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Bendra informacija  
 

Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje: 

- Lietuvos Respublikos ūkio ministerija – 1 balsas, 
- Kauno technologijos universitetas – 1 balsas, 
- Kauno apskrities viršininko administracija – 1 balsas. 

Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pabaigoje: 

- Lietuvos Respublikos ūkio ministerija – 2 balsai, 
- Kauno technologijos universitetas – 1 balsas, 

 

Viešosios įstaigos gautos l÷šos ir jų šaltiniai per finansinius metus: 

Pajamos už patalpų nuomą  677 784 Lt. 

Pajamos už suteiktas paslaugas 95 525 Lt. 

Kitos pajamos 4 605 Lt. 
 
Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 

Įsigyta ilgalaikio turto už 9 562 Lt.  

 
Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus 

1 761 731 Lt. 
 

Viešąjai įstaigai kompensuotos projektų įgyvendinimo sąnaudos per finansinius metus 

1 018 625 Lt. 

 
Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

Metų pradžioje buvo 19, pabaigoje – 18 darbuotojų. 
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1. Mokslo parko 2010 m. veiklos plane numatytų priemonių vykdymo analizė 
ir rezultatai 

1.1. Mokslo parke įsikūrusių įmonių veiklos stebėsenos rezultatai ir darbas 

su asocijuotomis įmonėmis 

KTU regioninis mokslo parkas (toliau – KTU RMP) Mokslo parke įsikūrusioms įmon÷ms (toliau – MP įmon÷s) 
teikia dviejų kategorijų paslaugas – tai verslo inkubavimo ir inovacijų paramos. Šios paslaugos skiriasi tuo, kad 
verslo inkubavimo paslaugų paketas padeda įmon÷ms lengviau įveikti įmon÷s veiklos pradžios sunkumus, o 
inovacijų paramos paslaugos yra skirtos skatinti inovacinių MP įmonių kūrimąsi ir augimą. Abiejų kategorijų 
paslaugų paketų skirtumai pateikti 1 lentel÷je. 

1 lentel÷. Verslo inkubavimo ir inovacijų paramos paslaugų palyginimas 

Verslo inkubavimo paslaugos Inovacijų paramos paslaugos 
Mokymų ir konsultacijų tematika 

- verslo pradžia; 
- verslo planavimas; 
- rinkodara; 
- įmon÷s valdymas; 
- finansų analiz÷, kontrol÷ ir valdymas; 
- finansavimo šaltinių paieška; 
- ES struktūriniai fondai; 
- darbo teis÷; 
- informacin÷s technologijos ir jų panaudojimas; 
- informacijos paieška ir jos valdymas; 
- personalo valdymas. 

- intelektin÷s (pramonin÷s) nuosavyb÷s teisių apsauga; 
- MTTP projektų įgyvendinimas; 
- naujų produktų pateikimas į rinką (testavimas, 

sertifikavimas, ženklinimas, kita); 
- MTTP ir inovacinių projektų finansavimo šaltinių 

paieška ir pasirinkimas; 
- šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas; 
- naujų inovacinių įmonių steigimas. 

Patalpų nuomos ir biuro paslaugos 
- Lengvatin÷ patalpų nuoma (taikomos patalpų nuomos 

kainos nuolaidos); 
- telefono, fakso, dauginimo, internetinio ryšio ir pan.; 
- susirinkimų kambariai ir konferencijų sal÷s; 
- sekretoriato paslaugos. 

- Mokama pilna patalpų nuomos kaina; 
- telefono, fakso, dauginimo, internetinio ryšio ir pan.; 
- susirinkimų kambariai ir konferencijų sal÷s; 
- sekretoriato paslaugos; 
- patalpos eksperimentinei gamybai. 

Kitos paslaugos 
- jungtinių stendų organizavimas dalyvavimui parodose; 
- partnerių verslo pl÷trai paieška; 
- finansavimo šaltinių verslo pl÷trai paieška. 

- potencialių partnerių bendriems inovaciniams 
projektams įgyvendinti paieška; 

- pagalba ieškant finansavimo šaltinių; 
- inovacijų ir technologijų tinklų kūrimas. 

 

2010 m. KTU RMP toliau tęs÷ informacinę veiklą bei teik÷ konsultacijas ES l÷šų įsisavinimo klausimais, reng÷ ir 
įgyvendino ES remiamus projektus, kurių pagrindiniai tikslai yra parama SVV įmon÷ms, verslo 
internacionalizavimas, technologijų kūrimas ir perdavimas, inovatyvių verslo valdymo metodų diegimas, verslumo 
ugdymas ir aktyvinimas jaunimo tarpe.  

Didelis d÷mesys skiriamas įmon÷ms informuoti apie galimybę pasinaudoti ES Struktūrinių fondų (ES SF) ir kitų 
ES inovacijų ir technologinę pl÷trą skatinančių programų parama. 2010 m. didžiausias susidom÷jimas iš MP 
įmonių buvo skiriamas LR Ūkio ministerijos administruojamų struktūrinių fondų priemon÷ms „Id÷ja LT“, „E-verslas 



VšĮ KTU regioninio mokslo parko veiklos ataskaita už 2010 m. 
 

21 
  

LT“, „Naujos galimyb÷s“, „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“. Pastarosioms dviems priemon÷ms buvo teikiamas 
išskirtinis prioritetas, nes jose Mokslo parkas gali tiesiogiai dalyvauti kartu su MP įmon÷mis. Buvo organizuojami 
susitikimai su interesuotomis įmon÷mis, konkrečiau aiškinamasi jų poreikiai ir pageidavimai d÷l dalyvavimo 
bendrose prid÷tin÷s vert÷s kūrimo grandin÷se ir klasteriuose. Dauguma požymių rodo, kad pagal priemonę 
„Inoklaster LT“ 2011 m. Mokslo parkas gali pateikti bent 1 paraišką. 

Kita MP įmonių susidom÷jimo sulaukusi priemon÷ yra LR Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamo ir 
kuruojamo Europos Socialinio fondo priemon÷ „Valstyb÷s pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui 
įmon÷se“. 2010 m. d÷l įvairių priežasčių šiai priemonei MP įmon÷s paraiškų neteik÷, tačiau 2011 m. tikimasi 
ženkliai didesnio įmonių aktyvumo. 

LR Ūkio ministerijai ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai paskelbus finansavimą pagal Inovacinių čekių 
priemonę, KTU regioninis mokslo parkas per trumpą laiką suteik÷ 5 konsultacijas įvairioms MP ir išor÷s įmon÷ms, 
kurios gavo finansavimą pagal šią priemonę 3 bendradarbiavimo darbams su aukštosiomis mokyklomis, 
dalyvaujančiomis Inovacinių čekių priemon÷je. 

MP įmonių veiklos steb÷sena. Pagal Mokslo parko paslaugų teikimo sutartį, Mokslo parko administracija 1 kartą 
per metus atlieka MP įmonių veiklos rezultatų steb÷seną, kuri yra vykdoma renkant anketinius įmonių duomenis ir 
individualiai konsultuojantis su MP įmon÷mis. 

MP įmonių veikla yra vertinama pagal šiuos rodiklius: 

1. Esamų ir naujai sukurtų darbo vietų skaičius. Sukuriamos palankios verslo aplinkos sąlygos MP įmon÷ms 
leidžia efektyviau panaudoti turimus resursus ir nuolat pl÷toti savo verslą. 2010 m. I pusmetyje besitęsiantis 
pasaulinis ekonomikos nuosmūkis II pusmetyje sul÷t÷jo ir MP įmon÷s prad÷jo jausti ekonominį atsigavimą. 
Tai sąlygojo, kad 2009 m. savo veiklos apimtis sumažinusios įmon÷s prad÷jo grįžti į prieškrizines apimtis ir 
šiek tiek didinti darbuotojų skaičių. 1 paveiksle pateikiamos darbuotojų skaičiaus MP įmon÷se kitimo 
tendencijos 2002-2010 m. 
 

 

1 pav. Darbuotojų skaičiaus MP įmon÷se kitimas, 2002-2010 m. 
 

 

Antras rodiklis, rodantis ger÷jančią ekonominę situaciją Lietuvos rinkoje, yra sukurtos naujos aukštos 
prid÷tin÷s vert÷s darbo vietos (NDV), kurios yra vienas pagrindinių šiuolaikin÷s ekonomikos socialinių 
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veiksnių, leidžiantis spręsti apie verslo įmonių pl÷tros intensyvumą ir tendencijas. NDV steigimo augimas 
sąlygoja geresnes užimtumo sąlygas, didesnį gyventojų vartojimo paj÷gumą ir kt. 

2010 m. MP įmon÷s sukūr÷ 85 NDV. 31 įmon÷je darbuotojų skaičius padid÷jo, 9 – sumaž÷jo, o 20 – liko 
nepakitęs.  

2 paveiksle yra pateikiama NDV kūrimo tendencijos MP įmon÷se 2002-2010 metais. 

 

 
2 pav. Sukurtų naujų darbo vietų kitimo tendencijos, 2002-2010 m. 

 

2. MP įmonių pajamos ir jų kitimo tendencijos. 2010 m. MP įmonių pajamos sudar÷ 44,8 mln. litų. 49 įmonių 
pajamos neviršijo 1 mln. litų, tame tarpe 15 – kurių pajamos neviršijo 100 tūkst. litų. 10 įmonių pajamos buvo 
nuo 1 iki 5 mln. litų ir tik 1 – virš 5 mln. litų. 2010 m. didžiausios vienos įmon÷s pajamos sudar÷ 7,39 mln. litų. 
MP įmonių pajamų kitimo tendencijos 2004-2010 metais pateikiamos 3 pav. 

3. MP įmonių sumok÷tų mokesčių apimtys ir jų kitimo tendencijos. 2010 m. MP įmon÷s įvairių mokesčių 
forma valstybei ir savivaldybei sumok÷jo daugiau kaip 7,5 mln. litų. Tai beveik tiek pat kiek ir 2009 m. MP 
įmonių sumok÷tų mokesčių kitimo tendencijos 2004-2010 metais pateikiamos 3 pav. 
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3 pav. MP įmonių pajamų ir sumok÷tų mokesčių palyginimas, 2004-2010 m., mln. Lt. 
 

