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Preambulė
Remiantis 2013 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1281 patvirtintos „Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų
programos“ ir 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 963 patvirtintos „Mokslo ir technologijų parkų plėtros
koncepcijos“ nuostatomis, identifikuojančiomis esminius mokslo ir technologijų parkų plėtros aspektus, įgyvendinant kryptingą inovacijų sistemos
kūrimą ir plėtrą, bei įgyvendinant Viešosios įstaigos Šiaurės miestelio technologijų parko 2016–2020 m. veiklos strategiją, patvirtintą 2016 m.
balandžio 12 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 31, pateikiamas Viešosios įstaigos Šiaurės miestelio technologijų parko (toliau – Parkas,
ŠMTP) 2018 metų veiklos planas.
Parkas, ilgus veiklos metus prisidėdamas prie Lietuvos inovacijų politikos įgyvendinimo bei sukaupęs patirtį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, sieks
užtikrinti darnų inovacijų sistemos veikimą, teikiant aukštos pridėtinės vertės specializuotas inovacijų paramos paslaugas.
ŠMTP strateginiai veiklos tikslai, patvirtinti 2016 m. balandžio 12 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 31 (ŠMTP 2016-2020 m. veiklos
strategija, 14 psl.):
1. Užtikrinti aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugų teikimą per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, vykdant bendras MTEP ir inovacijų
veiklas;
2. Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių įmonių verslumui ir plėtrai;
3. Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ir atskirus inovacijų sistemos objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis, tinklaveika,
klasterizacija ir tarptautiškumu, prisidedant prie darnaus inovacijų sistemos veikimo.
Atsižvelgiant į Parko raidos stadiją, kuri atspindi Parko galimybes, gebėjimus, poreikius ir veiklos specifiką inovacijų ekosistemoje, 2018 metais
ketinama aktyviai veikti inovacijų skatinimo infrastruktūroje, dinamiškai reaguojant į inovacijų sistemos bei ŠMTP tikslinių grupių poreikius. 2018 m.
iškelti keturi pagrindiniai tikslai, suderinti su ŠMTP strateginėmis veiklos ir inovacijų raidos kryptimis bei atitinkantys jų prioritetus:
1. Inovacijų skatinimo infrastruktūros vystymas ir investicijų pritraukimas, įgyvendinant valstybinės svarbos ekonominį projektą (toliau –
VSEP), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1411 (atitinka ŠMTP strateginį veiklos tikslą Nr.
3);
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2. Parko inovacijų paramos paslaugų vystymas, sudarant palankią terpę kūrybingų, jaunų ir aktyvių žmonių pritraukimui ir ugdymui, skatinant
inovatyvių įmonių steigimosi ir plėtros, technologijų perdavimo ir idėjų komercializavimo procesus (atitinka ŠMTP strateginį veiklos tikslą Nr.
2);
3. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas, stiprinant inovacijų sistemos dalyvių tarptautinį bendradarbiavimą (atitinka ŠMTP strateginį
veiklos tikslą Nr. 2);
4. Inovacijų kultūros ugdymas ir bendruomeniškumo vystymas, aktyvinant inovacijų partnerystę (atitinka ŠMTP strateginį veiklos tikslą Nr.
1).
ŠMTP tikslinės grupės:
• Moksleiviai, aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai, tyrėjai bei kiti fiziniai asmenys, ketinantys pradėti technologijomis grįstą verslą;
• Technologijas kuriantys arba galintys kurti juridiniai asmenys, kurių veikla atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus;
• Mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, verslo paramos organizacijos ar kitos organizacijos, kurių veikla atitinka ŠMTP veiklos strategiją,
misiją, viziją ir tikslus, ir kurios veikia pagal sumanios specializacijos tikslus;
• Investuotojai, siekiantys įsikurti VSEP įgyvendinimo teritorijoje (toliau – Teritorija), atitinkantys investuotojų atrankos kriterijus.
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2018 m. veiklos rezultatų rodikliai
1 lentelė. 2018 m. veiklos rezultatų rodikliai

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Veiklos kryptys
Sudaryti sąlygas kurti ir
komercinti mokslinių
tyrimų rezultatus
Aktyvinti inovacijų
partnerystę

Plėtoti tarptautinį
bendradarbiavimą

Rodiklio pavadinimas
1.1. Technologijų perdavimo sutarčių
(procesų), ne mažesnės nei 10 000 eurų
vertės*, skaičius (vnt.)
2.1. Pagal partnerystę įgyvendinamų
MTEPI projektų skaičius (vnt.)
2.2. Į klasterį pritrauktų naujų narių
skaičius (vnt.)
3.1. Tarptautinių MTEPI projektų,
sutarčių skaičius (vnt.)

