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Bendra informacija  
Šioje dalyje pateikiama informacija, kuri vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str. reikalavimais   
turi būti nurodyta  apie Kauno MTP Kauno mokslo ir technologijų parką (toliau – Kauno MTP) pasibaigus 
finansiniams metams.  

Kauno MTP įsteigta 2015 m. sausio 30 d. reorganizavus viešąsias įstaigas KTU regioninį mokslo parką, 
Kauno aukštų ir informacinių technologijų parką ir Kauno regioninį inovacijų centrą. 

Kauno MTP yra įsteigta įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų, informacinių technologijų, 
eksperimentinės plėtros srityse ir kuriančioms aukštą pridėtinę vertę (toliau – įmonės), remti, 
komercinti mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti aukštųjų 
technologijų ir verslo plėtros srityse verslo, mokslo ir studijų integraciją bei prisidėti prie žinių pagrindu 
plėtojamos ekonomikos kūrimo.  

Kauno MTP misija yra tapti aktyviu inovacijų sistemos dalyviu bei traukos centru žinioms imlioms 
įmonėms kurtis ir plėtotis, teikiant inovacijų paramos paslaugas, kurios didintų inovatyvaus verslo 
konkurencingumą ir kurtų inovacijų kultūrą. 

Bendrieji Kauno MTP tikslai yra šie: 
1. Remti įmones, veikiančias įvairių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityse 

(MTEPI) ir kuriančias aukštą pridėtinę vertę; 
2. Sudaryti sąlygas komercinti mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus ir kurti 

inovatyvius produktus; 
3. Skatinti aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų verslo įmonių kūrimąsi; 
4. Skatinti verslo, mokslo ir studijų ryšius, inovacijų tinklų kūrimąsi ir plėtrą; 
5. Propaguoti inovacijų kultūrą bei prisidėti prie žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos kūrimo ir 

šalies konkurencingumo didinimo; 
6. Vykdyti technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – palankiomis sąlygomis teikti informacijos, 

konsultacijų, mokymo ir nuomos paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo 
subjektams, naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie 
kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą. 

Kauno MTP veiklos sritys yra: 
1. Verslo ir inovacijų paramos paslaugų teikimas žinioms imlioms įmonėms; 
2. Inkubavimo paslaugų teikimas naujai įsteigtoms ir jaunoms įmonėms, veiklą pradėjusioms per 

pastaruosius trejus metus; 
3. Projektų, jungiančių verslą, mokslą ir studijas integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) 

„Santaka“ plėtros kryptyse1, inicijavimas ir vykdymas; 
4. Inovacinės partnerystės aktyvinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas. 

Veiklos tikslų įgyvendinimo  ataskaita ir veiklos rezultatai per 2017 metus pateikti šiose ataskaitos 
dalyse: 

- 2017 m. veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir rezultatai2, 
- 2017 m. veiklos efektyvumo rodiklių rezultatai3, 
- bei kituose turinyje nurodytuose skyriuose. 

 
                                                             
1 „Santakos“ slėnio MTEP kryptys yra Darnioji chemija (apimant biofarmaciją), mechatronika ir susijusios elektroninės 
technologijos, ateities energetika (apimant aplinkos inžineriją), informacinės ir telekomunikacinės technologijos 
2 Pagal 2017 m. sausio 18 d. visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtintą 2017 m. veiklos planą. 
3 Pagal 2016 m. gegužės 16 d. visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtintą 2016-2020 m. veiklos strategiją. 
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Veiklos planas 2018 metams  patvirtintas dalininkų susirinkime 2017 m. gruodžio 12 d. Jame fiksuoti 
ateinančių finansinių metų planuojami veiklos rezultatų rodikliai, 2018 m. biudžetas, strateginių tikslų 
įgyvendinimo priemonės. Planuojamas pajamas sudaro 1099600 EUR (pajamos už suteikiamas 
paslaugas 530 000 EUR, pajamos iš projektinės veiklos 569 600 EUR), sąnaudos 1052248 EUR (iš jų 
patalpų išlaikymui 302 200 EUR, kitai projektinei veiklai 199 400 EUR).  

Kauno MTP dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 
- Valstybė (dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, kodas 

188621919) – 5 balsai, įnašas 233031,16 EUR, 
- Kauno technologijos universitetas (kodas 111950581) – 3 balsai, įnašas 14625,81 EUR, 
- Vytauto Didžiojo universitetas (kodas 111950396) – 1 balsas, įnašas 2896,20 EUR. 

Kauno MTP gautos lėšos, jų šaltiniai ir šių lėšų panaudojimas per finansinius metus : 

 
PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI SUMA, EUR 

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS 512311 
  

SĄNAUDOS :  
Darbo užmokesčio su mokesčiais 133812 
Patalpų išlaikymo 308299 
Kitos 61218 
IŠ VISO: 503329 

  
FINANSAVIMO PAJAMOS 446306 
   
1. DOTACIJOS, SUSIJUSIOS SU ILGALAIKIU TURTU 51105  
SĄNAUDOS:  
IT nusidėvėjimo (amortizacijos) 3783 
Pastato ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos dalies 47322 
VISO: 51105 

  
2. PROJEKTINĖ VEIKLA (Tiksliniai įnašai) 395201 
SĄNAUDOS:  
Darbo užmokesčio su mokesčiais 276918 
Komandiruočių 44816 
Kitos 73467 
VISO: 395201 

  
KITOS PAJAMOS 537 

  
KITOS SĄNAUDOS  30 

 

Informacija apie Kauno MTP įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus: 

Įsigyta ilgalaikio turto už 21901  EUR  

Kauno MTP sąnaudos per finansinius metus: 

949665 EUR, iš jų 410730 EUR – išlaidos darbo užmokesčiui su mokesčiais, atostogų kaupiniai su 
mokesčiais ir sukauptos išeitinės išmokos pensininkams su mokesčiais. 

Kauno MTP vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

Metų pradžioje buvo 25, pabaigoje – 22 darbuotojai. 
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Kauno MTP sąnaudos valdymo išlaidoms 0 EUR. 

Kauno MTP vadovas: 

Direktorius Vygintas Grinis. Jo darbo užmokesčio sąnaudas sudarė 27893 EUR, iš jų kitos išmokos – 
0 EUR. 

Išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui 0 EUR. 

Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims 0 EUR. 

 

 

1. Veiklos ekonominis ir socialinis poveikis  

2017 m. Kauno MTP veiklą vykdė 98 įmonės, kurios per metus sukūrė 55 naujas, aukštą pridėtinę vertę 
kuriančias darbo vietas. 2017 m. 32 smulkaus ir vidutinio verslo subjektai pateikė prašymus įsikurti 
Kauno MTP, 27 įmonės įsikūrė, o išėjo 22 įmonės. 13 įmonių buvo įsteigtos 2017 m., 11 iš jų įsikūrė 
Kauno MTP. Statistiniais duomenimis Lietuvoje pirmaisiais savo veiklos metais 36,7 proc. įsisteigusių 
įmonių bankrutavo ar sustabdė savo veiklą, tuo tarpu nebankrutavo nei viena Kauno MTP veikianti 
įmonė. Tai rodo, kad teikiamų paslaugų paketas yra tinkamai parinktas ir atitinka verslo įmonių 
poreikius. 
 

 
1 pav. Kauno MTP veikiančių įmonių darbuotojų ir mokslininkų (tyrėjų) kitimas, 2017 m.                      

 

Kauno MTP įsikūrusios įmonės per 2017 m. į valstybės biudžetą sumokėjo 3,0 mln. EUR įvairių 
mokesčių. 

Kauno MTP yra aktyvus inovacijų ekosistemos dalyvis. Todėl didelis dėmesys yra skiriamas įmonių 
inovatyvumo didinimui. Tai atliekama skatinant verslo įmonių ir mokslo bendradarbiavimą. 2017 m. 
pabaigoje  Kauno MTP veikiančiose įmonėse dirbo 74 mokslininkai (tyrėjai) (20 arba 37,0 proc. daugiau 
nei 2017 m. pradžioje). Bendrai, darbuotojų skaičius įmonėse, lyginant ataskaitinių metų pradžią ir 
pabaigą, padidėjo 10,98 proc., o tyrėjų – 37,04 proc. Tai rodo, kad buvo kuriamos itin aukštą pridėtinę 
vertę kuriančios darbo vietos ir prioritetas teikiamas mokslinių tyrimų srityje patirties turintiems 
darbuotojams. 

Darbuotojų 
skaičius metų 
pradžioje; 492

Iš jų, mokslininkai 
(tyrėjai) (metų 
pradžioje); 54

Darbuotojų 
skaičius metų 
pabaigoje; 546

Iš jų, mokslininkai 
(tyrėjai) (metų 
pabaigoje); 74
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2 pav. Kauno MTP veikiančių įmonių apyvartos ir sumokėtų mokesčių dinamika 2008-2017 m., mln. EUR 

 

Kauno MTP veikiančios įmonės vystė 61 inovacinį projektą. 24 įmonės inovacinius projektus vykdė 
kartu su mokslo institucijomis, taip prisidedant prie vieno pagrindinių Lietuvos sumanios specializacijos 
tikslų – mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo. Rinkai buvo pateikti 93 nauji produktai, 
technologijos ar paslaugos, kuriuos sukūrė 46 įmonės (58,2 proc.).4 

Vienas pagrindinių inovatyvumą atspindinčių rodiklių – investicijos į mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę plėtrą. Kauno MTP veikiančiose įmonėse šis rodiklis sudaro 4,15 proc. nuo visų pajamų. 
Lietuvoje šios investicijos privačiame sektoriuje sudaro 0,28 proc. (2015 m.), o ES – 1,3 proc. (2015 
m.).5 

 
3 pav. Verslo išlaidų MTEP palyginimas, proc. 