4. MP įmonių pelnas. 2010 m. MP įmonių veiklos pelnas sudar÷ 3,5 mln. litų. Tai – 34,6 proc. daugiau nei 
2009 m. (2,6 mln. litų) ir 29,6 proc daugiau nei 2008 m (2,7 mln. litų). 10 MP įmonių nurod÷ 2010 metais 
patyrusios nuostolį, 7 įmon÷s nurod÷ gavusios daugiau nei 100 tūkst. litų pelną. 

5. MP įmon÷s pagal kapitalo šaltinį. 8 MP įmon÷s nurod÷ turinčios užsienietiško kapitalo įmon÷s įstatinio 
kapitalo dalyje, tarp jų 5 įmon÷s turi 100 proc. užsienietiško įstatinio kapitalo. Kitų įmonių įstatinis kapitalas 
yra vietinis. 

6. MP įmonių veiklos sritys. Didžiausią dalį pagal veiklos sritį MP įmonių tarpe sudaro informacin÷s ir 
telekomunikacin÷s technologijos (43 proc.). 20 proc. sudaro įmon÷s užsiimančios finansin÷mis, verslo ir 
kitomis konsultacijomis, 15 proc. – įmon÷s, vadinamos infrastruktūrin÷mis MP įmon÷mis, kurios kitoms MP 
įmon÷ms teikia įvairias paslaugas, pvz., rinkodaros, leidybos, reklamos, maitinimo, vertimo ir kt. Detalesnis 
MP įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateikiamas 4 pav. 

 

4 pav. MP įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis, proc. 
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7. MP įmonių veiklos. Atlikta MP įmonių apklausa parod÷, kad 32 proc. įmonių kuria naujus produktus ar 
paslaugas, 8 proc. vykdo su moksliniais tyrimais ir eksperimentine pl÷tra (MTEP) susijusią veiklą, 17 proc. 
įmonių vykdo inovacinius projektus. Dauguma įmonių vykdo keletą veiklų, pvz., kuria naujus produktus / 
paslaugas ir teikia technines konsultacijas bei vykdo inovacinę veiklą. 

8. MP įmonių investicijos. 2010 m. investijos sudar÷ 849 tūkst. Lt. Tai 43,2 proc. daugiau nei buvo investuota 
2009 metais (593 tūkst.), 292 tūkst. Lt. buvo investuota žmogiškųjų išteklių kompetencijos didinimą 
(mokymus) (2009 m. – 134 tūkst. Lt.), 220 tūkst. Lt. – į mokslinius tyrimus (2009 m. – 229 tūkst. Lt.), likusieji 
337 tūkst. Lt. – į kitas įmonių pl÷tros sritis (2009 m. – 230 tūkst. Lt.). 

9. MP įmon÷se sukurtų naujų ar patobulintų esamų produktų, paslaugų, procesų ar technologijų 
skaičius, organizacin÷s naujov÷s. 25 proc. apklaustų įmonių pažym÷jo, kad jos vykdo su inovacijomis 
susijusią veiklą. 2010 m. MP įmon÷s sukūr÷ 38 naujus produktus ar technologijas, savo veikloje naudoja 15 
licencijuotų technologijų, patentus ar know-how, per ataskaitinius metus vykd÷ 62 inovacinius projektus, iš 
kurių 11 (18 proc.) buvo vykdoma kartu su mokslo ir tyrimų institucijomis. 

Darbas su asocijuotais nariais: jų skaičiaus dinamika, vykdomos priemon÷s, bendradarbiavimo formos ir 
jų rezultatai. Kaip ir kiekvienais metais KTU regioninis mokslo parkas d÷mesį skiria ir bendradarbiavimui su 
asocijuotais nariais. Jiems teikiamos tokios pačios paslaugos, kaip ir MP įmon÷ms (išskyrus patalpų nuomą). 
Asocijuoti nariai kviečiami į mokymus, seminarus, renginius, yra konsultuojami. Suteikiama galimyb÷ pateikti 
informaciją apie save Mokslo parko leidžiamose kataloguose ir kituose leidiniuose bei internetin÷je svetain÷je 
www.ktc.lt. Nariai gali gauti bendrojo pobūdžio informaciją apie SVV r÷mimą, Mokslo parkų partnerių ir klientų 
veiklą. Taip siekiama abipusiai naudingo bendradarbiavimo skatinant inovatyvaus SVV vystymą Lietuvoje. 

1.2. Mokslo parko įmonių kaita ir priežastys 

2010 m. MP įmonių sąrašas su trumpu veiklos aprašymu pateikiamas 1 priede. 

Įstaigos patalpų užimtumas. 2010 m. pabaigoje KTU regioniniame mokslo parke savo veiklą vyst÷ 60 įmonių. 
Studentų g. pastate buvo įsikūrusios 22 įmon÷s, K.Petrausko g. pastate 38 įmon÷s. Abiejų pastatų patalpų 
užpildymo vidurkis 2010 m. sudar÷ 83,5 proc. Per 2010 m. Mokslo parke įsikūr÷ 21 nauja įmon÷, o iš÷jo 15 
įmonių. 

 
5 pav. MP įmonių skaičiaus kaita, 2002-2010 m. 
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2 lentel÷. Įmonių pasiskirstymas pagal inkubavimo metus (2010 metais) 

Inkubavimo metai Įmonių skaičius Dalis, proc. 
I-ieji 14 23,4 
II-ieji 8 13,3 
III-ieji 8 13,3 

Daugiau nei III-ieji 30 50,0 
 

1.3. Teikiamų paslaugų paketas ir paslaugų populiarinimas 

1.3.1. Informacijos teikimas ir konsultacijos 

Informacin÷s paslaugos. Viena iš konsultavimo formų – atsakymai į telefonu ar elektroniu paštu gautus 
paklausimus. Mokslo parko darbuotojai stengiasi atsakyti į visus užklausimus. Informacija dažniausiai suteikiama 
verslo planavimo, finansavimo galimybių, ES fondų, verslo pradžios ir planavimo, marketingo, rinkodaros, įmon÷s 
ir personalo valdymo, informacijos paieškos ir valdymo klausimais.  

Konsultacijos įmon÷ms technologijų (jų diegimo, perdavimo ir t.t.) ir inovacijų klausimais. Mokslo parko 
darbuotojai teikia individualias konsultacijas inovacijų vadybos, intelektin÷s nuosavyb÷s klausimais, technologijų 
perdavimo, komercializavimo, inovacinių projektų rengimo ir įgyvendinimo, verslo planavimo, verslo pradžios ir 
planavimo, rinkodaros, įmon÷s ir personalo valdymo, informacijos paieškos ir valdymo bei kitais klausimais, 
pataria d÷l tinkamiausių finansavimo šaltinių pasirinkimo. Šių paslaugų poreikį įvertinti sunku, nes suteikiamų 
konsultacijų skaičius skiriasi kiekvieną m÷nesį. Konsultacijų apimčių pasiskirstymas pagal temas pateikiamas 6 
pav.  

6 pav. Konsultacijų apimčių pasiskirstymas pagal temas, proc. 

1.3.2. Bendrieji ir inovacijų mokymai 

Nuolatinis pradedančiųjų verslininkų dalyvavimas mokymuose, konsultacijos įvairiais verslo valdymo klausimais 
padeda užtikrinti reikiamą įmon÷s darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, skatina jų motyvacijos augimą, didina 
lankstumą ir užtikrina įmonei konkurencinius pranašumus. Pradedančiųjų verslininkų švietimas yra viena 
svarbiausių Mokslo parko paslaugų. Teikdamas konsultacijas ir organizuodamas mokymus, VšĮ KTU regioninis 
mokslo parkas orientuojasi ne tik į inkubuojamų, bet apskritai į viso Kauno regiono technologiškai orientuotų 
smulkaus ir vidutinio verslo įmonių ir pradedančiųjų verslininkų bendruosius poreikius. 
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Mokymai. 2010 m. KTU regioninis mokslo parkas, siekdamas paskatinti įmones aktyviau dalyvauti 
organizuojamuose mokymuose, atnaujino mokymų paslaugas ir atidar÷ Verslo tobulinimo akademiją. Verslo 
tobulinimo akademijos išskirtinumas – į praktiką orientuoti mokymai, kuriuose kiekvienas dalyvis gautų maksimalią 
naudą. D÷l to formuojamos nedidel÷s, iki 15 asmenų grup÷s, mokymai paprastai vyksta vieną arba dvi dienas. 

Verslo tobulinimo akademija organizuoja mokymus keliomis kryptimis: 
− mokymai aukščiausio lygmens vadovams, 
− mokymai specialistams, 
− mokymai pradedantiesiems verslininkams. 

Organizuodamas mokymus, VšĮ KTU regioninis mokslo parkas orientuojasi ne tik į inkubuojamų, bet apskritai į 
viso Kauno regiono (ir visos Lietuvos) technologiškai orientuotų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių ir 
pradedančiųjų verslininkų bendruosius poreikius. 

Organizuojant mokymus ir seminarus kviečiami tik gerai žinomi ir patikimi lektoriai, dirbantys įvairiose mokslo 
institucijose ar konsultavimo, mokymų kompanijose. Galimyb÷s samdyti išorinius ekspertus leidžia suteikti 
kokybiškų profesinių žinių būsimiems ir esamiems verslininkams, padeda geriau lavinti verslumo įgūdžius, 
išspręsti konkrečias verslo problemas. Pasibaigus mokymams, dalyviai paprastai prašomi užpildyti mokymų 
vertinimo anketas. Tai daroma dviem tikslais – siekiant ištirti, kokių tematikų mokymai įmon÷ms yra aktualūs, bei 
įsitikinti, kad pakviestas lektorius ir mokymai tikrai atitiko dalyvių poreikius ir pateisino jų lūkesčius. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo suorganizuoti 9 Verslo tobulinimo akademijos mokymai. Dauguma jų buvo skirti 
konkrečios srities specialistams, pvz., rinkodaros, pardavimų, viešųjų pirkimų. Dveji mokymai buvo skirti 
pradedantiesiems verslininkams. Kaip parod÷ vertinimo anketų analiz÷, visi suorganizuoti mokymai dalyvių buvo 
įvertinti labai gerai arba puikiai. 

3 lentel÷. 2010 m. KTU regioninis mokslo parko organizuoti mokymai 

Eil÷s 
Nr. 