Rodiklio
reikšmė

Papildoma informacija

3 vnt.

•

3 konsultuotų įmonių parengti technologiniai procesai,
įgyvendinant projektą pagal „Inogeb LT“ priemonę.

1 vnt.

•

4 vnt.

•

1 partnerystė inicijuojant naujus MTEPI projektus kartu su
verslo įmonėmis arba su mokslo ir studijų institucijomis.
4 nauji nariai, pritraukti į klasterius.

2 vnt.

•
•

3.2. Parko lėšos,gautos įgyvendinant
tarptautinius projektus (Eur)

132 811 Eur

•

•

3.3. Parko pateiktų paraiškų skaičius
tarptautinei programai Horizon 2020

2 vnt.

•
•
•

1 tarptautinio projekto - „WOW - Code 2 Confidence“
įgyvendinimo sutartis.
1 tarptautinio projekto - „Innovative Project Solutions
Tournament “Business LAB”” įgyvendinimo sutartis.
1 575 Eur tarptautinio projekto „WOW – Code 2
Confidence“, įgyvendinamo pagal „Erasmus+“ programą,
finansavimo lėšų;
131 236 Eur tarptautinio projekto „Innovative Project
Solutions Tournament “Business LAB””, įgyvendinimo
pagal „Interreg Latvia, Lithuania and Belarus CrossBorder Cooperation Programme“ programą, finansavimo
lėšų;
Inicijuotų tarptautinių projektų finansavimo lėšos.
1 pateikta paraiška, kaip pareiškėjas;
1 pateikta paraiška, kaip partneris.
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4.

Sudaryti palankias sąlygas
steigtis ir plėtotis
inovatyvioms įmonėms

5.

Ugdyti inovacijų kultūrą,
bendruomeniškumą

6.

Siekti Parko specializacijos
(teikti specializuotas
inovacijų paramos
paslaugas, orientuotas į tam
tikrą technologijų sektorių)
Papildomi Parko veiklos
rodikliai

7.

(vnt.)
4.1. Naujų technologijų įmonių skaičius
(vnt.)
4.2. Pritraukta investicijų į naujas
technologijų įmones (proc. nuo Parko
įmonių apyvartos)**
4.3. Klientų, kuriems Parkas suteikė
inovacijų paramos paslaugas, išleistų į
rinką naujų produktų skaičius** (vnt.)
5.1. Metinio Parko žinomumo kaita
(padidėjimas, proc.)
6.1. Unikalių klientų skaičius pagal
ekonominės veiklos sritis (vnt.)

7.1. Suteiktos konsultacijos (val.)
7.2. Inovatyvumą, verslumą, kūrybiškumą
skatinančių iniciatyvų (mokymų,
seminarų, konkursų) (vnt.)
7.3. Informacinių renginių, konferencijų,
pristatančių sėkmės istorijas,
technologines naujoves, skaičius (vnt.)

5 vnt.

Parko lėšomis ir įgyvendinant projektą, pagal „Inogeb LT“
priemonę, įkurtos naujos technologinės įmonės.

>=0,25 proc.

20 vnt.

Klientų, kuriems Parkas suteikė inovacijų paramos paslaugas,
apklausos duomenys.

>= 24 proc.

Nustatomas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros
Mokslo ir technologijų parkų veiklos rezultatų stebėsenos ir
vertinimo ataskaitoje.
Įgyvendinant projektus praplėstas inovacijų paramos paslaugų
poreikių turinčių klientų skaičius.

100 vnt.

8 040 val.
6 vnt.

6 vnt.

•
•
•
•

3 „Northtown verslo klubai“;
3 įvairaus pobūdžio mokymai, seminarai, konkursai,
organizuojami įgyvendinant projektus.
3 partnerystės skatinimo ir paieškos renginiai;
3 įvairaus pobūdžio informaciniai renginiai, konferencijos,
organizuojami įgyvendinant projektus.

* Informacija konfidenciali ir viešai nebus skelbiama.
**Atsižvelgiant į tai, kad 2018-01-31 baigėsi Parko patalpų adresu J. Galvydžio g. 3, Vilnius nuomos sutartis, vietoj Parke veikiančių įmonių bus vertinamas klientų,
kuriems 2018 m. Parkas suteikė inovacijų paramos paslaugas, rezultatas.
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ŠMTP 2018 m. veiklos planas
2 lentelė. 2018 m. veiklos plano 1 tikslo detalizacija

Tikslas

Uždavinys

1. Inovacijų skatinimo
infrastruktūros
vystymas ir investicijų
pritraukimas
(pagal „Vilnius Smart Park“
teritorijos vystymo
strategiją, patvirtintą
Vismaliukų investicinės
inovacijų zonos Priežiūros
ekspertų grupės posėdyje
2017 m. rugsėjo 13 d.
protokolu Nr. 4)

1.1. Tęsti išteklių inovacijų
kūrimui telkimą

1.2. Tęsti vertės grandinių
tinklo kūrimą

Planuojamas finansavimo
šaltinis ir sąnaudos
• Planuojamos pajamos – Parko
lėšos (žiūrėti 6 lentelę),
planuojamos sąnaudos – 167
000 Eur.
• Planuojamos pajamos už
suteiktas Inovacijų paramos
paslaugas (žiūrėti 6 lentelę),
planuojamos sąnaudos – 17
000 Eur.