 

Kauno MTP organizuotuose mokymuose verslą norintiems pradėti ar jį jau pradėjusiems asmenims 
suteiktos žinios apie verslo vystymą bei plėtrą, taip pat specializuotos žinios apie tam tikrų šalių rinką, 

                                                             
4 Duomenis apie savo veiklą ir rezultatus 2017 m. pateikė 79 iš 98 apklaustų įmonių (80,6 proc. visų Kauno MTP 
veikusių įmonių). Apibendrinti duomenys pateikiami iš surinktų duomenų. 
5 Prieiga per internetą: https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3690 [žiūrėta 2018-04-09] 
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marketingą, pokyčių valdymą ir pan.  

Vykdant socialines iniciatyvas Kauno MTP organizavo Parko karjeros dienas, kuomet universitetų 
studentai ir verslo įmonių atstovai susitiko ir tarėsi dėl praktikų atlikimo. Atidaryta dar viena 
bendradarbystės VR Project HUB erdvė Studentu g. 65 pastate leido 15 studentų nemokamai ugdyti 
savo darbinius įgūdžius, juos kuravo  Kauno MTP specialistai bei Kauno MTP veiklą vykdančių įmonių 
darbuotojai. VR project HUB erdvėje yra įvairių projektų testavimui sumontuota virtualios realybės 
įranga, kameros ir judesio davikliai. Studentų g. 65 pastate esančiose erdvėse galima įmonėms ir laisvai 
samdomiems specialistams nemokamai testuoti savo projektus. 

 

2. 2017 m. įvykiai, turėję įtakos Kauno MTP veiklai   

Kauno MTP 2016-2020 metų veiklos strategijoje apibrėžta: 

Vizija – tapti nacionalinės reikšmės žinioms imlaus technologinio verslo traukos centru, plėtros lyderiu 
bei strateginiu partneriu Baltijos jūros regiono ir Europos inovacijų ekosistemos dalyviams. 

Misija – didinti technologinio verslo tarptautinį konkurencingumą teikiant aukščiausios kompetencijos 
inovacijų paramos paslaugas, efektyviai panaudojant inovacijų ekosistemos išteklius, vystant 
inovatyvaus verslo bendruomenę ir ugdant inovacijų kultūrą Kauno regione. 

Strateginės veiklos kryptys: 
1. Kauno MTP, jo įmonių bei asocijuotų įmonių konkurencingumo didinimas, išplėtojant kompleksinį 

specializuotų paslaugų paketą prioritetinėse Parko technologijų ir šalies sumaniosios 
specializacijos kryptyse; 

2. Klasterizacijos ir partnerystės iniciatyvų vystymas bei Parko ir inovacijų ekosistemos dalyvių 
sąveikos stiprinimas, pasiekiant Baltijos jūros regiono lygio MTEPI intensyvumą Parko įmonių 
versle; 

3. Unikalios, į Kauno MTP prioritetines technologijų kryptis orientuotos, verslo akseleravimo 
programos sukūrimas ir jos išvystymas iki technologinės krypties verslo vystymo centro Baltijos 
jūros regione; 

4. Inovacijų kultūros ugdymas, sukuriant ir išplėtojant smulkaus ir vidutinio verslo inovacijų 
bendruomenės tinklaveiką įgalinančias iniciatyvas Kauno inovacijų ekosistemoje. 

Strateginiai tikslai: 
1. Sudaryti sąlygas kurti ir komercinti mokslinių tyrimų rezultatus; 
2. Aktyvinti inovacinę partnerystę; 
3. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą; 
4. Sudaryti palankias sąlygas steigtis ir plėtotis inovatyvioms įmonėms; 
5. Ugdyti inovacijų kultūrą, bendruomeniškumą; 
6. Siekti, kad Parkas įgytų specializaciją (teiktų specializuotas inovacijų paramos paslaugas, skirtas tam 
tikram technologijų sektoriui). 
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2.1. Pagrindiniai strategijos įgyvendinimo rodikliai, stebėsena ir 
atskaitomybė 

 
Kauno MTP valdymo struktūra: 

 
  
Įvyko 3 visuotiniai Kauno MTP dalininkų susirinkimai (01.18, 04.28, 12.12), kurių metu patvirtinti 2017 
ir 2018 metų veiklos planai, 2016 metų veiklos ataskaita ir audituotos finansinės ataskaitos, Kauno MTP 
priskyrimas I-ai viešųjų įstaigų, kuriose valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, 
kategorijai, pakeista Kauno MTP Tarybos personalinė sudėtis, patikslinti Įstaigos 2016-2020 metų 
veiklos strategijos vykdymo vertinimo rodiklių sąrašas, vidaus kontrolės tvarka. Įvyko 2 Tarybos 
susirinkimai (04.18, 12.06), kurių metu teigiamai įvertinta Kauno MTP 2016 metų veiklos ataskaita, 
rekomenduota papildyti ir patikslinti Kauno MTP strategijos vykdymo vertinimo rodiklių sąrašą, 
pritarta 2018 metų veiklos plano redakcijai.  

Ūkio ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 04.21-06.06 atliko Kauno MTP veiklos ir valdymo 
vidaus kontrolės vertinimą, pateikė išsamią ataskaitą ir 5 rekomendacijas (dėl mėnesinio darbo laiko 
apskaitos žiniaraščių formos, dėl personalo specialisto pavaldumo, dėl išankstinės einamosios ir 
paskesniosios finansų kontrolės), kurias vadovaujantis ŪM viceministrės 06.13 patvirtintu 
įgyvendinimo priemonių planu, Kauno MTP įgyvendino ir 12.20 rekomendacijų stebėsena buvo baigta.    

2017.01.04 sudaryta valstybės materialiojo turto  (2082,38 kv.m. patalpų), esančio Baršausko g. 59 
(Santakos slėnyje), ilgalaikės nuomos sutartis su Kauno technologijos universitetu dar labiau padidino 
Kauno MTP lėšas, kurios išleidžiamos valstybinio turto nuomai. Bendras Kauno MTP administruojamas 
plotas sudarė 11854 kv.m., lėšos jam nuomoti per metus viršijo 168000 Eurų. Metų eigoje su Kauno 
MTP įmonėmis (klientais) sudarytos detalizuotos Verslo inkubavimo paslaugų ir Verslo ir inovacijų 
paramos paslaugų sutartys, kuriose įvardinta, kad Kauno MTP teikia verslo vystymo ir inovacijų 
paramos paslaugas technologinio profilio įmonėms, aukštųjų mokyklų studentams, absolventams ir 
mokslininkams, turintiems perspektyvių originalių idėjų bei siekiantiems jų įgyvendinimo. Patalpų 
nuoma joms sudaro tik dalį teikiamų paslaugų.   
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3. 2017 m. veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir pasiekti rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Strateginės veiklos 
kryptys Strateginiai tikslai 

Vertinimo 
kriterijaus 

pavadinimas ir mato  
vnt. 

Planuota 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendintos priemonės 
Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

1. Parko, jo įmonių 
bei asocijuotų įmonių 
konkurencingumo 
didinimas, išplėtojant 
kompleksinį 
specializuotų 
paslaugų paketą 
prioritetinėse Parko 
technologijų ir šalies 
sumaniosios 
specializacijos 
kryptyse. 

1. Sudaryti sąlygas kurti ir 
komercinti mokslinių 
tyrimų rezultatus; 
3. Plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą;  
4. Sudaryti palankias 
sąlygas steigtis ir plėtotis 
inovatyvioms įmonėms; 
6. Siekti, kad Parkas įgytų 
specializaciją (teiktų 
specializuotas inovacijų 
paramos 
paslaugas, skirtas tam 
tikram technologijų 
sektoriui). 

Kauno MTP įmonėse 
dirbančių 
darbuotojų augimas 
per metus (proc.) 

10 1. Organizuoti renginiai ir dalyvauta renginiuose, skirtuose pritraukti 
žmogiškuosius išteklius į Kauno MTP įmones: 
1.1. 2017-03-28. Studentų ir įmonių susitikimas „Parko Karjeros 

dienos’17: #5miniššūkis“ Kauno MTP įmonės dalinosi 
patarimais su būsimais praktikantais, kvietė prisijungti prie 
savo komandų. Dalyvių skaičius - 170;  

1.2. 2017-10-17. Dalyvavimas KTU „WanteED“ karjeros dienų 
mugėje. Pristatytas Kauno MTP ir Parke įsikūrusių įmonių 
darbuotojų poreikis; 

1.3. 2017-10-24 – 30. VDU organizavo antrąją Baltijos šalių 
Virtualią karjeros mugę, kurioje buvo skatinamos dalyvauti 
Kauno MTP veikiančios įmonės  

1.4. 2017-11-14. Kauno MTP Karjeros dienos – susitikimai su 
įmonių komandomis ir studentais. Kauno MTP įsikūrusios 
įmonės pakvietė studentus pirmiesiems darbo pokalbiams. 

2. Plėtotas socialinių inovacijų projektas Project HUB, skirtas 
Universitetų studentams vykdyti įmonių užsakomuosius 
projektus ar užduotis. K.Petrausko g. 26 veikiančią 
bendradarbystės erdvę papildė specializuota virtualios realybės 
bendradarbystės erdvė VR Project Hub, atidaryta 2017-09-07.  

3. Kauno MTP gavo 32 įmonių (ar dar besisteigiančių verslo 
subjektų) prašymus įsikurti Kauno MTP. Iš įvertintų idėjų, 27 
buvo pritarta, įsteigta 13 įmonių, iš kurių – 11 įsikūrė Kauno MTP 
(žr. 1 priedą).  

10,97 

Pradedančiųjų 
įmonių išgyvenimo 
lygis (proc.) 

80 4. Teikiant verslo inkubavimo paslaugas įmonėms ir taikant 
lengvatas biuro patalpų suteikimo kainai 2017 m. suteikta 21500 
EUR nuolaidų. 

5. Pagal sutartinius įsipareigojimus su Kauno MTP veiklą 
vystančiomis įmonėmis, Kauno MTP vidutiniškai kiekvienai 
įmonei suteikė iki 100 val. nemokamų verslo ir inovacijų plėtros 
konsultacijų. Teikiamos komercinimo paslaugos nuo idėjos 

98 
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Eil. 
Nr. 