Mokymo kurso pavadinimas Data  
Dalyvių 
skaičius 

1. Viešieji pirkimai paprastai 2010 m. balandžio 13 d. 14 
2. Įmon÷s pristatymo menas 2010 m. geguž÷s 18 d. 22 
3. Kaip sukurti konkurencingą verslą ir kaip jį pristatyti? 2010 m. geguž÷s 24 d. 7 
4. Rinkodaros ABC 2010 m. birželio 21 d. 10 
5. Efektyvi personalo atranka įmon÷je 2010 m. rugs÷jo 28 d. 13 
6. Veiksmingos e-rinkodaros anatomija 2010 m. lapkričio 9 d. 13 
7. Kaip efektyviai susitarti derybose? 2010 m. lapkričio 16 d. 13 
8. Aš – s÷kmingas projektų vadovas 2010 m. lapkričio 26 d. 12 
9. Kaip efektyviai parduoti šiuo ekonominiu laikotarpiu? 2010 m. gruodžio 13 d. 8 

Viso: 112 
 

2010 m. rugpjūčio 12 d. buvo organizuota KTU regioninio mokslo parko ir jame įsikūrusių įmonių atstovų 
susitikimas-diskusija „Informacinių ir komunikacinių technologijų klasteris: bendros veiklos perspektyvos“. 
Susitikimo metu buvo pristatytos galimyb÷s informacinių technologijų sektoriuje veikiančioms įmon÷ms įsijungti į 
ES SF remiamą priemonę Inoklaster LT. Vyko diskusija d÷l bendros veiklų struktūros, naujų narių pritraukimo, 
administracinių klasterio klausimų, taip pat tyrimų, reikalingų klasteriui pl÷toti. Susitikime dalyvavo septynių įmonių 
atstovai. 
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1.3.3. Sklaidos renginiai ir informavimo  veikla 

Informacijos apie viešųjų inovacijų paramos paslaugų teikimą trūkumas yra viena pagrindinių problemų inovacijų 
skatinimo srityje. KTU regioninis mokslo parkas, siekdamas padidinti teikiamų viešųjų paslaugų verslui paklausą, 
nuolat organizuoja įvairius sklaidos renginius ir dalyvauja kitų organizacijų renginiuose, pristatydamas teikiamų 
paslaugų spektrą ir galimybes, informuodamas apie jas verslininkus.  

4 lentel÷. 2010 m. KTU regioninio mokslo parko organizuoti ir/ar dalyvauti sklaidos ir kiti renginiai 

Eil÷s 
Nr. 

Renginio pavadinimas Data 
Dalyvių 
skaičius 

1. Mokslo parke lank÷si Lars Malmberg „The regional council 
in Kalmar country“ tarptautinių R&D programų direktorius 

2010 m. sausio 18-19 d. 10 

2. Diskusijų forumas „Mokslo parkų vaidmuo įgyvendinant 
2009–2013 metų inovacijų versle programą“ 

2010 m. sausio 28 d. 28 

3. Partneryst÷s renginys MTTP skatinimas sl÷nių arealuose 2010 m . sausio 29 d. 28 
4. Mokslo parko direktorius P.Milius dienraštyje „Verslo 

žinios“ pasakojo apie verslo ir mokslo bendradarbiavimą. 
2010 m. vasario 09 d. - 

5. Mokslo parko direktorius P.Milius dalyvavo asociacijos BASTIC 
atstovų susitikime su Baltijos asambl÷jos nariais, Rygoje 

2010 m. kovo 26 d. 44 

6. Mokslo parkas kartu su „Saul÷tekio sl÷niu“ organizavo 
Verslo angelų tinklo seminarą Kaune „Jump start“ 

2010 m. balandžio 08 d. 49 

7. Mokslo parke vyko renginys „Viešieji pirkimai paprastai“ 2010 m. balandžio 13 d. 14 
8. Mokslo parke lank÷si KTU studentai 2010 m. geguž÷s 03 d. 13 
9. Susitikimas su Kaliningrado Inovacijų ir Technologijų 

Centro atstovais 
2010 m. geguž÷s 03 d. 8 

10. Mokslo parkas organizavo diskusiją tema „S÷kmingas 
mokslo ir verslo dialogas – ar daug lemia veiklos sritis?“ 

2010 m. geguž÷s 04 d. 31 

11. Mokslo parkas organizavo partneryst÷s renginį „Mokslo ir 
verslo bendradarbiavimas mokslo parkuose“ 

2010 m. geguž÷s 04 d.  26 

12. Mokslo parke lank÷si KTU studentai 2010 m. geguž÷s 19 d. 12 
13. Mokslo parko direktorius P. Milius dalyvavo IASP – 

pasaulin÷je mokslo – technologinių parkų konferencijoje 
Daejeon (P. Kor÷ja). 

2010 m. geguž÷s  21 d. – 28 
d. 

450 

14. Pirmasis regioninis JUVENE konkursas, Vilniuje 2010 m. geguž÷s 29 d. 22 
15. Antrasis regioninis JUVENE konkursas, Palangoje 2010 m. rugpjūčio 27 d. 32 
16. Mokslo parko direktorius P. Milius dalyvavo asociacijos 

BASTIC valdybos pos÷dyje, Rygoje 
2010 m. rugs÷jo 15 d. 5 

17. Dalyvauta konferencijoje Baltic Dynamics 2010, Rygoje 2010 m. rugs÷jo  15 –17 d. 119 
18. Dalyvauta parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“ 2010 m. rugs÷jo 17-19 d. 150 
19. Mokslo parkas organizavo partneryst÷s renginį „Efektyvus 

eksporto vystymas – aktyvus partnerių pritraukimas ir ryšių 
užmezgimas?“ 

2010 m. spalio 27 d. 26 

20. Mokslo parkas organizavo Verslo dieną, kurios metu buvo 
apdovanotos MP įmon÷s. 

2010 m. lapkričio 12 d. 62 

21. Trečiasis regioninis JUVENE konkursas, Kaune 2010 m. lapkričio 25 d. 38 
22. KTU RMP direktorius P. Milius ir direktoriaus pavaduotojas 

T. Černevičius  dalyvavo AALTO universiteto organizuotoje 
2010 m. gruodžio 16 d. 30 
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Eil÷s 
Nr. 

Renginio pavadinimas Data 
Dalyvių 
skaičius 

konferencijoje Helsinkyje, Suomija 
23. Mokslo parke lank÷si VU studentai 2010 m. gruodžio 20 d. 18 

Viso: 1215 
 

2010 m. vasario 4  d. KTU regioninis mokslo parkas kaip projekto JUVENE partneris 2010 m. vasario m÷n. 4-6 
dienomis dalyvavo parodoje Studijos kur pristat÷ mokslo parko teikiamas paslaugas potencialiems naujų 
inovatyvių įmonių kūr÷jams. 

2010 m. kovo 25 d.  Mokslo parke (K. Petrausko g. 26, konferencijų sal÷je) vyko praktiniai mokymai „Galimyb÷ 
sutaupyti pelno mokestį, vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę pl÷trą”.  

2010 m. kovo 26 d. KTU regioninio mokslo parko direktorius Pranas Milius dalyvavo Baltijos Asambl÷jos (BA) 
ekonomikos reikalų, komunikacijų ir informatikos komitetų apskritojo stalo diskusijoje “Ekonomikos 
stabilizavimas ir konkurencingumo atnaujinimas Baltijos šalyse: permąstymas, perprojektavimo, 
perkūrimas”, kuri vyko š.m. kovo 26 dieną Rygoje. Renginyje dalyvavo Baltijos Asambl÷jos prezident÷ p. Erika 
Zommere, BA prezidiumo bei komitetų atstovai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, Europos ir Beneliukso parlamentų 
atstovai, ekspertai ir kiti kviestiniai svečiai. Diskusijose buvo aptartos bendros Baltijos šalių verslo sritys, regiono 
konkurencingumo skatinimo priemon÷s, paramos verslui politika, regiono augimo potencialas, galimi investiciniai 
projektai.  

2010 m. kovo 29 d. – 30 d. KTU regioninio mokslo parko atstovai Jurgita Šarkien÷ ir Tomas Černevičius 
dalyvavo IASP (International Association of Science Parks) Europos regionui organizuotame praktiniame 
seminare „Geresnis bendradarbiavimas tarp mokslo parkų – aukštesn÷ vert÷ įmon÷ms. Misija, metodai ir vadyba“. 
Renginys vyko Taline ir pritrauk÷ 44 specialistus iš įvairių Europoje veikiančių mokslo ir technologijų parkų. 
Šio praktinio seminaro metu buvo pristatyti ir aptarti svarbiausi tinklaveikos (angl. „networking“) aspektai. 
Akcentuoti įvairūs mokslo ir technologijų parkų (MTP) įsitraukimo į vietinius, regioninius ir tarptautinius tinklus 
būdai ir jų teigiamas poveikis. Svarbus ir vidinis mokslo parkų įmonių tinklas, kurio veikla tur÷tų būti inicijuojama ir 
koordinuojama MTP vadybininkų. 
Antrąją renginio dieną aplankytas sparčiai augantis ir besiplečiantis Talino mokslo ir technologijų parkas bei 
verslo inkubatorius „Technopolis“.  

2010 m. balandžio 26 d. KTU regioninis mokslo parkas organizavo diskusiją tema “S÷kmingas mokslo ir verslo 
dialogas – ar daug lemia veiklos sritis?“ 

2010 m. balandžio m÷nesio Lietuvos studentų laikraščio „SAVAS“ numeryje KTU regioninis mokslo parkas 
publikavo kvietimą jauniesiems verslininkams pristatyti savo id÷jas dalyvaujant projekto JUVENE konkursuose.  