Rezultatas *
•

Pradėti verslo inkubatoriaus techninio projekto parengimo
darbai, vadovaujantis „Vilnius Smart Park“ teritorijos
vystymo strategijos 18.1.1. punktu.

•

Pritrauktos pagal poreikį tiekimo grandinei (t. y.
koordinuotai ir optimizuotai „Vilnius Smart Park“
teritorijoje įsikūrusių investuotojų veiklai, užtikrinant
nekonkuravimą tarpusavyje) svarbios ekonomines veiklas
vystančios įmonės ir tarptautinių kompanijų atstovybės,
atitinkančios Sumaniosios specializacijos krypčių ir jų
prioritetų įgyvendinimo programos nuostatas.
Pritraukta 1 516 653 Eur privačių investicijų (vadovaujantis
Vismaliukų investicinės inovacijų zonos Priežiūros ekspertų
grupės posėdžių protokolais Nr. 5 ir Nr. 6 nustatyta
investicijų vertė bus reguliariai ir nuosekliai investuojama į
Teritoriją ilguoju laikotarpiu, pradedant 2018 metais):
- Sausio mėn. – 131 736 Eur,
- Balandžio mėn. – 461 639 Eur,
- Liepos mėn. – 461 639 Eur,
- Spalio mėn. – 461 639 Eur.
Pritrauktos 4 inovatyvios SVV:
- Sausio mėn. – 1 vnt.,

•

•
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•

1.3. Klasterizuoti mokslą ir
verslą

• Planuojamos pajamos – Parko
lėšos (žiūrėti 6 lentelę),
planuojamos sąnaudos – 17
000 Eur.

•

•

- Balandžio mėn. – 1 vnt.,
- Liepos mėn. – 1 vnt.,
- Spalio mėn. – 1 vnt.
Sukurtos 75 naujos darbo vietos:
- Balandžio mėn. – 25 darbo vietos,
- Liepos mėn. – 25 darbo vietos,
- Spalio mėn. – 25 darbo vietos.
Į klasterį pritrauktų naujų narių skaičius – 4 vnt. ŠMTP
yra tik 1 klasterio – Fotoelektros technologijų klasterio
narys, todėl 2018 m. planuojama į klasterius pritraukti 4
naujus narius.
Klasterizuojamos geografiškai aiškiai apribotoje teritorijoje
veikiančios inovatyvios įmonės ir MTEP paslaugų teikėjai –
plėtojama 2 klasterių veikla:
o Fotoelektros technologijų klasteris, teikiantis inovacijų,
technologines ir testavimo paslaugas, tokiu būdu
siekdamas užtikrinti Lietuvos fotoelektros pramonės
konkurencingumą globalizacijos sąlygomis;
o Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasteris,
teikiantis organinių junginių analizės paslaugas, tokiu
būdu siekdamas padidinti Lietuvos organinių junginių
kūrimo ir gryninimo pramonės vertę bei
konkurencingumą pasaulinėse rinkose.
ŠMTP nėra nei vieno klasterio koordinatorius ir iki šiol nėra
gavęs jokios valstybės paramos klasterių steigimui ar
plėtojimui. Rodiklis, susijęs su klasterizacija (“Įkurti ne
mažiau kaip 6 klasteriai”), yra sietinas tik su VSEP
rodikliais ir bus pasiektas iki 2022 m. pabaigos, todėl
ilguoju laikotarpiu planuojama į klasterizaciją įtraukti ne
mažiau kaip 30 įmonių.
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1.4. Vystyti teritorijos
operatoriaus funkcijas

• Planuojamos pajamos – Parko
lėšos (žiūrėti 6 lentelę),
planuojamos sąnaudos – 58
245 Eur.