Strateginės veiklos 
kryptys Strateginiai tikslai 

Vertinimo 
kriterijaus 

pavadinimas ir mato  
vnt. 

Planuota 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendintos priemonės 
Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

koncepcijos patikrinimo, maketo ir prototipo kūrimo ir 
testavimo, prototipo demonstravimo, standartizacijos ir 
sertifikavimo procedūrų, bandomosios gamybos iki produkto 
parengimo rinkai.  

6. 2017 m. Kauno MTP organizavo 11 tematinių seminarų ir 16 
tikslinių mokymų startuoliams (vienas 8 mokymų ciklas vyko I 
ketv. ir antrasis 8 mokymų ciklas - IV ketv.) (žr. 2 priedą). 

7. Vykdant investicijų paiešką Kauno MTP įmonių produktų ir/ar 
paslaugų plėtrai, organizuoti renginiai: 
7.1. 2017-02-07. „Investicijų priemonės „Inovaciniai čekiai“ 

pristatymas“. Bendradarbiaujant su MITA, KTU Nacionaliniu 
inovacijų ir verslo centru surengtas mokslininkų ir Kauno 
MTP įmonių atstovų susitikimas. Dalyvių skaičius - 15; 

7.2. 2017-03-01. Verslo popietės su Estijos „BuildIT“ 
akceleratoriumi. Estai pristatė naujas verslo finansavimo 
galimybes, vyko įmonių tinklaveika, Kauno MTP veikiančios 
įmonės darė pristatymus finansuotojams. Dalyvių skaičius – 
16; 

7.3. 2017-07-11. „MTEP rezultatų komercinimui skirtos 
finansavimo priemonės“. Bendradarbiaujant su MITA ir KTU 
Nacionaliniu inovacijų ir verslo centru organizuotas 
investicinių priemonių pristatymas. Dalyvių skaičius – 10. 

8. Vykdyta nuolatinė įmonių vystymosi stebėsena kaupiant ir 
analizuojant Kauno MTP klientų duomenis santykių su klientais 
valdymo duomenų bazėje (angl. CRM). 
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Eil. 
Nr. 

Strateginės veiklos 
kryptys Strateginiai tikslai 

Vertinimo 
kriterijaus 

pavadinimas ir mato  
vnt. 

Planuota 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendintos priemonės 
Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

Kauno MTP teikiamų 
infrastruktūros, 
techninių ir 
technologinių bei 
techninės 
partnerystės 
inovacijų paramos 
paslaugų dalis (proc.) 

70 9. Vystant Inovacijų ir verslo paramos bei inkubavimo paslaugas: 
9.1. teisė naudotis biuro ir eksperimentinės gamybos 

patalpomis buvo suteikta 98 verslo subjektams; 
9.2. atvirų darbo vietų patalpomis VR Project HUB (Studentų g. 

65) ir Project HUB (K. Petrausko g. 26) naudojosi 10 
asmenų. 

10. Teikiant atviros prieigos verslo (informacinių technologijų, 
ateities energetikos, mechatronikos) laboratorijų (APVL)  
paslaugas Kauno MTP ir išorės verslo įmonėms: 
10.1. Informacinių technologijų laboratorijos įranga pasinaudojo 

2 Kauno MTP veikiančios įmonės. KTU magistrantė ir 
Kauno Technikos kolegijos bakalauro studijų studentė 
atliko kursinius darbus; 

10.2. Ateities energetikos įranga naudojosi 2 išorės įmonės; 
10.3. Vyko paslaugų viešinimo kampanijos; 
10.4. Paslaugų teikimas derinamas su KTU NIVC. 

11. Plečiant Kauno MTP paslaugų teikimą ir žinomumą Kauno 
regione: 
11.1. Buvo suorganizuota 11 informacinių renginių, seminarų, 

konferencijų; 
11.2. Buvo suorganizuoti 9 sėkmės istorijas ir technologines 

naujoves pristatantys renginiai; 
11.3. 2017-12-12 Kauno „Žalgirio arenoje“ suorganizuoti Kauno 

įmonių „Inovatyviausių produktų apdovanojimai 2017“ . 
12. Rengiamasi Kauno MTP infrastruktūros plėtrai vertinant 

bendradarbiavimo galimybes su privačiomis įmonėmis, teikiant 
paslaugų paketą įvairiuose Kauno miesto verslo centruose 
besikuriančioms ar veikiančioms įmonėms.   

13. Teikiamos konsultacinės paslaugos ne Kauno MTP veikiančioms 
įmonėms marketingo, investicijų pritraukimo, verslo plėtros 
Lietuvoje ir užsienyje, ES lėšų pritraukimo, mokslinių tyrimų ir 
produkto su mokslininkais vystymo klausimais. Virš 200 unikalių 
klientų 2017 m. sudarė įmonės, veiklą vystančios ne Kauno MTP. 

73,5 
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Eil. 
Nr. 

Strateginės veiklos 
kryptys Strateginiai tikslai 

Vertinimo 
kriterijaus 

pavadinimas ir mato  
vnt. 

Planuota 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendintos priemonės 
Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

2. Klasterizacijos ir 
Partnerystės iniciatyvų 
vystymas 
bei Parko ir inovacijų 
ekosistemos dalyvių 
sąveikos stiprinimas, 
pasiekiant Baltijos 
jūros regiono lygio 
MTEPI intensyvumą 
Parko įmonių versle. 

2. Aktyvinti inovacinę 
partnerystę; 
3. Plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą.  

Pagal partnerystę 
Įgyvendinamų MTEPI 
projektų 
skaičius (vnt.) 

22 14. Įmonės konsultuotos joms teikiant paraiškas pagal priemones 
„Inovaciniai čekiai LT“, „MTEP rezultatų komercinimas“, Horizon 
2020. Įmonės pateikė 4 paraiškas H2020 SME Instrument 
priemonės finansavimui gauti. 1 paraiška gavo finansavimą. 

15. 24 Kauno MTP veikiančios įmonės inovacinius projektus 
įgyvendina kartu su mokslo institucijomis; iš viso įgyvendina 61 
inovacinį projektą. Daugiausia bendrų projektų įgyvendinama IT 
srityje (40 proc.), biotechnologijų, medicinos ir farmacijos (16,7 
proc.) ir energetikos ir energiją taupančių bei inžinerinių 
technologijų srityse (po 10 proc.). 

24 

Kauno MTP įmonių 
skiriamas biudžetas 
MTEP‘ui nuo 
apyvartos (proc.) 

2 16. 32 įmonės konsultuotos MTEPI apskaitos ir deklaravimo 
klausimais; 

17. 32 įmonės konsultuotos MTEPI mokestinių lengvatų klausimais. 
18. Atlikta Kauno MTP veikiančių įmonių kasmetinė apklausa apie 

2016 m. veiklos rodiklius. 

4,15 

Į specializuotus 
klasterius pritrauktų 
naujų narių  skaičius 
(vnt.) 

5 19. 7 Kauno MTP veikiančios įmonės yra 5 klasterių – Digital Rocket 
LT, iVita, MedIT, Informacinių technologijų medicinoje 
asociacijos ir Nacionalinio maisto ūkio klasteris – nariais. 

5 

3. Unikalios, į Parko 
prioritetines 
technologijų kryptis 
orientuotos, verslo 
akseleravimo 
programos 
sukūrimas ir jos 
išvystymas iki 
technologinės 
krypties verslo 
vystymo centro 
Baltijos jūros regione. 

3. Plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą; 
4. Sudaryti palankias 
sąlygas steigtis ir plėtotis 
inovatyvioms įmonėms; 
6. Siekti, kad Parkas įgytų 
specializaciją (teiktų 
specializuotas inovacijų 
paramos 
paslaugas, skirtas tam 
tikram technologijų 
sektoriui). 

Startuolių 
dalyvaujančių 
akseleravimo 
programose skaičius 
(vnt.) 

0 20. 2017 m. vykdyta startuolių, pretenduojančių į nacionalines ir 
tarptautines akceleravimo programas atranka. Kauno MTP 
atrinko 4 startuolius. 

0 

Pumpurinių įmonių 
dalis į Kauno MTP 
priimamų startuolių 
skaičiuje (proc.) 

10 21. 2017 m. Kauno MTP įsikūrė 27 naujos įmonės. 4 iš jų įsteigtos 
komercinti mokslo ir studijų institucijoje sukurtus MTEP 
rezultatus. 

14,8 

4. Inovacijų kultūros 
ugdymas, sukuriant ir 

2. Aktyvinti inovacinę 
partnerystę; 

Inovacijų kultūrą ir 
tinklaveiką 

1 22. Kauno MTP dalyvauja Baltijos mokslo ir technologijų parkų bei 
inovacijų centrų asociacijos (BASTIC) veikloje ir kaip partneris 

1 
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Eil. 
Nr. 

Strateginės veiklos 
kryptys Strateginiai tikslai 

Vertinimo 
kriterijaus 

pavadinimas ir mato  
vnt. 

Planuota 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendintos priemonės 
Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

išplėtojant smulkaus 
ir vidutinio verslo 
inovacijų 
bendruomenės 
tinklaveiką 
įgalinančias 
iniciatyvas Kauno 
inovacijų 
ekosistemoje. 

5. Ugdyti inovacijų kultūrą, 
bendruomeniškumą. 

skatinančių 
tarptautinių renginių 
skaičius (vnt./metus) 

prisideda prie tarptautinių konferencijų Baltic Dynamics 
organizavimo. 2017 m. konferencija vyko 23-ią kartą ir pirmą 
kartą buvo organizuota Stokholme (Švedija). 

Inovacinės kultūros 
vystymo ir 
komunikacijos 
renginių skaičius 
(vnt./metus) 

18 
 

23. Organizuoti ir vykdyti inovacinės kultūros vystymo ir 
komunikacijos renginiai: 
23.1. 7 informaciniai ir inovacijų kultūros ugdymo renginiai (žr. 3 

priedas); 
23.2. 9 sėkmės istorijas bei technologines naujoves pristatantys 

renginiai (žr. 4 priedą); 
23.3. 7 bendruomenės įtraukimo ir veiklos aktyvinimo socialiniai 

projektai (žr. 5 priedą); 
23.4. 11 tarptautinių delegacijų vizitai (žr. 6 priedą). 