2010 m. geguž÷s m÷n. 4 d. KTU regioninio mokslo parko 
įmon÷ UAB „Edukacin÷s sistemos“ dalyvavo tradicin÷je 
Kauno technologijos universiteto (KTU) jaunųjų mokslininkų ir 
išrad÷jų gabumus atskleidžiančioje parodoje „Technorama“. 
Šiemet parodoje jų buvo net 61 ir daugiausia telekomunikacijų, 
elektronikos, valdymo inžinerijos ir informacinių technologijų 
sričių darbų. Tarp jų visa grup÷ robotų, inovacijų, skirtų 
žmogaus sveikatos priežiūrai, mokomųjų žaidimų: medikams ir 
medicinos mokslų studentams skirtas „MedGame“, visiems 
gyventojams internetu pasiekiamas ir ekologiškai mąstyti 
skatinantis „Eko-miestas“, internetinis mokslin÷s fantastikos 
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žanro naršyklinis žaidimas „Nebula 44“ ir kiti. 
 Rektoriaus prizą (1 500 Lt) peln÷ Informatikos fakulteto studentų trio - UAB „Edukacin÷s sistemos“ atstovai 
Mantas Kavaliauskas, Mantas Radvila ir Arvydas Burdulis - už mokomąjį internetinį strateginį žaidimą „Eko-
miestas“.  
Apie UAB „Edukacin÷s sistemos“ dalyvavimą parodoje buvo išspausdintas strapsnis dienraštyje „15 min“ 

2010 m. geguž÷s 05 d. Mokslo parko įmon÷ UAB „Edukacin÷s sistemos“ pristat÷ savo produktą parodoje 
„Technorama“. „Mes parduodame svetain÷s www.mokinukai.lt, kurioje yra įvairių pradinių klasių moksleiviams 
skirtų edukacinių žaidimų, licenzijas“, - sako direktorius Mantas Kavaliauskas,  

2010 m. geguž÷s 25 d. Mokslo parkas dienraštyje „Verslo žinios“ publikavo straipsnį „Ką verta žinoti pradedant 
inovatyvų verslą?“ 

2010 m. geguž÷s m÷n. KTU regioninio mokslo parko įmon÷ „Net Frequency“ pardav÷ sukurtą aviabilietų 
paieškos sistemą „swoodoo“, kurią  įsigijo šios srities lyder÷ pasaulyje KAYAK. „KAYAK“ (www.kayak.com), 
didžiausia pasaulyje kelionių paieškos sistema internete, geguž÷s m÷nesį paskelb÷ įsigyjanti Vokietijoje 
populiariausią aviabilietų ir viešbučių paieškos sistemą „swoodoo“, kuri buvo sukurta bendroje Lietuvos-Vokietijos 
įmon÷je „Net Frequency“. Šio sandorio pagalba „KAYAK“ įsitvirtins Europos kelionių paieškos rinkoje, kurioje jos 
rinkos dalis iki šiol buvo santykinai maža.  

2010 m. birželio 11 d. KTU regioninis mokslo parkas kartu su jame įsikūrusiomis įmon÷mis pamin÷jo 12-os metų 
veiklos sukaktį. Per laikotrapį nuo veiklos pradžios Mokslo parke buvo įsikūrę apie 200 inovatyvių ir technologinių 
SVV įmonių, buvo sukurta beveik 800 naujų, aukštą prid÷tinę vertę kuriančių darbo vietų, į valstyb÷s biudžetą 
sumok÷ta daugiau kaip 30 mln. litų mokesčių, įgyvendinta dešimtys ES ir nacionalinių projektų, skirtų SVV įmonių 
konkurencingumui ir pl÷tros galimyb÷ms didinti. 

2010 m. birželio 19 d. Mokslo parkas laikraštyje „Lietuvos žinios“ publikavo straipsnį „Technologijų parkai – 
erdv÷s id÷joms gimti“ 

2010 m. rugs÷jo 01 d. Mokslo parkas žurnale „Būk laimingas“ publikavo straipsnį „Mokslas ir verslas – po vienu 
stogu“, kuriame paliet÷ aktualias, naujai besikuriančių įmonių, problemas. 

2010 m. rugs÷jo 06 d. KTU regioniniame mokslo parke vyko atviras Kauno miesto vaikų greitųjų šachmatų 
turnyras „Debiutas 2010“. Turnyre d÷l prizinių vietų varž÷si 88 dalyviai skirtingose amžiaus grup÷se (nuo 6 iki 10 
metų ir nuo 11 iki 16 metų). KTU regioninio mokslo parko, vieno iš turnyro organizacinių partnerių, vadovas 
Pranas B. Milius pasveikino nugal÷tojus ir įteik÷ Mokslo parko įsteigtus simbolinius prizus. 

2010 m. rugs÷jo 17-19 dienomis KTU regioninis mokslo parkas dalyvavo 
parodoje "Rinkis prekę lietuvišką", kuri skirta reklamuoti lietuviškus 
gaminius ir paslaugas.  Mokslo parko stende kartu prisistat÷ inkubuojamos 
įmon÷s UAB VR Trading, UAB Valreda, UAB Edukacin÷s sistemos, UAB 
ITPC, UAB ES4B ir IĮ Absurdo id÷jos. Visi parodos dalyviai teigiamai 
įvertino parodą bei ketina ir ateityje joje dalyvauti. 

2010 m. rugs÷jo 21 d. dalyvauta 15-ojoje tarptautin÷je „Baltic Dynamics“ 
konferencijoje „Žinių srautas inovacijų sistemoje: nuo id÷jos iki veiksmų“ 
Rygoje.  
Konferencija „Baltic Dynamics“ yra kasmetin÷ konferencija, organizuojama Baltijos mokslo ir technologijų parkų 
bei inovacijų centrų asociacijos – BASTIC - iniciatyva. Konferencija nuo 1996 m. rotacijos pricipu kasmet yra 
organizuojama trijose Baltijos šalyse, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir pritraukia praneš÷jus ir dalyvius iš daugelio 
pasaulio šalių. KTU regionis mokslo parkas yra vienas iš šios konferencijos organizatorių ir BASTIC asociacijos 
narių. 
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Per pastaruosius metus šios trys Baltijos valstyb÷s parod÷ dinamišką vystymąsi inovacijų ir verslumo srityse. 
Kartu s÷kmingai pl÷totos ekonomin÷s ir inovacin÷s iniciatyvos tarp visų Baltijos jūros regiono šalių.  
KTU regioninio mokslo parko atstovai dalyvavo renginyje, diskutavo ir pristatin÷jo iniciatyvas, siekiančias pad÷ti 
įgyvendinti inovacijų strategijas. 

2010 m. spalio 01 d. Žurnale „Mokslas ir technika“ publikuotas straipsnis „KTU regioninis mokslo parkas – 
inovacijų pl÷trai ir verslumo ugdymui“. 

2010 m. lapkričio 12 d. per Verslo dieną KTU RMP,: apdovanotos trys mokslo parko 
įmon÷s. Šiais metais lapkričio 12 d. KTU regioninis mokslo parkas tradiciškai 
prisid÷jo minint profesinę verslo atstovų šventę – Verslo dieną. Verslo dienos 
renginio metu buvo apdovanotos trys inovatyvios mokslo parko įmon÷s – UAB 
„Net Frequency“, UAB „ITPC“ ir UAB „Proginta“. Apdovanojimai įmon÷ms įteikti 
už nuopelnus inovacijų diegimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo bei 
investicijų į inovacijas srityse. Renginio dalyvius ir svečius sveikino LR Vyriausyb÷s 
Ministro pirmininko patar÷ja Ona Balžekien÷ bei Mokslo inovacijų ir technologijų 
agentūros direktorius Arūnas Karlonas, prizą įteik÷ taip pat ir Kauno technologijos 
universiteto inovacijų skyriaus ved÷ja Violeta kaunelien÷. Apie Mokslo parko renginį 
informaciją pateik÷ portalas www.vz.lt  

2010 m. lapkričio 25 d. Mokslo parko iniciatyva dienraštyje „Verslo žinios“ publikuotas straipsnis/interviu su LR 
Ūkio Ministerijos viceministru Mindaugu Petrausku „Sl÷nių kūrimas bei vystymasis Lietuvoje: kada bus pad÷ta 
pirmoji pamatų plyta?“. 

 
Per 2010 metus KTU regioninis mokslo parkas pareng÷ tokią informacinę medžiagą: 

- Mokslo parko teikiamas paslaugas viešinantis informacinis lankstinukas (2 priedas); 
- Mokslo parko teikiamų paslaugų viešinimas žurnale „Jums“; 

 
Per 2010 metus buvo paskelbti šie straipsniai spaudoje: 

- Dienraštyje „Verslo žinios“ 2010 m. vasario 9 d. (3 priedas) 
- Dienraštyje „Verslo žinios“ 2010 m. geguž÷s 25 d. (4 priedas) 
- Dienraštyje „Lietuvos žinios“ 2010 m. birželio 19 d. (5 priedas); 
- Žurnale „Būk laimingas“ 2010 m. rugs÷jo m÷n. numeryje (6 priedas); 
- Žurnale „Mokslas ir technika“ 2010 m. spalio m÷n. numeryje (7 priedas); 
- Internetiniame „Verslo žinių“ puslapyje www.vz.lt 2010 m. lapkričio 15 d.; 
- Dienraštyje „Verslo žinios“ 2010 m. lapkričio 25 d. (8 priedas). 

 

Taip pat nemažai informacijos apie KTU regioninio mokslo parko veiklą, kvietimai į vyksiančius renginius ar 
informacija apie jau įvykusius buvo nuolat atnaujinama internetiniame įstaigos puslapyje www.ktc.lt, taip pat 
skelbiama Kauno prekybos, pramon÷s ir amatų rūmų naujienlaiškyje bei kituose puslapiuose internete. 

1.3.4. Inovacijų ir technologijų tinklų kūrimas 
 

Nuo 2009 m. geguž÷s 1 d. KTU regioninis mokslo parkas koordinuoja 
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos Ekonomikos 
augimo veiksmų programos, „Inogeb LT-1“ priemon÷s projektą „Erdv÷ žinių ir 
inovacijų sklaidai - EŽIS“. Projekto „EŽIS“ pagrindinis tikslas - sukurti 
"Sl÷niuose" turimo inovacinio potencialo populiarinimui skirtą naują informacinę 
erdvę, stimuliuojančią aukštų technologijų įmonių steigimąsi ir inovacijų paramos 
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organizacijų partnerystę.  

Projektas į vieną tinklą jungia šias bendradarbiaujančias organizacijas: KTU regioninį mokslo parką 
(koordinatorius), Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parką, Kauno regioninį inovacijų centrą, Klaip÷dos 
mokslo ir technologijų parką, Šiaur÷s miestelio technologijų parką. 