•

•

•

•

•

Teritorijoje sukurtos infrastruktūros perėmimas - vykdoma
infrastruktūros priežiūra ir administravimo organizavimas
infrastruktūros savininkų ir naudotojų Teisės aktų nustatyta
tvarka;
Vykdoma aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų
įmonių paieška ir subūrimas, siekiant Teritorijoje padidinti
šių įmonių koncentraciją ir įvairovę:
o Konsultacinės paslaugos MVĮ (potencialiems
investuotojams į teritoriją) – 4–6 vnt.;
o Įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI
programose/projektuose skatinimas – 3 vnt.;
o Teritorijoje įsikūrusių įmonių skaičius – 4 vnt.
Pradėtas pasiruošimas rekreacinių (viešųjų) erdvių
įrengimui – parengta viešųjų erdvių vystymo strategija –
1 vnt.;
Padidintas visuomenės informuotumas apie Teritoriją ir jos
veiklą, pradėtas teigiamo įvaizdžio formavimas:
o Straipsniai (VŽ ir Delfi/15min) – 8 vnt.;
o Žurnalo tipo ketvirtinis leidinys apie mokslą,
inovacijas ir technologijas – 12 000 Eur;
o Komunikacija socialiniuose tinkluose – 12 vnt.;
o Tinklapis – 1 vnt.;
o Naujienlaiškis – 2 vnt.;
o PPT ir pristatymai investuotojams – 2 vnt.;
o Baneriai – 2 vnt.
Užtikrinama Teritorijos veiklos kaštų efektyvumo
optimizavimo ir administravimo kontrolė.
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*Visi ŠMTP 2018 metų veiklos plano pirmuoju tikslu „Inovacijų skatinimo infrastruktūros vystymas ir investicijų pritraukimas” numatyti
pasiekti rezultatai bus įmanomi įgyvendinti tik esant sąlygai, jog 2018 metų pradžioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė išspręs valstybinės
žemės subnuomos problemą valstybinės svarbos ekonominio projekto atžvilgiu.
Šiuo metu ŠMTP iniciatyva yra surasti ir Vismaliukų investicinės inovacijų zonos Priežiūros ekspertų grupės (toliau – Priežiūros ekspertų grupė)
posėdžiuose patvirtinti pirmieji potencialūs investuotojai, tačiau jie neturi galimybės įsikurti Teritorijoje. Derinant pirmojo investuotojo įsikūrimą
Teritorijoje su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM išaiškėjo problematika dėl investuotojų dalyvavimo VSEP įgyvendinime galimybių, užkertanti
kelią VSEP įgyvendinimui.
Įvardintas galimas šios problematikos sprendimo būdas - Vilniaus miesto savivaldybės tarybos arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su
Vilniaus miesto savivaldybės taryba iniciatyva, kaip tai nustatyta LR Investicijų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje, suteikti Projektų grupei „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“ pramonės parko statusą, kurio dėka ŠMTP turėtų galimybę investuotojams
subnuomoti nuomojamo žemės sklypo dalis, o Priežiūros ekspertų grupės patvirtinti investuotojai turėtų galimybę pradėti projektuoti ir statyti veiklai
reikiamus pastatus:
• 2017 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 52 pritarta Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko (toliau VMIPP) inicijavimui;
• 2018 m. sausio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 54 nuspręsta pradėti VMIPP plėtros plano derinimą;
• 2018 m. sausio 24 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 98 „Dėl VMIPP teritorijos ribų nustatymo ir įgaliojimų
suteikimo“;
• 2018 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 55 nuspręsta suderinti VMIPP plėtros planą;
• 2018 m. kovo 14 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-142 „Dėl VMIPP plano patvirtinimo“;
• 2018 m. kovo 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 58 nuspręsta inicijuoti VMIPP steigimą;
• 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 59 nuspręsta (1) įsteigti VMIPP; (2) nustatyti, kad VMIPP veiklą
vykdo iki 2066 m. gruodžio 31 d. Terminas negali būti keičiamas; (3) paskirti ŠMTP VMIPP operatoriumi.
Norint pasiekti ŠMTP 2018 metų veiklos plano pirmuoju tikslu „Inovacijų skatinimo infrastruktūros vystymas ir investicijų pritraukimas”
numatytus pasiekti rezultatus šiai dienai reikalinga atlikti šiuos veiksmus:
1) Pasirašyti VMIPP operavimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija;
2) Pasirašyti naujas valstybinės žemės nuomos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, vadovaujantis LR Investicijų įstatymo 91
straipsnio 11, 12, 13 dalimis.
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3 lentelė. 2018 m. veiklos plano 2 tikslo detalizacija

Planuojamas finansavimo
šaltinis ir sąnaudos

Tikslas

Uždavinys

2. Parko inovacijų
paramos paslaugų
vystymas

2.1. Sudaryti palankią terpę
kūrybingų, jaunų ir aktyvių
žmonių verslumo ugdymui

•

Tarptautinės programos
„Interreg Latvia, Lithuania
and Belarus Cross-Border
Cooperation Programme“
finansavimo lėšos (žiūrėti 6
lentelę), planuojamos
sąnaudos – 48 210 Eur.