34 
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4. 2017 m. vykdytų projektų rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

1. Power Electronics for 
Green Energy 
Efficiency (Green PE). 
Projekto partneris 

Interreg BSR. Gamtos 
turtai, Energijos vartojimo 
efektyvumas   

2016-03 – 2019-02 Žaliosios energijos efektyvumo didinimas 
skatinant rinkos vartojimą – didinant 
žinomumą, supažindinant apie technologijos 
pridėtinę vertę, verslo galimybes ir pan. 
2017 m. numatoma suorganizuoti 3 seminarus 
su galios elektroniką taikančių arba potencialių 
verslo įmonių atstovais, dirbančiais 
atsinaujinančių energijos šaltinių, e-mobilumo 
ir išmaniųjų namų kūrimo ir diegimo srityse. 

- Patikslintas potencialių Lietuvos įmonių, 
dirbančių atsinaujinančių energijos šaltinių, e-
mobilumo ir pažangių namų technologijų 
vystymo ir jų taikymo srityse, sąrašas, 
planuojant individulius vizitus į jas; 

- Dalyvauta 2-uose (Varšuvoje 03.07-08 ir Tartu 
09.21-22) projekto partnerių susitikimuose; 

- Suorganizuoti 2 seminarai (04.21,  06.15) su 
galios elektroniką taikančių arba potencialių 
verslo įmonių atstovais, dirbančiais  išmaniųjų 
namų, e-mobilumo  sistemų ar jų 
komponentų kūrime, siekiant nustatyti 
technologines, teisines, socialines galimybes 
ir kliūtis, rinkos poreikius ir technologijų 
pasirinkimus, didinant  galios elektronikos 
inovatyvių sprendimų naudojimą Lietuvoje; 

- Suorganizuotas 1 seminaras (12.12)  
įmonėms, dirbančioms atsinaujinančių 
energijos šaltinių srityje pristatant projekto 
rezultatus: galios elektronikos žaliosios 
energijos efektyvinimui Baltijos regiono 
valstybių įmonių situaciją, technologijų ir 
produktų planą efektyviam galios keitimui, 
perdavimui ir naudojimui. 

2. Empowering for 
Innovation and 
Growth in Medium- 
Sized Cities and 
Regions (EmpInno) 

Interreg BSR. Inovacijos, 
Pažangi specializacija   

2016-01 – 2018-12 Sumanios specializacijos strategijų, susijusių su 
tyrimų ir inovacijų skatinimu, įgyvendinimas 
organizuojant bendrą mokymąsi ir tinklaveikos 
renginius įmonėms ir inovacijų sistemos 
dalyviams. 
2017 m. veiklos apims: 
- Informacinių renginių organizavimas (4 

renginiai); 

- Kovo mėn. 3 įmonės dalyvavo tarptautiniame 
verslo susitikime CeBIT parodoje Vokietijoje. 
Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su 
Vokietijos, Danijos, Estijos ir Latvijos 
įmonėmis, susipažinta su naujausiomis ICT 
sektoriaus technologijomis ir pasaulinėmis 
tendencijomis. Įmonių dalyvavimo kaštai 
padengti projekto lėšomis; 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

- Dalyvavimas tarptautiniuose darbo grupių 
susitikimuose, keičiantis patirtimi dėl 
sumaniosios specializacijos priemonių 
įgyvendinimo; 

- Tiriamieji vizitai apsikeičiant gerąja praktika 
(3 vizitai); 

- Analizė ir rekomendacijų parengimas pagal 
sumaniosios specializacijos ir tarptautinės 
patirties apsikeitimo praktiką; 

- Mokymų programos specifiniais verslo 
plėtros aspektais (lean start-up, 
komercinimas ir pan.) parengimas. 

- Lapkričio mėn. 2 įmonės dalyvavo 
tarptautinėje energetikos parodoje ir 
konferencijoje Liubline (Lenkija). UAB Energy 
Advice vadovas konferencijoje skaitė 
pranešimą. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai 
su Lenkijos energetikos sektoriaus įmonėmis. 
Po susitikimų pradėtos derybos dėl bendros 
įmonės steigimo Lenkijoje. Įmonių 
dalyvavimo kaštai padengti projekto lėšomis; 

- Analizuojama ir vykdomas nuolatinis 
dalijimasis informacija tarp Kauno MTP 
darbuotojų apie sumanios specializacijos 
prioritetus ir priemonių įgyvendinimą; 

- Dalyvauta trijuose projekto partnerių 
susitikimuose; 

- Dėl pasitraukusio projekto partnerio iš 
Vokietijos, Kauno MTP perėmė dalį veiklų ir 
įsipareigojimų bei tapo IT darbo grupės 
koordinatoriumi. 

3. Transnational 
Research Access in 
the Baltic Sea Macro 
region (Baltic TRAM) 

Interreg BSR. Inovacijos, 
Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūra   

2016-03 (2017-03) – 
2019-02 

Stiprinti bendradarbiavimą tarp mokslo 
institucijų ir verslo kuriant tarpininkavimo tarp 
įmonių ir mokslininkų struktūras, teikiant  
ekspertinę pagalbą konkrečioms pramonės 
šakų grupėms. Remti inovacijas, teikti 
rekomendacijas dėl sumanių specializacijų 
strategijų įgyvendinimo, vystyti verslą ir remti 
MVV. Dalyvauti industrinių mokslo centrų 
(tarpininkas tarp mokslinių paslaugų teikėjų ir 
verslo įmonių kaip vartotojų) modelio veiklose. 
2017 m. veiklos apims: 
- Atlikti Industrinių mokslo centrų tinklo 

Baltijos jūros regione bendradarbiavimo 
analizę, įvertinti potencialą- galimybes ir 
išteklius, verslo segmentus (paslaugos, 
produktai, klientų segmentai), prieinamumą, 

- atlikta analizė: Nacionalinės inovacijų ir 
sumanios specializacijos strategijų valdymas 
Baltijos jūros šalių regione; 

- Baigiama rengti MTEP infrastruktūros analizė 
BSR regione (3 redakcija, atsakingas Turku 
universitetas); 

- Baigiamos rengti BSR  IReC centrų 
bendradarbiavimo sąlygos (atsakingas Turku 
universitetas); 

- Pateiktos dvi Lietuvos įmonių paraiškos atlikti 
užsakomus tyrimus:  

- UAB "Holtida". Development of advanced 
optical security device; 

- UAB "Insectum". Larvae microbiota analysis 
and cultivation. 



16 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

konkurencingumą, ekosistemą, pajamų ir 
sąnaudų santykį. 

-  Parengti bendradarbiavimo sąlygų 
rekomendacijas bei jas išbandyti pilotiniuose 
projektuose atrenkant iki 10 MVĮ, pvz. 
pumpurines įmones.  

4. Support - 
transnational 
exchange and joint 
development 
between Innovation 
Infrastructure 
Organisations (IRIS) 

Interreg BSR. Inovaciniai 
gebėjimai 

2017-10 – 2020-09 Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti ir 
sustiprinti vadybinius ir verslo paramos 
gebėjimus svarbiose inovacijoms 
infrastruktūrose – verslo inkubatoriuose. 
 

- Pasirašyta projekto finansavimo sutartis; 
- Dalyvauta projekto pirmajame partnerių 

susitikime, kuriame suplanuoti konkrečios 
veiklos – parkų ir verslo inkubatorių veiklos 
analizė, darbiniai seminarai ir pan.; 

- Prisidėta rengiant projekto viešinimo planą; 
- Pradėta analizuoti mokslo ir technologijų 

parkų, dalyvaujančių projekte, veiklos pobūdį. 
5. Baltic Game Industry 

– Empowering a 
Booster for Regional 
Development (BGI) 

Interreg BSR. Inovacijos, ne 
technologinės inovacijos 

2017-10 – 2020-09 Projekto tikslas – stiprinti žaidimų industrijos 
plėtrą, konkurencingumą ir aktyvinti paramos 
priemones Baltijos jūros regione. 

- Atlikta Lietuvos žaidimų industrijos ir 
žaidimus kuriančių įmonių inkubavimo 
paslaugų situacijos analizė; 

- Prisidėta rengiant klausimyną, skirtą atlikti 
startuolių, kuriančių žaidimus, ir Lietuvoje 
veikiančių inkubatorių interviu apklausas; 

- Užmegzti kontaktai bendradarbiavimui su 
Lietuvos Žaidimų Kūrėjų asociacija. 

6. Fast Forward Europe 
(FFWD Europe) 

Interreg Europe, MVĮ 
konkurencingumas 

2017-01 – 2019-12 Projektas skirtas paskatinti MVĮ dalyvavimą 
akseleravimo programose, tuo ženkliai 
padidinant jų konkurencingumą dėl pritraukto 
privataus kapitalo investicijų verslo plėtrai. 
2017 m. veiklos: 
- 2 partnerių susitikimai; 
- 2 regioniniai darbo grupių susitikimai; 
- Informacinės ir reklaminės medžiagos 

parengimas; 
- 1 pranešimas spaudai; 
- Informacinės kampanijos organizavimas. 