Tikslin÷ grup÷ – Inovacijų sistemos dalyviai: mokslo įstaigos, inovatyvios verslo įmon÷s, inovacijų paramos 
įstaigos, fiziniai asmenys (potencialūs inovatyvaus verslo kūr÷jai – jauni mokslininkai, aukštųjų mokyklų 
absolventai). Vykdant projekto veiklas, siekiama sukurti bendras priemones mokslo populiarinimui ir,  panaudojant 
inovacijų partneryst÷s erdvę, užtikrinti  s÷kmingą mokslin÷s kompetencijos integravimą į aukštos prid÷tin÷s vert÷s 
produktų kūrimą. 

2010 metais projekto metu buvo atlikti šie darbai: 

• Suorganizuoti 7 diskusijų forumai (2 iš jų organizavo KTU regioninis 
mokslo parkas), 5 „Žinių tiltų“ renginiai. Šių renginių metu yra kuriama 
diskusijų erdv÷ naujų verslo id÷jų (grįstų šiandieninio mokslo 
kompetencija) generavimui, vertinimui, perspektyvų numatymui. Tai 
prisideda prie inovatyvių įd÷jų įgyvendinimo kuriant aukštų 
technologijų verslą arba jo pl÷tros panaudojant perspektyvią mokslinę 
kompetenciją.  

• Per 2010 metus buvo parengti ir išplatinti 16 e.biuletenių. E.biuletenyje skaitytojai randa informaciją apie 
būsimus renginius, įvairius mokymus, seminarus, pateikiama informacija naujų žinių, inovacijų, verslo 
pl÷tros klausimais. 

• Projekto vykdymo metu buvo sukurtas ir paleistas projekto internetinis portalas www.erdveinovacijoms.lt. 
Portale lankytojai gali rasti informaciją apie projekto naujienas bei aktualią kiekvieno projekto partnerio 
publikuojamą informaciją. Čia taip pat yra integruota ir jau sukurta ir prad÷ta pildyti mokslin÷s 
kompetencijos duomenų baz÷.  

• Buvo sukurtas kompaktinis diskas „Lietuvos inovacijų video katalogas“. Jame informacija yra tiek lietuvių, 
tiek anglų kalbomis. Video kataloge yra pateikta geroji inovacinio verslo steigimo/pl÷tros patirtis. Tikimasi, 
kad tai bus stimulas naujo verslo id÷jų paieškai mokslo institucijose, bus ugdomas naujas požiūris į verslo 
kūrimą – ieškoti naujų žinių mokslo institucijose bei jų konfigūravimo būdų perspektyviam inovatyviam 
produktui ar technologijai.  

• KTU regioninis mokslo parkas kartu su partneriais suteik÷ de minimis konsultacijų daugiau nei 50-čiai 
įmonių. 

VŠĮ KTU regioninis mokslo parkas nuo 2009 m. balandžio m÷n. įgyvendina 
projektą “InoTinklas” – tai inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir 
verslo centruose (Sl÷niuose). Šis tinklas yra vienintel÷ visų penkių Lietuvoje kuriamų 
„Sl÷nių“ mokslo ir technologijų parkus apjungianti iniciatyva, sutelkusi šių ir visų kitų 
šalyje veikiančių mokslo parkų potencialą sprendžiant verslo įmonių problemas, 
aktyvinant į verslo poreikius orientuotus mokslinius tyrimus ir technologinę pl÷trą 
(MTTP) bei kitomis priemon÷mis pl÷tojant inovacijas „Sl÷nių“ arealuose. Projektas 
įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio 

konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ priemonę „Inogeb LT-1“. 

InoTinklo id÷ja. Pasaulin÷ praktika rodo, kad inovacijų paramos paslaugos yra veiksminga priemon÷ aktyvinant 
naujų inovatyvių įmonių steigimąsi ir pl÷trą. Lietuvoje inovacijų paramos paslaugas teikiančių įstaigų - inovacijos 
centrų ir mokslo parkų - įdirbis šioje srityje yra didelis.  
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Id÷ja suburti inovacijų paramos organizacijas bendrai veiklai, konsoliduojant jų teikiamų inovacinių paslaugų 
potencialą, kilo Lietuvos inovacijų centrui. Taip gim÷ naujas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose 
(Sl÷niuose) paramos inovacijoms tinklas - "InoTinklas". Jis apjungia „Saul÷tekio sl÷nio", KTU regioninio mokslo 
parko, Klaip÷dos mokslo ir technologijų parko, Visorių informacinių technologijų parko, LŽŪU Žem÷s ūkio mokslo 
ir technologijų parko inovacijų paramos paslaugų patirtį, potencialą, turimas kompetencijas ir vykdomas veiklas.  

Viešosios inovacijų paramos paslaugos, kurias teikia InoTinklo organizacijos „Sl÷nių" arealuose - yra reali ir svari 
paskata naujos įmon÷s kūrimo faz÷je. Žinojimas, kad kuriant naują inovatyvią ir į technologijas orientuotą įmonę 
ar pl÷tojant jau esamos įmon÷s veiklas, yra galimyb÷ pasinaudoti pagalba  - konsultacijomis, „mentoriavimu" ir 
patarimais -  mažinančia galimą inovacijų kūrimo ir diegimo riziką bei patvirtinta geros praktikos pavyzdžiais, 
sąlygoja greitesnį adekvačių sprendimų pri÷mimą ir įgyvendinimą. 

Šia InoTinklo - virtualios organizacijos - iniciatyva Lietuvoje yra konsoliduotos aktyviausių inovacijų paramos 
sistemos dalyvių paj÷gos. „Vieno langelio" principu inovatyvus verslas gauna kokybiškas kompleksines, InoTinklo 
komandos kompetencija ir patirtimi grįstas paslaugas. Šias paslaugas, neribojamas geografinių atstumų (kitaip 
galime pavadinti paslaugomis į „namus"), teikia InoTinklo komandos „mentoriai" (konsultantai-ekspertai), o 
trūkstama ar išskirtin÷ kompetencija pasitelkiama išorinių ekspertų pagalba, atsižvelgiant į konkretų atvejį. 

InoTinklo tikslas - mažinti inovacijų riziką, skatinti inovacijų partnerystę ir tuo pačiu toliau aktyviai populiarinti 
inovacijas ir su jomis susijusias veiklas verslo lygmenyje ir kartu visuomen÷je. 

2010 metais KTU regioninis mokslo parkas įgyvendindamas šį projektą: 
• redagavo ir kartu su partneriais išleido 19 „InoTinklo“ elektroninių naujienų biuletenių (naujienlaiškių) 

numerių. Kiekviename naujienlaiškyje pateikiama naujos ir aktualios inovacijų ir technologijų pl÷tros 
tendencijos tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, kalbinami inovacijų paramos sistemos dalyviai, skelbiamos jų 
nuomon÷s; 

• suorganizavo 3 partneryst÷s renginius temomis: (1) “MTTP skatinimas sl÷nių arealuose“; (2) 
„Efektyvus eksporto vystymas – aktyvus partnerių pritraukimas ir ryšių užmezgimas?“; (3) „Mokslo ir 
verslo bendradarbiavimas mokslo parkuose“; bei diskusijų forumą tema „Kod÷l (ne)reikia d÷koti 
verslui?“ 

• suteik÷ konsultacijas 10-čiai įmonių. 
 

Nuo 2009 m. geguž÷s 1 d. KTU regioninis mokslo parkas kartu su partnerių 
organizacijomis (koordinatorius - Kauno regioninis inovacijų centras) vykdo „Inogeb LT-
1“ priemon÷s projektą „JaUnųjų VErslininkų kūrybiškumo ir iNovatyvumo ugdymo 
Erdv÷“ – JUVENE.  

JUVENE tikslas – jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas, naudojant 
šiuolaikines informacines priemones ir technologijas, skatinimas kurti, apsaugoti, 
realizuoti inovatyvaus verslo id÷jas. Jį inicijuoti paskatino inovatyvaus, konkurencingo ir 
didelę prid÷tinę vertę kuriančio verslo stoka, inovacijų kultūros jaunimo tarpe trūkumas, 

mažas jaunimo aktyvumas kuriant inovatyvų verslą, jaunimo žinių stoka apie inovacin÷s veiklos rezultatų – 
intelektin÷s nuosavyb÷s (IN) apsaugos galimybes.  

Projekto tikslin÷ grup÷ – jaunimas, siekiantis prad÷ti savo verslą. Ši tikslin÷ grup÷ įvardinta gana plačiai, apimant 
ne tik jaunimą, kuris jau prad÷jęs savo verslą, bet ir visus potencialius jaunuosius verslininkus – studentus, 
jaunuosius mokslininkus, jaunus žmones, planuojančius kurti inovatyvų verslą. Jaunimas yra vienas iš svarbiausių 
šalies ekonominio vystymosi elementų, turintis ypač didelį kūrybiškumo, inovatyvumo potencialą. Siekiant 
užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą ilgalaik÷s perspektyvos prasme, kai kurios veiklos nukreiptos jauniausios 
visuomen÷s dalies – vaikų ir paauglių inovatyvumui skatinti. 
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Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinant projektą buvo nuveikti šie darbai: 

− Išversta į lietuvių kalbą ir išleista amerikiečių inovacijų ekspert÷s D. Amidon knygel÷ „Pasaka apie 
inovacijas“. Knygel÷, kaip rašoma paantrašt÷je, skirta vaikams ir vadovams. Tai iliustruota knyga apie 
inovacijas, jų kūrimą ir diegimą. Ja siekiama paskatinti atradimų ir kūrybos procesus kiekviename žmoguje 
bei įdiegti suvokimą, kad kuriant inovacijas atkaklumas, pasitik÷jimas ir bendradarbiavimas yra esminiai 
elementai. Knygel÷ buvo išleista įsigijus autor÷s licenciją. Leidinys platinamas JUVENE projekto, įvairių kitų 
KTU regioninio mokslo parko renginių metu, taip pat bendrojo lavinimo mokyklose bei per projekto 
partnerius. 

− Įvykdyti trys regioniniai inovatyvių verslo id÷jų konkursai. Siekiant suteikti galimybes dalyvauti jaunimui 
iš visos Lietuvos, konkursai buvo suorganizuoti trijuose Lietuvos regionuose – Rytų (Vilniuje), Vakarų 
(Palangoje) ir Vidurio (Kaune) Lietuvoje. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį konkursuose dalyvavo 92 dalyviai, 
kurie pristat÷ 29 verslo id÷jas. 