2.2. Skatinti inovatyvių
įmonių steigimąsi ir plėtrą

•

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės:
„Inogeb LT“,
„Verslo konsultantas LT“;
Pajamos už suteiktas
Inovacijų paramos
paslaugas.

•

Planuojamos pajamos (žiūrėti
6 lentelę), planuojamos
sąnaudos – 8 000 Eur.

Rezultatas
Pagal projektą “Inovatyvių projektinių sprendimų turnyras
“Business LAB”” 2018 m.:
• Birželio – lapkričio mėn. teikiamos konsultacijos Lietuvos ir
Baltarusijos aukštosioms mokykloms siekiant parengti
jaunimo verslumo įgūdžių ugdymo metodologiją;
• Gruodžio mėn. inicijuotas Inovatyvių projektinių sprendimų
konkursas 15-29 m. amžiaus Vilniaus regiono tikslinei grupei;
• Gruodžio mėn. pradėtos gauti jaunimo paraiškos.
• Unikalių klientų skaičius pagal ekonominės veiklos sritis –
100 vnt.;
• Suteiktos inovacijų paramos paslaugos, siekiant paskatinti
inovatyvių įmonių steigimąsi ir plėtrą – 4 000 val.:
o Įsteigtos 5 naujos technologijų įmonės;
o SVV subjektams, veikiantiems iki 1 metų ir
dalyvaujantiems „Verslo konsultantas LT“ projekte,
suteiktos konsultacijos temomis:
- Verslo planavimas,
- Mokesčiai ir buhalterinė apskaita,
- Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai,
- Produkto, paslaugos tobulinimas,
- Rinkodara,
- Sutarčių sudarymas ir valdymas,
- Dokumentų rengimas ir valdymas.
o Parke įsikūrusių, inovacijų paramos paslaugas gavusių ir
(ar) konsultuotų, įmonių skaičius – 30 vnt.;
o Pritraukta investicijų į naujas technologijų įmones
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2.3. Skatinti technologijų
perdavimo ir idėjų
komercializavimo procesus

•

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
„Inogeb LT“ finansavimo
lėšos (žiūrėti 6 lentelę),
planuojamos sąnaudos – 115
012 Eur.

>=0,25 proc. nuo Parko įmonių (klientų, kuriems
2018 m. suteiktos inovacijų paramos paslaugos)
apyvartos;
o Į rinką išleisti nauji produktai – 20 vnt.;
SVV subjektams, veikiantiems nuo 1 iki 5 metų ir
dalyvaujantiems „Verslo konsultantas LT“ projekte,
suteiktos konsultacijos temomis:
- Įmonės strategija,
- Įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas,
- Investicijos ir finansavimo šaltiniai,
- Projektų valdymas,
- Rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas,
- Įmonės finansų valdymas,
- Teisiniai aspektai.
• Technologijų perdavimo sutarčių (procesų), ne mažesnės
nei 10 000 eurų vertės, skaičius – 3 vnt.:
o Konsultuotų įmonių parengti technologiniai procesai,
įgyvendinant projektą pagal „Inogeb LT“ priemonę – 3
vnt.;
• Konsultuojamų juridinių asmenų sukurtų prototipų skaičius –
4 vnt.;
• Suteikta de minimis pagalba verslo subjektams – 200 000 Eur.
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4 lentelė. 2018 m. veiklos plano 3 tikslo detalizacija

Tikslas

Uždavinys

3. Tarptautinio
bendradarbiavimo
plėtojimas

3.1. Plėtoti tarptautinę
partnerystę ir tinklaveiką,
ieškant galimybių dalyvauti
tarptautinėse ES MTEPI
iniciatyvose

Planuojamas finansavimo
šaltinis ir sąnaudos
•

•

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos
įgyvendinimo priemonė
„InoConnect”;
Pajamos už suteiktas
Inovacijų paramos
paslaugas.
Planuojamos pajamos (žiūrėti
6 lentelę), planuojamos
sąnaudos – 14 200 Eur.

3.2. Stiprinti užmegztą
inovacijų sistemos dalyvių
tarptautinį
bendradarbiavimą,
įgyvendinant tarptautinius
projektus

•

•
•

Tarptautinės programos
„Interreg Latvia, Lithuania
and Belarus Cross-Border
Cooperation Programme“
finansavimo lėšos;
Tarptautinės programos
„Erasmus+“ lėšos;
Pajamos už suteiktas
Inovacijų paramos
paslaugas.
Planuojamos pajamos (žiūrėti