- Dalyvauta 2 partnerių susitikimuose. 
Viename susitikime kaip suinteresuotos šalies 
atstovas dalyvavo Ūkio ministro patarėjas S. 
Tichomirovas; 

- Suorganizuoti 2 regioninių darbo grupių 
susitikimai, kuriuose dalyvavo suinteresuotų 
šalių atstovai. Jų tarpe buvo įtraukta ir 
dalyvavo Ūkio viceministrė L. Sabaitienė; 

- Parengta informacinė ir reklaminė medžiaga; 
- Parengti 2 pranešimai spaudai; 
- Parengti 2 gerųjų praktikų aprašymai. 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

7. Female Rural 
Entrepreneurship 
Empowerment (FREE) 

Erasmus+ 2015-09 – 2018-02 Projektas skirtas moterų verslumo kaimo 
vietovėse skatinimui. 
2017 m. veiklos: 
- Regioninės konferencijos organizavimas; 
- On-line mokymų platformos kūrimas; 
- Verslo ciklų grupių darbo organizavimo 

metodikos kūrimas; 
- Konsultavimo gairių kūrimas 

- Regioninių suinteresuotųjų grupių atstovų 
renginių organizavimas; 

- On-line mokymų platformos kūrimas ir 
testavimas; 

- Mokymų medžiagos “Verslumo ratas” 
kūrimas ir testavimas; 

- Verslių moterų tinklo susitikimų 
organizavimas;  

- Projekto partnerių susitikimo Lietuvoje 
organizavimas; 

- Vadovavimas projekto viešinimo veikloms. 
8. Enhancing 

Employment 
Opportunities For 
Vet-Learners (EMOR) 

Erasmus+ 2015-09 – 2017-08 Projektas skirtas tęstinio profesinio mokymo 
(TPM) kokybei gerinti, TPM specialistų 
įdarbinimui skatinti, studijų ir įdarbinimo 
partnerystei užtikrinti. 
2017 m. veiklos: 
- Lyginamoji situacijos analizė Lietuvoje ir 

partnerių šalyse; 
- Informacinė mokomoji medžiaga 

besimokančiųjų įsidarbinimo galimybių 
didinimui;  

- Tęstinio profesinio mokymo gairės apie 
inovatyvų ir technologiškai orientuotą 
mokymąsi; 

- Projekto rezultatų pristatymas tikslinių 
grupių atstovams; 

- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 
administravimas, projekto tarpinių ir 
galutinių veiklų ir finansų ataskaitų rengimas. 

- Atlikta lyginamoji profesinio mokymo 
situacijos analizė Lietuvoje ir partnerių šalyse; 

- Parengta informacinė mokomoji medžiaga 
besimokančiųjų įsidarbinimo galimybių 
didinimui;  

- Parengta informacija apie inovatyvų ir 
technologiškai orientuotą mokymąsi; 

- Suorganizuota projekto baigiamoji 
konferencija Vilniuje, projekto rezultatai 
pristatyti tikslinių grupių atstovams; 

- Parengta projekto baigiamoji veiklos ir 
finansų ataskaita. 

9. Developing 
transversal skills, 
especially those 
related to the 
instruments of the 
information 
technology in the 

Erasmus+ 2015-09 – 2017-08 Projektas skirtas IT kompetencijų ugdymui ir 
panaudojimo skatinimui kaimo turizmo 
sektoriuje. 
2017 m. veiklos: 
- Mokymų programos parengimas; 
- Mokymų programos perkėlimas į internetinę 

mokymosi platformą; 

Dėl veiklų vėlavimo, susijusio su mokomosios 
medžiagos rengimu, projektas buvo pratęstas 
dviem mėnesiams ir baigėsi spalio mėn.  
2017 m. pasiekti rezultatai: 
- Parengta 9 modulių mokomoji medžiaga 

lietuvių ir anglų kalbomis apie internetinę 
rinkodarą ir internetinės komunikacijos 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

field of tourism and in 
particular for small 
and medium size 
business (E-KITour) 

- Bandomųjų mokymų organizavimas; 
- Baigiamosios konferencijos organizavimas. 

strategiją; 
- Parengtas mokomosios medžiagos turinio 

aprašas; 
- Mokomoji medžiaga perkelta į elektroninę 

erdvę ir yra prieinama viešai adresu 
http://ekit.avaca.eu/en/home; 

- Su tikslinės grupės atstovais suorganizuoti 
bandomieji platformos testavimai ir 
mokymai; 

2017-09-19 suorganizuota baigiamoji projekto 
konferencija, kurioje dalyvavo 53 tikslinės 
grupės – kaimo turizmo verslo – atstovai. 

10. Inovacijų 
konsultacinės ir 
paramos paslaugos 
verslui (InoSpurtas) 

Inogeb LT 2016-03 – 2019-02 Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir 
skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, 
teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų 
paramos paslaugas įmonėms. 
Projekto tikslinė grupė – Lietuvos inovacijų 
ekosistemoje dalyvaujančios organizacijos, 
verslas. 
Numatomi pasiekti rezultatai: technologijų 
paieškos (žvalgybos) paslaugų teikimas, naujų 
inovacijoms atvirų ir Sumanios specializacijos 
kryptyse veiklą vykdančių įmonių steigimas; 
konsultuotų įmonių išlaidų MTEP suma turėtų 
sudaryti apie 5 mln. eurų per trejus metus 
2017 m. numatomi pasiekti rezultatai: 
- 98 konsultuotos įmonės mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros klausimais; 
- 4 įsteigtos įmonės; 
- 3 inkubuojamos įmonės; 
- 2 akseleruojamos įmonės. 

- konsultuotos 32 įmonės mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros klausimais; 
Rezultato neatitikimas planui – plane 
nurodyti viso projekto apimtyje (4 metų) 
numatyti Kauno MTP įsipareigojimai; 

- 1 įsteigta įmonė; 
- 1 inkubuojama įmonė; 
- Akseleravimas numatytas 2018 m. pabaigoje 

– 2019 m. 

11. Partnerių 
tarptautinėms MTEPI 
iniciatyvoms 
novatoriškų įmonių 
spartaus vystymo 

InoConnect 2017-09 – 2018-04 Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę 
partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių 
tinklą (EĮT, angl. Enterprise Europe Network, 
EEN)  ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse 
ES MTEPI iniciatyvose. 

- Dalyvauta 3 tarptautiniuose renginiuose 
(konferencijose, verslo susitikimuose); 

- Pasiektas susitarimas su Turkijos mokslo ir 
technologijų parku dėl paslaugų Kauno MTP 
įmonėms, ieškančioms eksporto galimybių į 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

technologijų kūrimo 
srityje paieška EĮT 
renginiuose 

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos inovacijų 
ekosistemoje dalyvaujančios organizacijos, 
verslas. 
Numatomi pasiekti rezultatai: su tarptautiniais 
partneriais pasirašomas nemažiau kaip vienas 
susitarimas – teisiškai saistanti sutartis/ 
susitarimas, įpareigojantis projekto vykdytoją ir 
tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant 
teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities 
iniciatyvoms  įgyvendinti. 

Turkiją, teikimo; 
- Suformuota tarptautinių partnerių grupė 

teikti paraišką Interreg BSR programos 
projektui įgyvendinti. 

12. Innovative Business 
Growth Incubator for 
Start-ups (I-BIS) 

Erasmus+ 2016-01 – 2018-08 Projekto tikslas - išanalizuoti įvairias startuolių 
vystymosi ir augimo koncepcijas, taikyti 
praktinius būdus darniam jų augimui užtikrinti. 
2017 m. veiklos: 
- Verslo inkubatorių gido vadovams rengimas; 
- 2 pilotinių mokymų ciklų startuoliams 

organizavimas; 
- Praktinio gido apie e. verslo kūrimą 

rengimas; 
- Nuotolinio verslo inkubatoriaus (e. mokymosi 

centro) kūrimas;  
- Tinklaveikos ir bendruomeniškumo Europoje 

stiprinimas, verslumo mokymosi galimybių 
plėtra Europoje; 

- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 
administravimas, projekto tarpinių veiklų ir 
finansų ataskaitų rengimas. 

- Parengtas turinys verslo inkubatorių gido 
vadovui; 

- Suorganizuoti 2 pilotinių mokymų ciklai 
startuoliams; 

- Parengta 1-ojo mokymų ciklo vertinimo 
ataskaita; 

- Parengtas turinys praktiniam gidui apie e. 
verslo kūrimą; 

- Parengta ir paskelbta mokomoji e. 
mokymosi medžiaga; 

- Suorganizuoti 2 projekto sklaidos renginiai, 
projekto rezultatai pristatyti tikslinių grupių 
atstovams; 

- Parengtos tarpinės veiklos, sklaidos ir 
finansinės ataskaitos. 

13. Environment in the 
VET system: a 
powerful tool for the 
future (EN-VET) 

Erasmus+ 2016-09 – 2018-10 Projekto tikslas – parengti nuoseklią mokymo 
programą apie aplinkos tvarumą profesinio 
rengimo ir mokymo dėstytojams, kuri ugdytų 
studentų ekologišką mąstyseną ir tausojantį 
išteklių vartojimą Europoje. 
2017 m. veiklos: 
- Lyginamoji partnerių šalių poreikių analizė; 
- 3 bazinių (Atsinaujinantys ir 

neatsinaujinantys gamtos ištekliai;  Žmogaus 

- Atliktos atvejo analizės, parengtos partnerių 
šalių ir lyginamosios tvarumo ataskaitos; 

- Parengti 3 baziniai įvadiniai moduliai 
(prezentacijos, didaktiniai dokumentai ir 
klausimynai); 

- Parengti 5 papildančių modulių turiniai; 
- Suorganizuotas projekto sklaidos renginys 

Kaune, projekto rezultatai pristatyti projekto 
tikslinės grupės atstovams; 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

veiklos padariniai dirvožemiui; Efektyvus 
išteklių valdymas Europos Sąjungoje) ir 5 
papildančių mokymo modulių (bus pasirinkti 
išnagrinėjus darnios aplinkos situaciją 
partnerių šalyse ir išanalizavus nacionalinius 
įmonių atvejus) rengimas; 

- Atvejo analizių rengimas ir mokymo turinio 
pritaikymas;  

- Mokymo programos testavimo veiklos 
koordinavimas: testavimo instrumento 
kūrimas, testavimo vykdymo Lietuvoje ir 
partnerių šalyse užtikrinimas, rezultatų 
palyginimas ir apibendrinimas; 

- Rekomendacijų švietimo atstovams 
rengimas; 

- Projekto rezultatų pristatymas tikslinių 
grupių atstovams; 

- Sklaidos veiklų koordinavimas: sklaidos plano 
rengimas, projekto tinklapio kūrimas ir 
informacijos atnaujinimas, socialinių kanalų 
kūrimas ir informacijos sklaida, kitų sklaidos 
priemonių įgyvendinimas; 

- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 
administravimas, projekto tarpinių veiklų ir 
finansų ataskaitų rengimas. 