� Pirmasis regioninis konkursas vyko Vilniuje geguž÷s 29 d. Į šį etapą 
susirinko 22 dalyviai. Buvo pristatytos 9 verslo id÷jos. Konkurso komisiją 
sudar÷ projekto partnerių atstovai, taip pat r÷m÷jų atstovai bei įmonių 
vadovai (iš viso 7 asmenys). Dieną prieš ir dieną po konkurso vyko dalyvių 
individualios konsultacijos jiems aktualiais su verslo pradžia, verslo id÷jos 
pristatymu susijusiais klausimais. Į finalinį etapą buvo atrinktos trys šiame 
etape dalyvavusios verslo id÷jos. 

� Antrasis regioninis konkursas vyko Palangoje, rugpjūčio 27 d. Šiame etape 
buvo 32 dalyviai. Buvo pristatytos 8 verslo id÷jos. Šio etapo komisijoje 
buvo projekto partnerių atstovai, r÷m÷jų atstovai bei keleto verslo įmonių 
atstovai (iš viso 7 asmenys). Dieną prieš ir dieną po konkurso vyko dalyvių 
individualios konsultacijos. Įmonių atstovai pasidalino s÷km÷s istorijomis, kaip jie prad÷jo savo verslą. 
Konkurso dieną, komisijos pos÷džio metu dalyviams vyko grupin÷s konsultacijos ir informacinis 
seminaras apie verslo pradžią. Į finalinį etapą buvo atrinktos trys šiame etape dalyvavusios id÷jos. 

� Trečiasis regioninis konkursas vyko lapkričio 25 d. Kaune. Į šį etapą susirinko 38 dalyviai. Buvo pristatyta 
12 verslo id÷jų. Šio etapo komisijoje dalyvavo ne tik konkursų organizatoriaus – KTU regioninio mokslo 
parko, bet taip pat universitetų, bankų bei įmonių atstovai (iš viso 8 asmenys). Į finalinį etapą buvo 
atrinktos keturios verslo id÷jos. 

− Prad÷ta rengti medžiaga į projekto portalą. KTU regioninis mokslo parkas atsakingas už šias tematikas: 
kūrybingumas, inovacijos ir valdymas. Šiuo metu yra parengtas ir su partneriais suderintas preliminarus 
tematikų turinys. 

− Prad÷tos teikti kompleksin÷s konsultacin÷s paslaugos. Konsultacijų tikslin÷ grup÷ – naują verslą 
inovatyvių id÷jų pagrindu kuriantys ir/arba inovatyvų verslą pl÷tojantys asmenys. JUVENE teikiamos 
konsultacijos yra paslaugų inovatyviam verslui komplekso dalis (pirmiausia ieškoma inovatyvių verslo id÷jų, 
v÷liau jos konsultuojamos). Pra÷jusiame projekto etape didžiausias d÷mesys buvo skiriamas inovatyvių 
verslo id÷jų paieškai bei jaunimo skatinimui būti kūrybingais, aktyviais ir įgyvendinti savo id÷jas. 
Konsultacijos prad÷tos teikti ne nuo projekto pradžios, o kiek v÷liau. Per ataskaitinį laikotarpį buvo suteiktos 
kompleksin÷s konsultacin÷s paslaugos vienai įmonei (virš 20 val. konsultacinių paslaugų). 

Iki projekto pabaigos planuojama prisid÷ti prie partnerių sukurtos vaizdin÷s medžiagos sklaidos, informacijos apie 
jaunimo gerąją inovacin÷s veiklos patirtį sklaidos žiniasklaidoje, taip pat informacine medžiaga užpildyti JUVENE 
portalo turinį bei teikti kompleksines konsultacines paslaugas naujoms (ne mažiau, kaip dviems) ir jau 
veikiančioms įmon÷ms (ne mažiau, kaip 10). 
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2. Ataskaitinių metų biudžeto vykdymo analizė, pajamų-išlaidų struktūra 
ir tendencijos (palyginimas 2004-2010 m.) 

 

Bendrai (su patalpomis Studentų g. 65 ir K.Petrausko g. 26) VšĮ KTU regioninis mokslo parkas turi 4085 m2 
patalpų (biurams – 3230 m2, gamybin÷ms patalpoms – 555 m2, renginiams ir susitikimams – 300 m2 (moderniai 
įrangta konferencijų sal÷)). 2010 m. 83,5 proc. biurams ir gamybin÷ms patalpoms skirtų patalpų buvo išnuomotos 
jaunoms inovatyvioms ir į technologijas orientuotoms įmon÷ms.  

Administracinių paslaugų apimtis 2010 m. sudar÷ 56 749 Lt. Į šios sumos struktūrą yra įtrauktos pajamos iš 
konferencijų sal÷s ir įrangos nuomos, kopijavimo, skenavimo, fakso siuntimo-gavimo paslaugos ir pan. Į sumą taip 
pat įskaičiuotos pajamos už įvairias paslaugas MP ir išorin÷ms įmon÷ms.  

7 pav. yra pateikiamos pajamų už teikiamas administracines paslaugas kitimas 2003-2010 metais. 

 

 
7 pav. Pajamos už suteiktas administracines paslaugas, Lt. 

 
 

VšĮ KTU regioninio mokslo parko finansinę apskaitą galima suskirstyti pagal atskiras vykdomas veiklas: 

- veiklos, tiesiogiai susijusios su verslo inkubavimo paslaugomis – lengvatin÷ patalpų nuoma, mokymų ir 
seminarų organizavimas, pastatų priežiūra, išlaikymas ir einamasis remontas;  

- veiklos, susijusios su nacionalinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimu. 

Įstaigos veiklos pajamos ir pajamų dinamika. Verslo inkubavimo ir inovacijų paramos paslaugų teikimo sąmata 
tiesiogiai susijusi su MP įmonių skaičiumi, turimu patalpų plotu, poreikiu einamojo remonto darbams ir pan. Šių 
veiklų įgyvendinimo sąnaudos, jei nesikeičia prieš tai įvardintos sąlygos, kiekvienais metais yra panašios ir kinta 
apie 5-10 proc. 

Veiklų, susijusių su nacionalinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimu, sąmata kinta kiekvienais metais ir priklauso 
nuo įgyvendinamų projektų skaičiaus ir jų apimčių. Šių įgyvendinamų projektų sąnaudos buhalteriškai yra 
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apskaitomos kaip kompensuotinos sąnaudos ir n÷ra apskaitomos kaip veiklos pajamos. Kompensuotinų sąnaudų 
apimčių kitimo tendencijos pateikiamos 8 pav. 

 

 

8 pav. Kompensuotinų projektų vykdymo sąnaudų kitimo tendencijos 2005-2010 m., tūkst. Lt. 

 

Žemiau pateikiama veiklos pajamų struktūra 2004-2010 m. (9 pav.) ir veiklos sąnaudų kitimas 2004-2010 m. (10 
pav.). 

 

 

9 pav. Veiklos pajamų struktūra 2004-2010 m., tūkst. Lt. 
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2010 m. bendros veiklos pajamos, palyginti su 2009 m. rodikliais sumaž÷jo 18,5 proc. – nuo 954,6 tūkst. Lt. iki 
777,9 tūkst. Lt.  

Didžiausią poveikį šiam pokyčiui tur÷jo sumaž÷jusios pajamos už patalpų nuomą. Jos sumaž÷jo 21,3 proc. Šiam 
sumaž÷jimui didžiausią įtaką tur÷jo ženkliai sumažintos patalpų nuomos kainos Mokslo parke įsikūrusioms ir 
naujai įsikeliančioms įmon÷ms. 

Veiklos sąnaudos 2010 m. sumaž÷jo 21,8 proc. – nuo 950,7 tūkst. Lt. iki 743,1 tūkst. Lt. Tai yra sąnaudos, 
tiesiogiai susijusios su verslo inkubavimo ir inovacijų paramos paslaugų teikimu. Kaip min÷ta anksčiau, projektų 
įgyvendinimo sąnaudos yra kompensuojamos ir 2010 m. sudar÷ 1 018,6 tūkst. Lt. 

 
10 pav. Veiklos sąnaudų kitimas 2004-2010 m., tūkst. Lt. 

 
KTU regioninis mokslo parkas kiekvienais metais, teikdamas verslo inkubavimo lengvatas, suteikia patalpų 
nuomos kainos nuolaidų, kurių kitimas 2004-2010 metais pateiktas 11 pav. Šiuos pokyčius atskirais metais įtakoja 
naujai priimtų įmonių skaičius bei esančių įmonių inkubavimo laikotarpio pasikeitimai. 
 

 
11 pav. Inkubuojamoms įmon÷ms suteiktų nuolaidų kitimas 2005-2010 metais, tūkst. Lt. 
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3. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas 

3.1. Mokslo parko dalyvavimas steigiant kitas viešąsias įmones ir 

dalyvavimas jų veikloje 

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymas reglamentuoja viešųjų įstaigų dalyvavimą trečiųjų asmenų 
steigimo procesuose. Tai lemia, kad viešoji įstaiga gali dalyvauti steigiant kitą įstaigą gali tik gavusi viešosios 
įstaigos dalininkų pritarimą. Tai yra įgyvendinama ir VšĮ KTU regioniniame mokslo parke. 

Nuo Mokslo parko įsteigimo pradžios 1998 m., KTU regioninis mokslo parkas yra tapęs šių nacionalinių įstaigų bei 
organizacijų steig÷ju ar dalininku: 

1. Kauno regiono pl÷tros agentūra 

2. Kauno regiono inovacijų centras 

3. Lyderių ir verslininkų ugdymo agentūra 

 

3.2. Bendradarbiavimo formos su savivaldybe, apskrities administracija, 
asocijuotomis verslo struktūromis, mokslo institucijomis 

KTU regioninis mokslo parkas palaiko glaudžius ryšius su daugeliu Lietuvos institucijų, talkinančių verslui, 
prisidedančių prie ekonomikos konkurencingumo didinimo. Tai Tarptautinių mokslo ir technologijų pl÷tros 
programų agentūra, Lietuvos ekonomin÷s pl÷tros agentūra, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos ino-
vacijų centras, Kauno regioninis inovacijų centras, Lietuvos inžinerin÷s pramon÷s asociacija, Lietuvos valstybinis 
mokslo ir studijų fondas, verslo inkubatoriai bei mokslo ir technologijų parkai. Ši partneryst÷ padeda Parko 
įmon÷ms operatyviai gauti informaciją apie naujas programas ir projektus verslui, mokymus ir kontaktų muges. 
Parko įmonių pageidavimu informacija apie jų naujus produktus, poreikius išplatinama šių įstaigų informaciniais 
kanalais. 