Rezultatas
• Sudalyvauta ne mažiau kaip 4 tarptautiniuose Europos įmonių
tinklo renginiuose, iš kurių pasirašytas ne mažiau kaip 1
susitarimas su tarptautiniu partneriu, įpareigojantis
bendradarbiavimo pagrindu teikti paraiškas tarptautinėms
MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti;
• Inicijuoti nauji tarptautiniai projektai:
o 1 MTEPI projektas pagal Interreg Europos kaimynystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programą;
o 2 projektai pagal „Erasmus+“ programą jaunimo srityje
(verslumo skatinimo, patirties perdavimo, akseleravimo,
stažuočių užsienyje);
o 2 projektai pagal tarptautinę programą Horizon 2020
(1 - kaip pareiškėjas, 1 - kaip partneris).
• Tarptautinių MTEPI projektų, sutarčių skaičius (vnt.) – 2
vnt.
• Tęsiamas ir sėkmingai užbaigiamas pagal „Erasmus +“
programą įgyvendinamas moterų programavimo skatinimo
tarptautinis projektas „WOW – Code 2 Confidence“, Nr. Nr.
2016-1-LU-KA204-013841. Projektas įgyvendinamas kartu
su partneriais:
- Ne pelno siekianti organizacija Women in Digital
Empowerment (WIDE), Liuksemburgas (Projekto
vykdytojas),
- Ne pelno siekianti organizacija Professional Foundation
(ProF), Rumunija,
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6 lentelę), planuojamos
sąnaudos – 97 875 Eur.

- Ne pelno siekianti organizacija Centre of Technical
Culture Rijeka (CTC Rijeka), Kroatija,
- Socialinė iniciatyva Go Digit All, Anglija,
- Skaitmeninės lyderystės institutas Digital Leadership
Institute (DLI), Belgija,
2018 m. planuojamas projekto biudžetas – 1 575 Eur:
o Sausio mėn. Vilniuje suorganizuotas V-asis tarptautinių
projekto partnerių susitikimas,
o Balandžio mėn. sudalyvauta VI-ajame tarptautinių
projekto partnerių susitikime, kuriuo bus užbaigtas
projekto įgyvendinimas.
• Birželio mėn. pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas pagal
„Interreg Latvia, Lithuania and Belarus Cross-Border
Cooperation Programme“ programą, kurio tikslas – ženkliai
prisidėti prie 15-29 metų jaunimo nedarbo problemos
sprendimo Vilniaus, Grodno, Minsko ir Vitebsko regionuose
sukuriant inovatyvų jaunimo verslumo ir įsidarbinimo
gebėjimų ugdymo metodą per glaudesnį mokymo institucijų
ir MTEP veiklas skatinančių įstaigų bendradarbiavimą ir
keitimąsi gerąja praktika. Numatomas projekto “Innovative
Project Solutions Tournament “Business LAB”” 2018 m.
biudžetas – 132 811 Eur. Projektas įgyvendinamas su šiais
tarptautiniais partneriais:
- Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU),
- Yanka Kupala Valstybinis Grodno Universitetas,
Baltarusija,
- Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras, Baltarusija,
- Polotsko Valstybinio Universiteto mokslo ir technologijų
parkas, Baltarusija.
2018 m. numatomos įvykdyti projekto veiklos:
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3.3. Tęsti inovacijų sistemos
dalyvių tarptautinį
bendradarbiavimą pagal
sudarytus ir naujai
inicijuojamus
Bendradarbiavimo
susitarimus

• Planuojamos pajamos – Parko
lėšos (žiūrėti 6 lentelę),
planuojamos sąnaudos – 1 800
Eur.

o Birželio mėn. Vilniuje suorganizuotas I-asis tarptautinių
projekto partnerių susitikimas;
o Birželio – lapkričio mėn. parengta pradinė jungtinė
tarptautinė mokymų ir konsultavimo metodologija;
o Gruodžio mėn. inicijuotas Inovatyvių projektinių
sprendimų konkursas.
• Tęsiama aktyvi veikla tarptautiniuose inovacijų sistemos
dalyvių tinkluose:
o Tarptautinėje mokslo parkų asociacijoje (IASP);
o „European Business Network“ (EBN/BIC) organizacijoje
- “Vilnius Smart Park” pristatytas 12 verslo įmonių.
• Parko lėšos, gautos įgyvendinant visus tarptautinius
projektus – 132 811 Eur.
• Tęsiami tarptautinių partnerysčių ir bendradarbiavimo ryšiai,
teikiant inovacijų paramos paslaugas, palaikomi su:
o Beijing RongTong Investment Group Co. Ltd (Kinija),
pagal 2017 m. gegužės 12 d. Bendradarbiavimo
susitarimą. Planuojamas rezultatas – 1 įmonė išsiųsta
akceleravimui Kinijoje;
o Ventspilio aukštųjų technologijų parku (Latvija), pagal
2016 m. gruodžio 30 d. Ketinimų protokolą.
Planuojamas rezultatas – kartu su partneriu iš Latvijos
pateikta ne mažiau kaip 1 tarptautinio projekto paraiška;
o Investment Service Center S.A. (Lenkija), pagal 2016 m.
rugpjūčio 25 d. Bendradarbiavimo susitarimą ir ELK
mokslo ir technologijų parku (Lenkija), pagal 2015 m.
vasario 3 d. Bendradarbiavimo susitarimą. Planuojamas
rezultatas – 1 susitikimas, kurio metu potencialiems
investuotojams iš Lenkijos pristatytas “Vilnius Smart
Park”;
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o Akrono tarptautiniu verslo akseleratoriumi (JAV), pagal
2013 m. gegužės 22 d. Bendradarbiavimo susitarimą.
Planuojamas rezultatas – 1 įmonės išsiųsta akceleravimui
JAV pagal „Inogeb LT“ priemonę įgyvendinamą
projektą.
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5 lentelė. 2018 m. veiklos plano 4 tikslo detalizacija