- Sukurtas ir nuolat atnaujinamas projekto 
tinklapis (www.en-vet.eu), sukurti projekto 
socialiniai kanalai, kuriose skelbiama aktuali 
informacija projekto tematika, 
koordinuojamos kitos sklaidos priemonių 
įgyvendinimas; 

- Parengtos projekto tarpinės veiklos ir 
finansų ataskaitos. 

14. Catch the BALL – 
Create a Dynamic 
Third Age (BALL) 

Erasmus+ 2016-09 – 2018-08 Projekto tikslas – parengti rekomendacijas 
senėjančiai visuomenei  apie mokymosi ir 
dalinimosi žiniomis svarbą. 
2017 m. veiklos: 
- Poreikių/situacijos analizė Lietuvoje: viešai 

publikuojamų šaltinių – tyrimų analizė; 
- Technologinės platformos turinio rengimas; 
- Asmeninio augimo programos rengimas: 

įrankiai ir metodai; 
- Projekto rezultatų pristatymas tikslinių 

grupių atstovams; 

- Sukurtas projekto tinklapis 
(www.catchtheball.eu), atnaujinama aktuali 
informacija, sukurti projekto socialiniai 
kanalai, kuriose skelbiama aktuali 
informacija projekto tematika, 
koordinuojamos kitos sklaidos priemonių 
įgyvendinimas. 

- Parengta asmeninio augimo mokymosi 
programa bei duomenų bazė; 

- Suorganizuoti 3 mokymai tikslinės grupės 
atstovams, pristatyti projekto rezultatai; 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 
administravimas, projekto tarpinių veiklų ir 
finansų ataskaitų rengimas. 

- Parengtos projekto tarpinės veiklos ir 
finansų ataskaitos. 

15. Enhance self-
awareness and 
balance the 
personalized learning 
in ESL (early school 
leaving) prevention 
through a Smart 
Learning Environment 
(ENABLE) 

Erasmus+ 2016-09 – 2019-08 Projekto ENABLE tikslas – vykdyti iš švietimo 
sistemos pasitraukusių asmenų prevenciją, 
ugdyti savimonę ir skatinti asmeninį mokymąsi. 
Projektu siekiama sukurti naują mokymosi 
ekosistemą. 
2017 m. veiklos: 
- Poreikių/situacijos analizė Lietuvoje: viešai 

publikuojamų šaltinių – tyrimų analizė, 
nuotolinė apklausa, tikslinės grupės interviu; 

- Technologijomis pagrįstos metodikos    
parengimas;  

- Išmanios mokymosi aplinkos metodikos   ir 
technologinių priemonių  integravimas; 

- Projekto rezultatų pristatymas tikslinių 
grupių atstovams; 

- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 
administravimas, projekto tarpinių veiklų ir 
finansų ataskaitų rengimas. 

- Atlikta ir pristatyta situacijos apie ankstyvą    
pasitraukimą iš mokymosi sistemos analizė; 

- Parengta technologijomis pagrįsta mokymo 
metodika; 

- Atliekamas išmanios mokymosi aplinkos 
metodikos ir technologinių priemonių 
integravimas; 

- Suorganizuota projekto sklaidos 
konferencija, pristatyti projekto rezultatai;  

- Parengtos projekto tarpinės veiklos ir 
finansų ataskaitos. 

16. Internet of Things for 
European Small and 
Medium Enterprises 
(IoT4SMEs) 

Erasmus+ 2016-09 – 2019-08 Projektas skirtas palengvinti daiktų interneto 
technologijų plėtrą Europos mastu, 
supažindinti su šiomis technologijomis MVĮ ir 
parengti profesionalus, galinčius įdiegti ir 
kontroliuoti plėtros procesus įmonėse. 
2017 m. veiklos: 
- Situacijos ir poreikių analizė; 
- Profesinio mokymo kvalifikacijos aprašymas; 
- Sklaida (gerosios praktikos katalogas, 

renginiai); 
- Mokymo turinio rengimas; 
- Susitikimai su tikslinės grupės atstovais ir 

suinteresuotomis šalimis.  

- Atlikta situacijos ir poreikių analizė; 
- Parengti profesinio mokymo kvalifikacijų 

aprašymai mokymų sertifikatams gauti; 
- Mokymų turinio rengimas; 
- Dalyvauta 2 projekto partnerių 

susitikimuose. 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

17. Internet of Energy – 
Education and 
Qualification (IoE-EQ) 

Erasmus+ 2017-09 – 2020-08 Projektas yra skirtas efektyvaus energijos 
panaudojimo interneto technologijų 
koncepcijos viešinimui, ypatingą dėmesį 
skiriant MVĮ. Projektu bus sukurta mokomoji 
medžiaga tokio profilio specialistų žinioms 
tobulinti. 

- Dalyvauta pirmajame projekto partnerių 
susitikime; 

- Pasiruošta atlikti situacijos ir poreikių 
analizę. 

18. Innovation Model of 
learning STEM 
(Science, Technology, 
Engineering and 
Mathematics) in 
secondary schools 
(LEARN STEM) 

Erasmus+ 2017-11 – 2020-04 Projekto tikslas – sukurti inovatyvius ir 
interaktyvius STEM dalykų (gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
mokslų) pedagoginius metodus vidurinėse 
mokyklose. Tokie metodai įgalins mokytojus 
tobulinti savo kompetencijas STEM srityje, o 
mokiniams leis įsisavinti šių dalykų žinias 
inovatyviau, greičiau ir efektyviau, skatins po 
mokyklos rinktis STEM profilio studijas 
universitete. 

- Situacijos ir poreikių analizė; 
- Išanalizuotos užsienio ir Lietuvos STEM 

gerosios praktikos. 

19. Micro-enterprise 
Learning Partnerships 
(ME2ME) 

Erasmus+ 2017-09 – 2019-08 Projekto tikslas - sukurti individualiems 
poreikiams pritaikytus ir tarpusavio mokymusi 
paremtus tinklus realiose ir virtualiose 
aplinkose. Projektas orientuotas į mikro įmonių 
savininkus, profesinio švietimo ir mokymo 
srities konsultantus. 

- Lyginamoji partnerių šalių situacijos ir 
poreikių analizė (remiantis mikro įmonių 
savininkų, profesinio švietimo ir mokymo 
srities konsultantų apklausomis): atliktas 
mikro įmonių auditas siekiant nustatyti, 
kuriais vietinėse verslo bendruomenėse 
vyraujančiais įgūdžiais ir kompetencijomis 
galėtų pasinaudoti kiti mikro įmonių 
savininkai per siūlomas tarpusavio 
mokymosi partnerystes. Analizuota sritis, 
kurioje veikia profesinio mokymo ir rengimo 
specialistai tam, kad būtų nustatyta, kokie 
yra jų pagrindiniai mokymo(si) poreikiai; 

- Situacijos ir poreikių analizės koordinavimas, 
parengti instrumentai tyrimui atlikti  ir 
galutinė ataskaita, apibendrinanti visų šalių 
partnerių tyrimų rezultatus; 

- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 
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Projekto 
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Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

administravimas, projekto tarpinių veiklų ir 
finansinių ataskaitų rengimas. 

20. A Gate to 
Entreducation 

Erasmus+ 2017-10 – 2019-09 Projekto tikslas – stiprinti tęstinio profesinio 
mokymo ir verslo įmonių bendradarbiavimą, 
didinti profesinio mokymo kokybę ir skatinti 
naujoves. 
Projekto tikslinė grupė – mokytojai, dėstytojai, 
kiti švietimo sistemos atstovai. 
Projektu siekiama pritraukti daugiau dėmesio 
verslumo ugdymui profesinio mokymo  
įstaigose, mokyti studentus išnaudoti visas 
galimybes ir patiems įkurti mažas įmones. 
Numatomi pasiekti rezultatai:  
- Informacijos, susijusios su projektu, jo 

rezultatais, sklaida bei viešinimas naudojant 
įvairias komunikacijos priemones; 

- Parengta mokymosi medžiaga bei straipsniai 
apie verslumo ugdymą, kurie bus 
patariamosios gairės studentams, 
darbuotojams, darbdaviams ir mokytojams; 

- Verslumo ugdymo mokymo planas bei 
mokymo gairių vadovas švietėjams; 

- Atlikta analizė apie profesijų mokymąsi 
kiekvienoje partnerių šalyje. Profesijų 
pristatymas studentams, mokytojams, 
darbuotojams ir profesijų sąrašas; 

- Pradėta šalių verslumo skatinimo švietime 
viešai skelbiamų šaltinių analizė;  

- Rengtas verslumo skatinimo mokymo 
programos planas; 

- Rengtas sklaidos priemonių įgyvendinimo 
planas. 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2017 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2017 m. įgyvendintos veiklos 

- Dalinimasis gerąja praktika ir eksperimentų 
pavyzdžiais planuojamų tarptautinių 
susitikimų metu, lankant vietines institucijas 
(įdarbinimo agentūrą, profesines ir technines 
mokyklas bei mokymo centrus, nacionalinio 
ugdymo direktoratus, prekybos rūmus, 
pramonės šakas, organizuotą pramoninę 
zoną). 