2010 metais VšĮ KTU regioninis mokslo parkas tęs÷ dalyvavimą Integruoto mokslo, studijų ir verslo Sl÷nio 
„Santaka“ programos įgyvendinime. Šio sl÷nio kūrimas - vienas svarbiausių mokslo ir verslo ryšių stiprinimo ir 
palaikymo, naujų technologijų ir žinių perdavimo įmon÷ms būdų, sudarantis palankias sąlygas steigtis naujoms, 
„pumpurin÷ms“ įmon÷ms ir komercinti mokslinių tyrimų rezultatus.  

Tai yra didžiausia investicija į verslo-mokslo pl÷trą Kaune ir viena didžiausių šalyje. Iš šių l÷šų iki kitų metų Kauno 
technologijos universiteto (KTU) studentų miestelyje, sl÷nio "Santaka" teritorijoje (K. Baršausko g.) planuojama 
pastatyti naują nacionalinį atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros (MTEP) centrą. 

Mokslo parkas įsiliedamas į sl÷nio „Santaka“ veiklas, planuoja sukurti naujovių sklaidos centrą, kuriame vyktų 
išradimų ir naujų technologijų atranka, būtų teikiamos prietaisų projektavimo, techninio dizaino paslaugos, veiktų 
bandomosios gamybos įmon÷s ir technologijų demonstravimo centras. Sl÷nyje Mokslo parkas kuruos technologijų 
perdavimo procesus, verslo inkubavimą, bei eksperimentinę pl÷trą. 

2010 m. gruodžio 1 d. Kauno technologijos universitetas kartu su Mokslo parku ir VšĮ „Kauno aukštųjų ir 
informacinių technologijų parkas“ paruoš÷ ir pateik÷ VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai paraišką „Sl÷nio 
„Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus baz÷s įkūrimas“. Numatoma projekto vert÷ – 28 412 000 
litų. Dabar vyksta paraiškos vertinimo etapas. 
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3.3. Bendradarbiavimo formos su užsienio institucijomis, veikla 

tarptautiniuose tinkluose ir asociacijose 

Tarptautinis bendradarbiavimas bei naryst÷ Parkui suteikia galimybę būti matomam tarptautin÷je erdv÷je. 
Vystydamas ir palaikydamas partneryst÷s ryšius, mokslo parkas įsitraukia į įvairių formalių ir neformalių tinklų 
veiklą dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose renginiuose – seminaruose ir konferencijose. 

 

 

KTU regioninis mokslo parkas tęs÷ 2009 m. 
prad÷tą narystę Tarptautin÷je Mokslo parkų 
asociacijoje (IASP). Ši asociacija jungia mokslo ir 
technologijų parkus ir juose dirbančius specialistus 
iš viso pasaulio, teikia paslaugas, padedančias 
jiems augti ir didinančias jų veiklos efektyvumą. 
2010 m. geguž÷s m÷n. 21-28 d. buvo dalyvauta  
IASP pasaulin÷je mokslo technologinių parkų 
konferencijoje.Daejeon‘e (P. Kor÷ja) 

 

BASTIC asociacijos tikslas – skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp atitinkamų 
Baltijos jūros valstybių institucijų, pirmiausiai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Vienas 
reikšmingiausių šiam tikslui pasiekti organizuojamų renginių - kasmetin÷ tarptautin÷ 
konferencija Baltic Dynamics.  

 

KTU regioninis mokslo parkas ir toliau tęs÷ narystę Mokslo parkų ir inovacijų centrų 
ekspertų grup÷je (SPICE). 

 

KTU regioninis mokslo parkas 2010 m. gruodžio m÷n. pasiraš÷ bendradarbiavimo 
sutartį su Suomijos Aalto universiteto Smulkaus verslo/ Start‘up centru.  
Organizacijos sutar÷ bendradarbiauti teikiant verslo internacionalizavimo paslaugas 
smulkioms ir vidutin÷ms įmon÷ms. Jos įsipareigojo informuoti viena kitą apie 
organizuojamus renginius, teikiamas paslaugas, įgyvendinamus projektus, įsitraukimą į 
tarptautinius tinklus, taip pat konsultuoti, rengti praktinius mokymus įmon÷ms iš÷jimo į 
tarptautines rinkas (verslo internacionalizavimo) klausimais. 

 

Brücke – Osteuropa yra Vokietijos ekonomikos ir technologinio bendradarbiavimo rytų 
Europoje iniciatyva, įsteigta padedant federalinei Vokietijos ūkio ministerijai. Vienas iš 
iniciatyvin÷s grup÷s narių yra ir KTU regioninis mokslo parkas. 
Brücke – Osteuropa siekia sukurti stiprius ryšius tarp rytin÷s ir vakarin÷s Europos 
Iniciatyva siūlo virtualią rinką inovatyviems produktams, technologijoms ir paslaugoms. 
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4. Projektinė veikla 

4.1. Pateiktos vertinimui paraiškos 

2010 m. pabaigoje KTU regioninis mokslo parkas tapo partneriu 2 projektuose, finansuojamuose Švietimo ir 
mokslo ministerijos administruojamo Europos socialinio fondo pagal Tyr÷jų karjeros programos 4.1 priemonę 
„Mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas pagal pagrindinių ir profesinių geb÷jimų 
poreikius priemon÷“. Projektai vykdomi pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos 
panaudojimo strategiją. 

Universitetų žinių ir technologijų perdavimo geb÷jimų stiprinimas (UniGeb). Šiame projekte KTU regioninis 
mokslo parkas dalyvauja kartu su partneriais Kauno technologijos universitetu, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos 
mokslų  centru, Lietuvos inovacijų centru, Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija, Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centru ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. 

Projektu siekiama sukurti pagrindus tęstiniam abiejų tikslinių grupių – Mokslininkų bei tyr÷jų (MT) ir Žinių ir 
technologijų perdavimą atsakingi darbuotojai (ŽTPD) – geb÷jimų ugdymui žinių ir technologijų perdavimo 
srityje. Šiame procese yra labai svarbus užsienio šalių patirties per÷mimas, proceso suvokimas bei galimyb÷ 
praktiškai susipažinti su veikiančiais ŽTP modeliais. Projekte numatytas  aktyvus Lietuvos inovacijų centro bei 
KTU regioninio mokslo parko, turinčių didelę darbo su verslu patirtį, dalyvavimas, tokiu būdu užtikrinant užsienio 
praktikos adaptavimą, optimalaus ŽTP modelio sukūrimą Lietuvos sąlygoms.  

Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“. Šiame projekte KTU regioninis mokslo parkas kaip 
partneris dalyvauja kartu su asociacija “Žinių ekonomikos forumas”, Lietuvos pramonininkų konfederacija, 
Saul÷tekio sl÷niu, Klaip÷dos mokslo ir technologijų parku, Visorių informacinių technologijų parku, Lietuvos žem÷s 
ūkio universitetu, Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parku, Panev÷žio mokslo ir technologijų parku, 
Šiaur÷s miestelio technologijų parku, Technopoliu, Lietuvos inovacijų centru (pareišk÷jas), Kauno technologijos 
universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu. 

Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir tyr÷jų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo 
kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją. Šio 
tikslo bus (jei projektui bus skirta ES struktūrinių fondų parama) siekiama  

- ugdyti bazines mokslininkų ir tyr÷jų kompetencijas kurti ir pl÷toti intelektualų verslą,  

- formuoti intelektualaus verslo modeliavimo ir verslo partneryst÷s praktinius įgūdžius, 

- užtikrinti patariamojo pobūdžio inovacijų paramos paslaugų, reikalingų pl÷tojant intelektualų verslą, 
prieinamumą ir kompleksiškumą, 

- propaguoti intelektualų verslą. 

4.2 Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

4.2.1. Leonardo da Vinči programos projektai 
 

2010 m. lapkričio m÷n. KTU regioninis mokslo parkas kartu su partneriais prad÷jo įgyvendinti naują Leonardo da 
Vinci naujovių perk÷limo projektą Internationalisation Assistance programme for innovative SMEs 
(INCONEXT). Pagrindinis INCONEXT projekto tikslas – pasitelkiant e-mokymosi metodus ugdyti individualias ir 
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organizacines kompetencijas, padidinti inovatyvių ir technologinių SVV įmonių strateginio verslo planavimo 
kvalifikaciją tartptautinio verslo kontekste, o taip pat išbandyti ir paskleisti šią medžiagą Lietuvoje bei partnerių 
šalyse. Projekto uždaviniai yra orientuoti į esamos e-mokymosi medžiagos analizę, jos pritaikymą tikslin÷s grup÷s 
poreikiams ir perk÷limą į Lietuvą, sukuriant papildomus modulius ir sudarant galimybes pritaikytos medžiagos 
įsisavinimui, naudojantis inovatyvia e-mokymosi platforma. 

Nuolatinis verslo aplinkos steb÷jimas, darbas su mažomis ir vidutin÷mis įmon÷mis, bendravimas su asocijuotomis 
verslo struktūromis parod÷, kad tarptautinio verslo e-mokymosi medžiaga, skirta SVV įmon÷ms, pritaikyta 
esamiems poreikiams regioniame lygmenyje, gal÷tų būti svarbi įmonių vadovams, darbuotojams ir pačioms 
įmon÷ms. Tokia medžiaga tur÷tų teigiamą įtaką, padedant SVV įmonių strategin÷s pl÷tros procesuose, 
susijusiuose su tarptautinio verslo rodiklių gerinimu. 

2010 m. lapkričio m÷n. Kaune vyko pirmasis partnerių susitikimas, kurio metu aptarta komunikavimo 
strategija, detalizuotas 2011 m. darbų planas, pristatyta pirmin÷ mokymo medžiaga (perkeliama į Lietuvą), aptarta 
poreikių analiz÷s anketa tyrimui atlikti. 