Tikslas
4. Inovacijų kultūros
ugdymas ir
bendruomeniškumo
vystymas

Uždavinys
4.1. Aktyvinti inovacijų
partnerystę

Planuojamas finansavimo
šaltinis ir sąnaudos
• 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos
įgyvendinimo priemonė
„Inogeb LT“;
• Tarptautinės programos
„Interreg Latvia, Lithuania
and Belarus Cross-Border
Cooperation Programme“
finansavimo lėšos.

Rezultatas
• Pagal partnerystę įgyvendinamų MTEPI projektų
skaičius – 1 vnt.:
o 1 partnerystė su mokslo ir studijų institucijomis
įgyvendinant projektą “Inovatyvių projektinių
sprendimų turnyras “Business LAB””:
- Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
(VGTU),
- Yanka Kupala Valstybinis Grodno Universitetas,
- Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras,
- Polotsko Valstybinio Universiteto mokslo ir
technologijų parkas.

Planuojamos pajamos – Parko
lėšos (žiūrėti 6 lentelę),
planuojamos sąnaudos – 2 080
Eur.

4.2. Plėtoti narysčių
asociacijose tinklą ir vystyti
bendradarbiavimą su
nacionaliniais partneriais

• Planuojamos pajamos – Parko
lėšos (žiūrėti 6 lentelę),
planuojamos sąnaudos – 2 960
Eur.

•
•

•
•

Plėtojama narystė InoSpurto inovacijų taryboje;
Plėtojama narystė Technologijų ir inovacijų paramos verslui
asociacijoje, kurioje Parko vadovas užima Valdybos
pirmininko poziciją;
Plėtojama narystė Fotoelektros technologijų ir verslo
asociacijoje;
Plėtojama narystė Lietuvos marketingo asociacijoje
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•
4.3. Skatinti
bendruomeniškumą

• Planuojamos pajamos – Parko
lėšos (žiūrėti 6 lentelę),
planuojamos sąnaudos – 8 760
Eur.

•
•

•

(LiMA);
Vystomas bendradarbiavimas su rizikos kapitalo fondu
„Open Circle Capital”.
Inovatyvumą, verslumą, kūrybiškumą skatinančių
iniciatyvų (mokymų, seminarų, konkursų) – 6 vnt.;
Informacinių renginių, konferencijų, pristatančių
sėkmės istorijas, technologines naujoves, skaičius – 6
vnt.;
Metinio Parko žinomumo kaita (padidėjimas) >= 24
proc. 2016 m. Mokslo ir technologijų parkų veiklos
rezultatų stebėsenos ir vertinimo ataskaitoje, parengtoje
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, nustatytas
Parko žinomumas – 8 proc. 2017 m. rezultatai bus skelbiami
2018 m. birželio mėn. Todėl veiklos plano rengimo metu
2018 m. planuojamas Parko žinomumas – tris kartus
didesnis, nei 2016 m.
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ŠMTP 2018 m. finansinis planas
6 lentelė. 2018 m. finansinis planas

Eil.
Nr.

Lėšos, Eur

Komentarai

PAJAMOS:

562 142

1.
1.1.

Pajamos už suteiktas paslaugas
Inovacijų paramos paslaugos (Teritorijos vystymas Vismaliukų g.)

1.2.

Inovacijų paramos paslaugos (J. Galvydžio g.)

2.
2.1.