21. Pateiktos naujos 
paraiškos 

1. Erasmus + KA2 paraiška Mentor in Your Pocket [M@P]. Finansavimas neskirtas; 
2. Erasmus + KA2 paraiška Innovative Model of learning STEM in secondary schools; Finansavimas skirtas. Projektas įgyvendinamas nuo 2017-09; 
3. Erasmus + KA2 paraiška A gate to ENTREDUCATION. Finansavimas skirtas. Projektas įgyvendinamas nuo 2017-09; 
4. Erasmus + KA2 paraiška Creating "Business" for Law Students; Business Education for Law Students – B4L. Finansavimas neskirtas; 
5. Erasmus + KA2 paraiška Start-up e-mentoring. Finansavimas neskirtas; 
6. Erasmus + KA2 paraiška Automatic 2 SME Knowledge Alliances Europreneur Apprentice. Finansavimas neskirtas; 
7. Erasmus + KA2 paraiška WebSenTur - Web Marketing for Senior Tourism. Finansavimas neskirtas; 
8. Erasmus + KA2 paraiška MathFIRE, MATHematics and logics: Fighting Illiteracy RElapse. Finansavimas neskirtas; 
9. Erasmus + KA2 paraiška MASTER - Management Skills Training for Entrepreneurship Revolution. Finansavimas neskirtas; 
10. Erasmus + KA2 paraiška Micro-enterprise Learning Partnerships – ME2ME. Finansavimas skirtas. Projektas įgyvendinamas nuo 2017-09; 
11. Erasmus + KA2 paraiška Training for Entrepreneurial DEvelopment in the School COmpetencies - Acronym: TEDESCO. Finansavimas neskirtas; 
12. Programos Nordplus paraiška Adult Digital marketing and business E-Platform in the Baltic/Nordic context. Finansavimas neskirtas; 
13. Erasmus + KA2 paraiška Leading Organisational Change in European SMEs [LOCES]. Finansavimas neskirtas; 
14. Programos „Horizon 2020“ ICT-2016-2017  Digital Global Ecosystems Interaction [Digital Global Link]. Finansavimas neskirtas; 
15. Programos UCPM paraiška 2017-PP-PREP-AG EmeRgency respOnse Geospatial Decision Support [ErgO]. Finansavimas neskirtas; 
16. Erasmus + KA2 paraiška Sector Skills Alliances Skills alliances for journalists sector [SAJS]. Finansavimas neskirtas; 
17. Programos COS-EYE-2017-4-01 paraiška INTERMEDIATE ORGANISATIONS GO ON [IOS-GO]. Finansavimas neskirtas; 
18. Erasmus + KA2 paraiška IoE-EQ (Internet of Energy – Education and Qualification); Finansavimas skirtas. Projektas įgyvendinamas nuo 2017-09; 
19. Erasmus + KA2 paraiška Match-I4.0 (Managing transition and change to Industry 4.0). Finansavimas neskirtas; 
20. Programos Interreg BSR paraiška BGI (Baltic Game Industry). Finansavimas skirtas. Projektas įgyvendinamas nuo 2017-10; 
21. Programos Interreg BSR paraiška Innovation and Business Collaboration (IBCOLL). Finansavimas neskirtas; 
22. Programos Interreg BSR paraiška Improved Results in Innovation Support – transnational exchange and joint development between Innovation 

Infrastructure Organisations (IRIS). Finansavimas skirtas. Projektas įgyvendinamas nuo 2017-10; 
23. Programos Interreg BSR paraiška User need orientation for optimal use of science parks and incubators infrastructure in BSR are 

(INTERCONNECTED). Finansavimas neskirtas. 
24. Programos Interreg Europe paraiška Improving financial instruments for the cross cooperation industry-health to boost SME's competitiveness 

within integrated business models, value chains and ecosystems (NECTAR). Paraiškos vertinimo pabaiga numatoma 2018 m. I-II ketv. 
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5. 2017 m. veiklos rezultatų rodikliai (pagal LRV 2015-02-25 patvirtintą „Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijos“ 3 priedą) 

Eil. 
Nr. 

Veiklos kryptys Rodikliai Planuota rodiklio reikšmė Pasiekta rodiklio reikšmė 

1. Sudaryti sąlygas kurti ir 
komercinti mokslinių tyrimų 
rezultatus 

Technologijų perdavimo sutarčių (procesų) 
skaičius (vnt.) 

7 7 

Parkų gautos pajamos iš mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – 
MTEPI) veiklos (jei Parkai disponuoja MTEPI 
infrastruktūra)  (Eur) 

10200 2938  (parko įmonių, kurios naudojosi  
laboratorine įranga testavimo tikslais 
neapmokestinome. Nuo spalio mėn. 
priėmėme naują darbuotoją, kuriai pavesta  
intensyvinti pardavimus su išorės 
įmonėmis)  

2. Aktyvinti inovacinę 
partnerystę 

Pagal partnerystę įgyvendinamų MTEPI 
projektų skaičius (vnt.) 

22 24 

Klasterių, į kuriuos pritraukta naujų narių, 
skaičius (vnt.) 

5 5 

3. Plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą 

Tarptautinių projektų skaičius (vnt.) 12 18 
Parko lėšos, gautos įgyvendinant tarptautinius 
projektus (Eur)  

296.000 446.306 

4. Sudaryti palankias sąlygas 
steigtis ir plėtotis 
inovatyvioms įmonėms 

Naujų technologijų įmonių skaičius (vnt.) 10 13 
Pritraukta investicijų į naujas technologijų 
įmones (procentas nuo įmonių apyvartos) 

 0,25 1,17 

Parke veikiančių įmonių išleistų į rinką naujų 
produktų skaičius (vnt.) 

125 93 (metų bėgyje parką paliko kelios 
išaugusios įmonės, kurios ženkliai 
prisidėdavo prie šio rodiklio formavimo) 

5. Ugdyti inovacijų kultūrą, 
bendruomeniškumą 

Parko žinomumas regione (proc.) 
  

80 
  

Duomenis teikia MITA 

6. Siekti Parko specializacijos 
(teikti specializuotas 
inovacijų paramos 
paslaugas, orientuotas į tam 
tikrą technologijų sektorių) 

Unikalių klientų skaičius pagal ekonominės 
veiklos sritis (vnt.) 
 

300: 
Informacinės ir telekomunikacinės 
technologijos – 159;  
Energetika ir energiją taupančios technologijos 
– 23;  
Elektronika ir kompiuteriai – 20; 
Biotechnologijos, medicina ir farmacija – 2; 

303: 
Informacinės ir telekomunikacinės 
technologijos – 114;  
Energetika ir energiją taupančios 
technologijos – 21;  
Elektronika ir kompiuteriai – 60; 
Biotechnologijos, medicina ir farmacija – 
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Eil. 
Nr. 

Veiklos kryptys Rodikliai Planuota rodiklio reikšmė Pasiekta rodiklio reikšmė 

Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų 
gamybos technologijos – 4; 
Inžinerinės technologijos, elektros mašinų ir 
įrangos gamyba – 20; 
Chemikalų ir chemijos pramonės technologijos 
– 2; 
Aplinkos apsaugos technologijos – 1; 
Maisto pramonės technologijos – 4; 
Finansinės, verslo ir kitos konsultacinės 
paslaugos – 19; 
Kita – 44. 

27; 
Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų 
gamybos technologijos – 9; 
Inžinerinės technologijos, elektros mašinų ir 
įrangos gamyba – 30; 
Chemikalų ir chemijos pramonės 
technologijos – 3; 
Aplinkos apsaugos technologijos – 6; 
Maisto pramonės technologijos – 12; 
Finansinės, verslo ir kitos konsultacinės 
paslaugos – 39; 
Kita – 27. 
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6. Strateginių rodiklių įgyvendinimo 2017 metais rezultatai 

Strateginė kryptis Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vnt. 
Rezultatas 

Planuotas Pasiektas Įgyvendinimas, 
proc. 

1. Parko, jo įmonių bei asocijuotų įmonių 
konkurencingumo didinimas, išplėtojant kompleksinį 
specializuotų paslaugų paketą prioritetinėse Parko 
technologijų ir šalies sumaniosios specializacijos 
kryptyse. 
 

Kauno MTP veikiančiose įmonėse dirbančių darbuotojų  
augimas per metus (proc.)   

10 11,3 113 

Kauno MTP veikiančių įmonių išgyvenimo lygis (proc.)     80 98 122,5 
Kauno MTP teikiamų infrastruktūros, techninių ir 
technologinių bei techninės partnerystės inovacijų 
paramos paslaugų (proc.) 

70 73,5 105,0 

2. Klasterizacijos ir partnerystės iniciatyvų vystymas 
bei Parko ir inovacijų ekosistemos dalyvių sąveikos 
stiprinimas, pasiekiant Baltijos jūros regiono lygio 
MTEPI intensyvumą Parko įmonių versle. 

Kauno MTP veikiančių įmonių pagal partnerystę 
įgyvendinamų MTEPI projektų skaičius (vnt.) 

22 24 109,1 

Kauno MTP veikiančių įmonių skiriamas biudžetas 
MTEP‘ui nuo apyvartos  (proc.)  

2 4,15 207,5 

Į specializuotus klasterius pritrauktų naujų narių skaičius 
(vnt.)  

5 5 100 

3. Unikalios, į Parko prioritetines technologijų kryptis 
orientuotos, verslo akseleravimo programos 
sukūrimas ir jos išvystymas iki technologinės krypties 
verslo vystymo centro Baltijos jūros regione. 

Startuolių dalyvaujančių akseleravimo programose 
skaičius (vnt./metus) 

0 0 - 

Pumpurinių įmonių dalis į Kauno MTP priimamų 
startuolių skaičiuje (proc.) 

10 14,8 148 

4. Inovacijų kultūros ugdymas, sukuriant ir išplėtojant 
smulkaus ir vidutinio verslo inovacijų bendruomenės 
tinklaveiką įgalinančias iniciatyvas Kauno inovacijų 
ekosistemoje. 