 

4.2.2. 6-osios  Bendrosios Programos projektai 

2010 m. buvo pabaigtas nuo 2006 m. spalio m÷n. vykdytas 6-osios bendrosios programos projektas 
„HUMBOLDT”, kuriame kartu su KTU regioniniu mokslo parku buvo 27 partneriai – mokslinių tyrimų institucijos, 
universitetai ir aukštų technologijų įmon÷s. Projekto trukm÷ – 48 m÷n. Tai vienas didžiausių Europos Sąjungos 
finansuojamų 6-osios programos projektų, kurio vert÷ 13,5 mln. Eurų. 

HUMBOLDT projektas prisid÷jo prie Europos Erdvinių Duomenų Infrastruktūros (angl. European Spatial Data 
Infrastructure (ESDI)), kuri integruoja visą įmanomą Europos organizacijų naudojamą erdvinių duomenų įvairovę, 
įdiegimo, t.y. valdyti ir skatinti ESDI diegimo procesus. 

Pabaigus HUMBOLDT projektą buvo įgyvendintas pagrindinis jo tikslas – buvo sukurta metodologija ir sistema, 
leidžianti organizacijoms dokumentuoti, skelbti ir harmonizuoti savo geografinius ir erdvinius duomenis. Sukurta 
programin÷ įranga ir procesai, leidžiantys visapusiškiau pasinaudoti erdvin÷s informacijos infrastruktūros 
teikiamais privalumais Europoje. 

Šio projekto rezultatai yra naudojami Europos Sąjungos INSPIRE direktyvos nuostatų ir reikalavimų įgyvendinimui 
visose ES šalyse nar÷se. 

 

4.2.3. Baltic Sea Region 2007-2013 m. (INTERREG IV) programos projektai 
 

2010 m. buvo tęsiamas Baltic Sea Region 2007-2013 m. (INTERREG IV) programos projekto BEST AGERS 
įgyvendinimas, kuriame KTU regioninis mokslo parkas dalyvauja kaip partneris. Projekte dalyvauja 19 partnerių 
(atstovaujančių įvairius sektorius) iš 8 šalių. Projekto trukm÷ – 36 m÷n. BEST AGERS – senjorų žinių ir patirties 
panaudojimas skatinant verslą ir pl÷tojant verslumo įgūdžius Baltijos jūros regione.  

Projekto BEST AGERS tikslas – sukurti tarptautinę kartų inovacinę aplinką, kurioje senjorai (projekte šią grupę 
atstovauja 55 metų ir vyresnio amžiaus žmon÷s) toliau dirbs verslo ir verslumo įgūdžių gerinimo srityje, kurs 
naujas id÷jas bei dalinsis patirtimi.  

Vienas iš užsl÷ptų potencialų yra 55 metų amžiaus ir vyresni žmon÷s (projekte įvardijami kaip „BEST AGERS“). 
Ankstesni projektai parod÷, kad Baltijos jūros regione sparčiai vyksta populiacijos sen÷jimo procesai ir 55 metų 
bei vyresnio amžiaus grup÷s dar labiau pagaus÷s netolimoje ateityje. Tod÷l bus didel÷ santalka vyresnio amžiaus 
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specialistų, kurie yra energingi, gerai išsilavinę, motyvuoti ir juos galima pasitelkti sprendžiant negiamas 
demografinių pokyčių, tokių kaip maž÷janti regiono darbo j÷ga ir vadinamas „protų nutek÷jimas“, problemas.  

Projektas analizuoja s÷kmingus metodus ir geros praktikos pavyzdžius, juos pl÷toja ir rengia pritaikymui partnerių 
regionuose, pasitelkiant „BEST AGERS“ atstovus. Yra rengiama, vertinama ir bus įgyvendinta 13 naujų 
bandomųjų (kitaip vadinamų „pilotinių“) iniciatyvų, didinant informuotumą apie įvairias galimybes ir „BEST 
AGERS“ potencialą.  

Pasitelkiant vyresn÷s kartos žmonių kompetenciją (žinias ir patirtį) galima juos išlaikyti visuomen÷s centre net 
jiems iš÷jus į pensiją, parodant jų vertę ekonomikai ir visuomenei visame Baltijos jūros regione. Projektu siekiama 
keisti paplitusį įsitikinimą, kad vyresnio amžiaus žmon÷s yra našta visuomenei.  

Atsižvelgiant į šio projekto svarbą visam Baltijos jūros regionui, jam buvo suteiktas „strateginio projekto“ statusas.  

2010 m. KTU regioninis mokslo parkas įgyvendindamas šį projektą: 

- dalyvavo 3 partnerių susitikimuose (Latvijoje, Danijoje ir Lenkijoje); 

- atliko šiuos tyrimus: (1) darbdavių apklausa apie situaciją įdarbinant vyresniojo amžiaus darbuotojus, (2) 
darbuotojų, kurių amžius yra 55 ir daugiau metai, apie profesinį pasitenkinimą, darbą (-us) organizacijoje, 
kliūtis vyresnio amžiaus darbuotojams ir t.t. (3) vyresnio amžiaus bedarbių siekius, kliūtis ir t.t. (4) 55 ir 
vyresnių verslininkų, konsultantų, pramon÷s ir prekybos organizacijos atstovų požiūrį į verslumą ir jo 
ugdymą, mokymų poreikį ir praktinę naudą, požiūrį į vyresn÷s kartos verslininkus, darbuotojus ir t.t. 

- atliktas „žvalgybinis tyrimas“ pateikiantis trumpą pristatymą įvairiausių iniciatyvų, susijusių su senjorų 
visuomeniniu, akademiniu, profesiniu aktyvumu Lietuvoje. 
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5. Problemos ir jų sprendimo įžvalgos 
 
 
1. D÷l paslaugų teikimo sutarčių. KTU regioniniam mokslo parkui Turto panaudos sutartimi Kauno 

technologijos universitetas (KTU) yra perdavęs patalpas, esančias Studentų g. 65, Kaune. KTU 
besivadovaudamas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1890, kuris skelbia, kad „panaudos 
gav÷jas negali jam perduoto turto išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenis, praš÷ mokslo 
parko nutraukti sudarytas Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis“.  
KTU regioninio mokslo parko nuomone ši problema atsirado d÷l vienas kitam prieštaraujančių LR Vyriausyb÷s 
nutarimo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo pl÷tros įstatymo, kuris skelbia, kad „viešąsias paslaugas verslui 
teikiančiai viešąjai įstaigai, kurios savinink÷ arba viena iš dalininkų yra valstyb÷ ir (arba) savivaldyb÷, 
panaudos pagrindais perduotą valstyb÷s ar savivaldyb÷s turtą arba jo dalį šio turto  valdytojas, 
vadovaudamasis Valstyb÷s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, viešosios 
įstaigos siūlymu gali išnuomoti tretiesiems asmenims – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tais atvejais, 
kai turto nuoma yra neatskiriama viešųjų paslaugų verslui dalis ir yra būtina tinkmai viešųjų paslaugų verslui 
kokybei užtikrinti“.  
Paslaugų teikimo sutarčių nutraukimas išbalansuotų s÷kmingai veikiančio Kauno regiono jaunimo verslumo, 
kūrybiškumo, id÷jų komercinimo skatinimo mechanizmus, bei užkirstų kelią jauniems mokslininkams ar 
studentams, dar tik planuojantiems prad÷ti savo verslą, kurti inovatyvias įmones ir kt. 

 
2. D÷l verslo laboratorijų sl÷nyje „Santaka“ neatitikimo verslo poreikiams. KTU regioninis mokslo parkas 

dalyvaudamas rengiant „Santakos“ sl÷nio paraišką, paraiškos reng÷jams buvo perdavęs įmonių 
pageidaujamos verslo laboratorijos įrangos sąrašą. Į tai, ruošiant paraišką, atsižvelgta nebuvo. 
2011 m. kovo m÷n. 24 d vykusio KTU regioninio mokslo parko dalininkų susirinkime, buvo nuspręsta, kad 
konkrečios įrangos verslo laboratorijai parinkimas tur÷tų būti sprendžiamas bendru KTU ir VšĮ KTU regioninio 
mokslo parko sutarimu įrangos užsakymo metu. Verslo laboratorijų įranga bus nuomojama/naudojama pagal 
Ūkio ministerijos parengtą reglamentą. 

 
3. D÷l menko įmonių aktyvumo bendradarbiaujant su užsieniu.  Įmon÷s vis dar vangiai ieško partnerių 

užsienyje, dalyvauja įvairiuose parodose, konkursuose užsienyje.  
Mokslo parkas stengiasi šį procesą suaktyvinti ir kuo daugiau įmonių paskatinti bendradarbiavimui su užsienio 
partneriais, dalyvauti tarptautiniuose konkursuose.  
2010 metais KTU regioninis mokslo parkas, būdamas Baltijos šalių Mokslo/Technologinių Parkų ir Inovacijų 
Centrų Asociacijos (BASTIC) nariu kartu su Baltijos Asambl÷ja įsteig÷ specialų kasmetinį apdovanijimą – 
Baltijos Inovacijų Prizą. Šis prizas bus įteikiamas Baltijos asambl÷jos apdovanojimų ceremonijoje 2011 metų 
spalio m÷nesį nominacijoje „Inovatyviausia įmon÷ Baltijos šalyse“. Baltijos inovacijų prizu bus apdovanojama 
įmon÷ už inovatyvius, ekonomiškai s÷kmingus produktus, paslaugas ar verslo modelius pristatytus rinkai per 
paskutinius tris metus. 
Inovatyvūs produktai, paslaugos ar verslo modeliai sukurti bendradarbiaujant kelioms Baltijos šalių partner÷ms 
iš dviejų ar trijų šalių laikomi turintys prid÷tinę vertę BIP požiūriu, tod÷l tur÷tų paskatinti aktyvesnį įmonių 
bendradarbiavimą tarp Baltijos šalių.  
Informacija apie prizą yra paskelbta KTU RMP puslapyje www.ktc.lt, taip pat išplatinta per turimus partnerius 
Lietuvoje, kitas informavimo priemones. 

 
 
Direktorius Pranas Bernardas Milius 
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