.

12

2

Nauji gamybos procesai,
medžiagos ir technologijos

9
Informacinės ir
ryšių technologijos
Išmanusis, netaršus,
susietas transportas

KONSULTACIJŲ
VALANDOS

KONSULTANTAI

4917 11

TECHNOLOGIJŲ
AGENTAI

INOVACIJOS

TECHNOLOGIJOS

PROTOTIPAI

NAUJOS
TECHNOLOGINĖS
ĮMONĖS

2

18

4

4

5
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NACIONALINIS IR
TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Siekdamas prisidėti prie Lietuvos inovacijų sistemos stiprinimo, inovacijų kultūros ir bendruomeniškumo ugdymo, o taip pat – išlaikyti savo, kaip
tarptautiniu lygiu veikiančio inovacijų paramos
partnerio pozicijas, ŠMTP dalyvavo technologijų
ir verslo asociacijų veikloje, integravosi į nacionalinius ir tarptautinius tinklus, aktyviai palaikydamas
ryšius, bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio partneriais, prisidedančiais prie ES sumanios
specializacijos tikslų įgyvendinimo, inicijuodamas
ir įgyvendindamas tarptautinės partnerystės ir tinklaveikos plėtros, verslumo projektus, tarptautines
ES MTEPI iniciatyvas.
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„BIURO ECO KONSULTANTAS“:
Maždaug 75 procentai europiečių gyvena ir dirba
miestuose, čia nuolat kuriasi vis daugiau organizacijų ir įmonių, kurių biurai ir administraciniai padaliniai gausiai naudoja išteklius. Skaičiuojama, kad
būtent biurai sunaudoja iki 40 proc. visų pasaulyje
išgaunamų žaliavų. Taigi, dauguma su aplinkosauga susijusių iššūkių pastaruoju metu kyla miesto
aplinkoje. Ne mažiau svarbiu tvarų išteklių naudojimą laiko ir pačios įmonės – juk remiantis tyrimais,
tinkamai panaudojant išteklius ir rūšiuojant atliekas, standartinis biuras galėtų sutaupyti net iki 4
proc. nuo savo apyvartos.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. ŠMTP kartu su partneriais iš Norvegijos, Prancūzijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos įgyvendina projektą „Office Eco
Consultant“ (pagal programą „Erasmus+“, K2
veiksmas), kurio tikslas – sukurti mokymo programą, leisiančią atsirasti naujai – Biuro EKO konsultanto – specializacijai, nes tvaraus išteklių panaudojimo, aplinkos apsaugos ir finansinės naudos
biurų aplinkoje įmanoma siekti tik suteikus papildomas kompetencijas šioje srityje dirbantiems
darbuotojams.

Šio projekto metu dalindamiesi patirtimi ir gerąja praktika partneriai sukurs ir tarptautiniu lygiu
išbandys naujam profesiniam profiliui skirtą mokymo sistemą, mokymo metodiką ir ECT grįstą
mokymo programą. Numatoma projekto pabaiga
– 2020 rugsėjo mėn.
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TARPTAUTINĖS PROGRAMOS
„INTERREG LATVIA, LITHUANIA
AND BELARUS CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME“
PROJEKTO “INOVATYVIŲ
PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ TURNYRAS
“BUSINESS LAB” VYSTYMAS

„MOVE IT FORWARD+“: TARPTAUTINĖ
INICIATYVA MOTERŲ SKAITMENINIO
VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMUI
Remiantis Europos komisijos duomenimis, moterų verslumo potencialas, indėlis ir kūrybiškumas
vis dar nepakankamai išnaudojamas, siekiant paskatinti ekonomikos augimą, o „Global Entrepreneurship Monitoring“ ataskaita rodo, kad moterų
verslininkių dalis yra beveik du kartus mažesnė nei
vyrų (5,9 proc. moterų, 12,5 proc. vyrų). Siekdamas
paskatinti moterų skaitmeninį verslumą Lietuvoje,
prisidėti prie moterų inovatyvių idėjų įgyvendinimo, Šiaurės miestelio technologijų parkas drauge
su partneriais iš Belgijos, Prancūzijos, Kroatijos,
Rumunijos ir Liuksemburgo įgyvendina Erasmus+
programos „Strateginės partnerystės“ veiksmo lėšomis remiamą projektą „Move it forward+“.
Pagrindinis „Move it forward+“ tikslas – praktiniai
patirties mainai, siekiant valstybėse partnerėse
pagerinti turimus moterų bei merginų skaitmeni-

nio verslumo įgūdžius. Įgyvendinant projektą bus
sukurta verslumo palaikymo ir mentorystės metodologija/programa, suburtas tarptautinis įmonių,
prisidedančių prie moterų skaitmeninio verslumo
skatinimo, tinklas, projekto dalyvėms (ne mažiau
nei 200 moterų) bus teikiamos konsultacijos bei
pagalba vystant verslo idėją ir plėtojant ryšius su
privačiuoju sektoriumi. Lietuvoje numatomas vienas projekto renginys, vyksiantis 2020 metų rugsėjį.