Pajamos iš projektinės veiklos:
Projektas "Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui
(InoSpurtas)"
Projektas "Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės
vertės kooperacijos technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose
(InoConnect)"
Projektas "Innovative Project Solutions Tournament "Business LAB""
Projektas "WOW - Code 2 Confidence"

307 219 Įskaičiuota tik dalis 1.2. pajamų.
Paslaugos įsikuriant teritorijoje ir paslaugos teritorijoje
294 000
vykdant veiklą pagal Teritorijos vystymo sąlygų aprašą.
Pastato nuomos sutartis baigėsi 2018-01-31, nuo 2018-0213 219 01 sudaryta 38,61 kv. m. patalpų nuomos sutartis adresu J.
Galvydžio g. 3-202, Vilnius.
254 923

2.2.

2.3.
2.4.

115 012
7 100
131 236
1 575

SĄNAUDOS:

561 772

1.
1.1.

DU fondas
Darbo užmokestis

219 823

1.2.

Socialinis draudimas

Planuojami žmogiškieji ištekliai 2018 m.:
149 479,64 Administracijos darbuotojai – 3 etatai; Teisininkas - 0,25
etato; Projekto „Inovacijų konsultacinės ir paramos
70 343,36 paslaugos verslui (InoSpurtas)“ ekspertai – 3,5 etatai,
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2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5
2.2.

Patalpų išlaikymas
J. Galvydžio g. 3, Vilnius
Šiluminė energija, elektros energija, dujos
Patalpų nuoma
Vidaus patalpų ir lauko priežiūros paslaugos
Kitos išlaidos (šiukšlių išvežimas, vanduo, apsauga, ir kt.)
Ūkinės prekės (higieninės prekės ir kt.)
Vismaliukų g. 34, Vilnius

2.2.1. Šiluminė energija, elektros energija, dujos
2.2.2. Valstybinės žemės nuoma
2.2.3. Vidaus patalpų ir lauko priežiūros paslaugos
2.2.4. Kitos išlaidos (šiukšlių išvežimas, vanduo, apsauga, ir kt.)
2.2.5

3.

Ūkinės prekės (higieninės prekės ir kt.)

Ryšiai

technologijų agentai – 0,75 etato; Už “Vilnius Smart Park”
vystymą atsakingi darbuotojai - 0,7 etato; Projekto
„Innovative Project Solutions Tournament “Business
LAB”” darbuotojai nuo 2018-04-01 – 2 etatai; Projekto
“WOW – Code 2 Confidence” darbuotojai – 0,1 etato;
Darbuotojos motinystės atostogose – 2 etatai.
54 745 Įskaičiuota tik dalis 2.1. sąnaudų.
Pastato nuomos sutartis baigėsi 2018-01-31,
nuo 2018-02-01 sudaryta 38,61 kv. m. patalpų nuomos
sutartis adresu J. Galvydžio g. 3-202, Vilnius.
6 700

Remiamasi UAB "Start Vilnius" pateikta informacija.
Disponuojamas valstybinės žemės sklypo plotas pagal
2016 m. gruodžio 13 d. nuomos sutartį Nr. 49SŽN478(14.49.57) - 227 136 kv. m.
Disponuojama infrastruktūra pagal 2016 m. sausio 18 d.
Jungtinės veiklos sutartį su UAB “Start Vilnius”:
Nutekamųjų vandenų inžineriniai tinklai – 3 284,16 m;
48 045 Telekomunikacijų inžineriniai tinklai – 3 980 m;
Elektros inžineriniai tinklai – 8 482 m;
Vandentiekio inžineriniai tinklai – 1 720,84 m;
Dujotiekio inžineriniai tinklai – 4 144,05 m;
1,334 km ilgio, 6 m pločio, 8004 m2 ploto (0,8 ha) gatvės
su inžineriniais tinklais ir 14 vnt. 790,67 m2 ploto
įvažiavimų (nuovažų), 7022,45 m2 ploto pėsčiųjų
(dviračių) takas (šaligatvio trinkelių danga).
2 400
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4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2.
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7

Transporto išlaikymas (kuras)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Kitos išlaidos
Projektinė veikla
Teritorijos vystymo veikla
Verslo inkubatoriaus projektavimo darbai
Infrastruktūros pagal 2016 m. sausio 18 d. Jungtinės veiklos sutartį su
UAB “Start Vilnius” draudimas
Marketingo, viešinimo, pristatymo paslaugos, reklama
Straipsniai (VŽ ir Delfi/15min)
Žurnalo tipo ketvirtinis leidinys apie mokslą, inovacijas ir technologijas
lietuvių/anglų kalbomis
Komunikacija socialiniuose tinkluose
Tinklapis
Naujienlaiškis
PPT ir pristatymai investuotojams
Baneriai

REZULTATAS

2 460
4 244
5 000
77 100
196 000
150 000
4 000
42 000
4 000
25 920

Popierinė ir elektroninė versija, platinama mokslo ir verslo
institucijose, ambasadose, komandiruotėse.

4 200
6 050
550
980
300

370
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