Šiaurės miestelio technologijų parkas, kaip koordinuojantis partneris, 2019 metais baigė tarptautinio
projekto „Innovative Project Solutions Tournament
„Business LAB“ tarpinstitucinio dokumentų derinimo procedūrą ir pasirengimą projekte numatytų
veiklų įgyvendinimui nuo 2020 m. Drauge su partneriais iš Lietuvos (Vilnius Gedimino technikos Universitetas, Vilnius) ir Baltarusijos (Yanka Kupala Valstybinis Grodno Universitetas, Jaunimo verslumo
paramos ir plėtros centras, Minskas, Polocko Valstybinio Universiteto mokslo ir technologijų parkas)
įgyvendinamo projekto tikslas – skatinti jaunimo
verslumą, sukuriant palankią sistemą rastis ir augti
verslo idėjoms, diegiant alternatyvų jaunimo verslumo ir savarankiško įsidarbinimo gebėjimų ugdymo
metodą. Plačią jaunimo auditoriją (660 asmenų, dalyvaujančių praktinėse verslumo ugdymo veiklose)
apimsiantis tarptautinis projektas prisidės prie jaunimo nedarbo mažinimo projekto regionuose.
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Numatoma, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta ir įdiegta metodologija, mokymų
ir konsultavimo programa – „Business LAB“, vyks
jaunimo verslumo mokymai, bus surengtas 2 etapų inovatyvių idėjų turnyras „Business LAB“, organizuojamos praktinės sukurtos metodikos ir metodologijos „perėmimo“ konferencijos.

TEIKTOS PARAIŠKOS, KURIŲ
VERTINIMO PROCESAS NEBAIGTAS/
PRITARIMAS NEGAUTAS:
 2019 m. vasario 25 d. – „IT waste savers:
Curricula for giving IT wastes a second life“,
pagal Erasmus+, K2 veiksmą;
 2019 m. gegužės 29 d. „New abilities leading to success“ pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per
sieną programą, „Užimtumo skatinimas per
verslumą ir inovacijas“ prioritetą.
 2019 m. gruodžio 30 d. „European Researchers Night’2020. Lithuania”, Horizon2020
(vertinimo proceso pabaiga numatoma
2020-03-01).
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NARYSTĖ NACIONALINĖSE IR
TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE/
PLATFORMOSE:
Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centras (EK
platformoje – LS DIH Lithuania) – nacionalinė verslo ir mokslinių tyrimų partnerystės platforma, skirta
skaitmeninių inovacijų skatinimui gyvybės mokslų
sektoriuje, jungianti mokslinių tyrimų, verslo ir viešojo sektoriaus institucijas bei organizacijas. ŠMTP –
iniciatorius ir koordinuojantis partneris.

Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija (TIPVA), kurios misija – telkti verslo, mokslo,
valdžios ir visuomenės atstovus bendroms iniciatyvoms, skatinančioms tvarią inovacijų plėtrą.

Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija. Pagrindinis tikslas – sukurti Lietuvoje fotoelektros
technologijų pramonę, aprėpiančią kuo platesnę
technologijų ir produktų pridėtinės vertės kūrimo
grandinę.

Įgyvendindamas kasdienes inovacijų ir mokslo populiarinimo veiklas, 2019 metais ŠMTP tradiciškai
organizavo ar ėmėsi partnerystės rengiant informacinius/mokslo ir inovacijų populiarinimo renginius, pristatančius sėkmės istorijas, technologines
naujoves, įgyvendino iniciatyvas, skatinančias inovatyvumą, verslumą, kūrybiškumą, teikė konsultacijas ES paramos, paraiškų rengimo ir projektų
įgyvendinimo klausimais.
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PLĖTOJAMAS NACIONALINIS
IR TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS:
Tikslinis nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas pagal sudarytus ir naujai inicijuojamus bendradarbiavimo susitarimus:

 „MIT Enterprise Forum CEE” (Lenkija), bendradarbiavimo susitarimas nuo 2019 m.;

 Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, tikslinis bendradarbiavimas, siekiant
tinklaveikos stiprinimo ir kryptingos VMIPP
plėtros gyvybės mokslų sektoriuje, bendradarbiavimo susitarimas nuo 2019 m.;

 „Startup HUB Poland Foundation“ (Lenkija),
bendradarbiavimo susitarimas nuo 2018 m.

 Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
tikslinis bendradarbiavimas, siekiant įtraukti
architektūros ir kūrybinių industrijų studentus į VMIPP teritorijoje esančių viešųjų erdvių įveiklinimą;

Toliau sėkmingai bendradarbiauta siekiant inicijuoti naujus projektus, patirties sklaidą, plėtoti kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimo galimybes, partnerių paiešką su: „Beijing RongTong Investment
Group“, „Ventspilio aukštųjų technologijų parku“,
„AALTO universitetu“, „TECHNOPOL“, „Šanchajaus universiteto mokslo ir technologijų parku“,
„Investment Service Center“, „ELK mokslo ir technologijų parku“, „Akrono tarptautiniu verslo akceleratoriumi“, „US.MAC, Rygos Techhub“, „Oslo Startup Lab, European Business Network“ ir kt. ŠMTP
partneriais.

„Inkubatoriaus atidarymas Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke
iki 2022 metų – vienas iš pagrindinių Šiaurės miestelio technologijų
parko, kaip operatoriaus, veiklos rezultatų įgyvendinant valstybei
svarbų ekonominį projektą. Tačiau turime tikslą tai daryti kryptingai,
kad šis objektas atneštų valstybei maksimalią naudą. Todėl pasirinkta
kryptis – projektuoti jį kaip Technologijų vystymo centrą, skirtą būtent
gyvybės mokslų sektoriaus įmonių klasterizacijai”

„Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke įsikūrusios įmonės jau
dabar taiko sudėtingus skaitmeninius sprendimus, pasitelkia dirbtinį
intelektą mokslinių tyrimų duomenų apdorojimui, analizei,
prognozavimui. Ir artimiausiu metu tokių sprendimų gyvybės mokslų
sektoriuje vertė tik augs. Todėl kurdami Gyvybės mokslų skaitmeninių
inovacijų centrą VMIPP turime aiškią viziją – kad čia, stiprių mokslo
centrų ir universitetų kaimynystėje, būtų kuriami naujas galimybes
gyvybės mokslų pramonei atveriantys sprendimai”

Dr. Gediminas Pauliukevičius,
Šiaurės miestelio technologijų parko direktorius

„Gyvybės mokslų sektorius išties yra ta sritis, kuria Lietuva
gali didžiuotis ir kurios vaidmuo ekonomikoje vis stiprėja ir
ateityje tik stiprės. Vyriausybė užsibrėžė ambicingą tikslą –
iki 2030 metų pasiekti, kad Lietuvoje 5 proc. šalies
bendrojo vidaus produkto generuotų gyvybės mokslų
industrija. Tai galime padaryti tik sutelkę turimą potencialą
ir vystydami būtiną infrastruktūrą“

Saulius Skvernelis,
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
„Didžiųjų duomenų generavimo, analizės bei taikymo technologijos
gyvbės mokslų srityje dažnai reikalauja labai skirtingų kompetencijų.
Pasiekus efektyvų tokių technologijų derinį neabejotinai galime
pasiekti ir proveržius pramonės bei personalizuotos medicinos
srityse. Todėl gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centro
platforma - puiki galimybė artimam bendradarbiavimui tarp
skirtingas kompetencijas vystančių įmonių”

Juozas Nainys,
Droplet Genomics direktorius
„Butelio kakliukas”, kuris gali tapti rimtu trukdžiu įgyvendinant
ambicingus valstybės tikslus, šiuo metu yra labai aiškus – tai fizinės
sąlygos auginti startuolius būtent gyvybės mokslų sektoriuje. Ir
pagrindinis klausimas, kai kalbame apie startuolių kūrimą ir plėtrą yra
paprastas: kur jie dirbs ir vystys savo produktus? Čia mes matome
puikią partnerystės galimybę su Vilniaus miesto inovacijų ir pramonės
parku, kuriame jau dabar kuriasi biotechnologijų įmonės, puoselėjami
planai sukurti geras starto sąlygas mokslo žinias siekiantiems
komercializuoti tyrėjams”

Dr. Gintaras Valinčius,
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro direktorius

„Atsižvelgdami į globalias tendencijas ir potencialą, siekiame
plėsti savo veiklą į industriją, susijusią su sveikatos
technologijomis ir biotechnologijomis, agroinovacijomis ir maisto
technologijomis. Galimybė kurtis Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parke mums pasirodė patraukli tiek dėl patogios
lokacijos, parengtos infrastruktūros, tiek dėl čia besikuriančių
stiprių gyvybės mokslų srityje dirbančių kompanijų kaimynystės”

Rytis Vincentas Urbonas,
Sanobiotec direktorius