Inovacijų kultūrą ir tinklaveiką skatinančių tarptautinių 
renginių skaičius (vnt./metus)    

1 1 100 

Inovacinės kultūros vystymo ir komunikacijos renginių 
skaičius  (vnt./metus)   

12 34 283,3 

 
 

 Direktorius  Vygintas Grinis 

 
 
Parengta 2018 m. balandžio 10 d. 
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1 priedas. 2017 m. į Kauno MTP priimtų verslo subjektų sąrašas 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Sutarties data Įsteigimo metai 
1.  Justinas Limantas 2017-01-01 2015-09-21 
2.  Lukas Kasparavičius 2017-01-02 2016-04-19 
3.  „Pirkimų valdymas“, UAB 2017-01-13 2016-09-07 
4.  „Detra Solar“, UAB 2017-02-01 2017-01-25 
5.  Tomas Liubinas 2017-02-01 2016-07-26 
6.  „Virtuali era“, UAB 2017-03-01 2016-07-28 
7.  „Inžineriniai matavimai“, UAB  2017-03-01 2016-12-07 
8.  „Orijanos Mašalės konsultacijos“, MB 2017-03-14 2014-03-06 
9.  „Inovatyvios idėjos“, MB 2017-04-01 2014-05-14 
10.  „Vėjagalvis“, MB 2017-05-01 2017-04.28 
11.  „Inovacijų alėja“, VšĮ 2017-07-01 2015-06-09 
12.  „Šeši partneriai“, MB  2017-07-01 2016-01-30 
13.  „Parametra“, MB  2017-08-22 2017-08-10 
14.  „Rivosana“,UAB 2017-09-01 2017-06-27 
15.  „Aksmo sistemos“, UAB 2017-09-01 2017-03-06 
16.  „Biomica“, MB 2017-09-18 2015-03-23 
17.  „BIMinfra“,MB 2017-10-01 2017-03-17 
18.  „Identifikaciniai projektai“, UAB 2017-10-02 2017-09-28 
19.  „Lygio“, UAB 2017-11-02 2017-10-30 
20.  „Programuotojas“, UAB 2017-11-06 2016-10-21 
21.  „Elektroninė dėlionė“, UAB 2017-11-13 2016-01-21 
22.  „Timberin“, MB 2017-11-13 2012-12-27 
23.  „Sinergija LT“, UAB 2017-12-01 2016-06-10 
24.  „Icysoft“, UAB 2017-12-01 2017-11-29 
25.  „Informacinių technologijų paslaugų centras“, UAB  2017-12-18 2017-11-27 
26.  „Optitecha“, UAB  2017-12-18 2002-10-24 
27.  „Leaneria“, UAB 2017-12-18 2017-11-16 

x InfinitySAV Lietuva, UAB  2017-09-28 
x Gintautas Michnevičius, IDV  2017-11-08 
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2 priedas. 2017 m. Kauno MTP organizuoti mokymai 
 

Eilės Nr. Mokymų/ seminaro pavadinimas Data Dalyvių skaičius 
 2017 m. vyko 2  verslumo mokymų ciklai   

1.  Strateginis verslo vertinimas I, II 2017.02.21 ir 
2017.09.14 

22 

2.  Išteklių ir gebėjimų vertinimas: strateginis 
marketingas I, II 

2017.03.16 ir 
2017.09.26 

25 

3.  Lyderystės įgūdžių tobulinimas I, II 2017.03.30 ir 
2017.10.12 

31 

4.  Finansinis planavimas: investicijų pritraukimas I, II 2017.04.06 ir 
2017.10.24 

32 

5.  Informacijos valdymas: verslo modeliavimas I, II 2017.04.26 ir 
2017.11.09 

36 

6.  Efektyvus verslo projektų įgyvendinimas I, II 2017.05.10 ir 
2017.11.21 

27 

7.  Tarptautinės rinkos ir eksportas I, II 2017.05.18 ir 
2017.12.09 

25 

8.  Dėmesys moterų kuriamiems verslams: praktinės 
dirbtuvės – Kūrybiškumo skatinimas I, II 

2017.06.06 ir 
2017.12.14 

19 

 Kiti mokymai   
9.  „Kainodaros psichologija B2C – kaip teisingai 

pateikti pasiūlymą pirkėjui, kad būtumėte 
patrauklūs?“ 

2017.01.31 16 

10.  Vadovavimas komandai: planavimas, 
organizavimas, motyvavimas 

2017.02.14 18 

11.  Verslios moters sėkmės formulė 2017.02.25 14 
12.  Straipsnio apie jūsų verslą rengimas: naujienlaiškių 

kūrimas 
2017.04.10 22 

13.  „Informacijos valdymas“. Verslo drobės modelis 
esminių savo verslo poreikių nustatymui 

2017.04.24 12 

14.  Man jau 50. Ką dar galiu apie save sužinoti? 2017.05.16 12 
15.  Kūrybingas mokytojas rytojaus mokyklai 2017.05.23 54 
16.  Kūrybiškumas versle I -II dalys 2017.09.29 ir 

2017.10.06 
17 

17.  Mes – stipresni už stresą 2017.10.17 13 
18.  Praktiniai derybų įgūdžiai 2017.11.07 23 
19.  Pozityvaus mąstymo galia 2017.11.14 16 
20.  Kaip padidinti pardavimo efektyvumą ir 

profesionaliai dirbti su klientais 
2017.12.07 16 
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3 priedas. 2017 m. Kauno MTP organizuoti informaciniai ir inovacijų kultūros 
ugdymo renginiai 
 

Eilės Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyvių skaičius 
1.  „Investicijų priemonės „Inovaciniai čekiai“ 

pristatymas“.  
Bendradarbiaujant su MITA, KTU Nacionaliniu 
inovacijų ir verslo centru surengtas mokslininkų ir 
Kauno MTP įmonių atstovų susitikimas. 

2017.02.07 15 

2.  Prekės ženklas – nuo idėjos iki apsaugos. Ką svarbu 
žinoti 2017 metais? 

2017.05.25 12 

3.  „MTEP rezultatų komercinimui skirtos finansavimo 
priemonės“. Bendradarbiaujant su MITA ir KTU 
Nacionaliniu inovacijų ir verslo centru organizuotas 
investicinių priemonių pristatymas. 

2017.07.11 10 

4.  Seminaras „Kaip tapti geidžiamiausiu pardavėju? 
Salesclub susitikimas #8“. Kartu su Kauno MTP 
alumnais „Salesclub.lt“ organizuotas seminaras 
apie B2B pardavimus. 

2017.08.24 20 

5.  Konferencija „Darnioji plėtra ir socialinė 
atsakomybė versle“. Visuomenei pristatyta 
korporatyvinės socialinės atsakomybės sąvoka ir 
dėmesys darniai aplinkai versle. 

2017.10.03 52 

6.  „Inovacijų savaitė 2017“ atidarymo renginys Kauno 
MTP ir įmonių išmaniųjų produktų paroda. 
Visuomenė supažindinta su Kauno MTP įsikūrusių 
įmonių novatoriškais produktais. 

2017.10.09 80 

7.  Kauno MTP vienas iš organizatorių Nordic-Baltic 
Dynamics konferencijos Stokholme, Švedijoje. 

2017.10.26 150 

8.  Seminaras ir praktinės dirbtuvės „Kaip pristatyti 
verslo idėją potencialiam investuotojui?“ 
(„Startup.lt“ akceleratoriaus vadovas A. Bložė) 

2017.12.07 14 
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4 priedas. 2017 m. Kauno MTP lėšomis suorganizuoti sėkmės istorijas bei 
technologines naujoves pristatantys renginiai 
 

Eilės Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyvių skaičius 
1.  Kalėdinis renginys Parko įmonių darbuotojų 

vaikams – Mokslininko išradėjo šou. 
2017.01.06 120 

2.  Verslo popietės su Estijos  „BuildIT“ 
akceleratoriumi. Estai pristatė naujas verslo 
finansavimo galimybes, vyko įmonių tinklaveika. 

2017.03.01 16 

3.  „VR Project Hub“ bendradarbystės erdvių 
atidarymas, kvietęs bendruomenę išbandyti 
virtualios ir papildytos realybės įrangą ir skleisti 
žinią apie naują darbo vietos formatą. 

2017.09.07 35 

4.  Studentų ir įmonių susitikimas „Parko Karjeros 
dienos’17: #5miniššūkis“ Kauno MTP įmonės 
dalinosi patarimais su būsimais praktikantais, 
kvietė prisijungti prie savo komandų. 

2017.03.28 170 

5.  Ekspozicijos „Patikimi verslai – BNI Žalgiris“ 
Technologijų demonstravimo centre atidarymas. 
Verslininkų tinklui pristatyti Parke įsikūrusių 
inovatyvių įmonių produktai, įmonės apsikeitė 
kontaktais. 

2017.04.12 30 

6.  Konferencija „#Turizmas myli IT“. Kauno MTP 
įsikūrę IKT srities verslai pristatė skaitmeninės 
rinkodaros tendencijas veikiantiems turizmo 
srityje. 

2017.09.18 53 

7.  Konferencija „Ateities mokykla“. Renginyje 
pristatyti inovatyvūs mokymo metodai, kurie, 
pasitelkus išmaniąsias technologijas, gali padėti 
efektyviau perteikti žinias ir ugdyti „Z“ kartą. 

2017.09.27 49 

8.  Internetinėje erdvėje, 15min naujienų portale, 
paskelbti inovatyviausių Kauno MTP įmonių kurtų 
produktų rinkimai. Iniciatyva suvienijo Kauno MTP 
įsikūrusias įmones palaikyti ir išrinkti 
novatoriškiausius sprendimus. 

2017.11.29 885 

9.  Kauno įmonių Inovatyviausių produktų 
apdovanojimai 2017. 

2017.12.12 130 
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5 priedas. 2017 m. vykdytų Kauno MTP bendruomenės įtraukimo ir veiklos 
aktyvinimo socialiniai projektai 
 

Eilės Nr. Renginio pavadinimas Data 
1.  Konferencija „Kūrybingas mokytojas rytojaus mokyklai“. 

Konferencijos metu pristatyti kūrybiški mokymosi metodai. 
2017.05.24 

2.  Iniciatyva „Pyragų diena“. Kauno MTP įmonių darbuotojai 
vaišinosi Parko administracijos keptais saldumynais. Buvo 
surinkta 1450 EUR, už kuriuos, bendradarbiaujant su 
Žaliakalnio seniūnija, suremontuotas globojamos šeimos 
vonios kambarys. Likusi suma skirta Rimanto Kaukėno 
paramos grupės globojamiems jaunuoliams – vandens 
procedūroms, poreabilitacinei mankštai ir vaistų injekcijoms. 

2017.11.06 

3.  Kauno MTP bendruomenės vasaros sporto šventė 
„Irklynės‘17“. Kauno MTP įmonių ir Parko administracijos žygis 
baidarėmis Dubysos upe. 

2017.06.30 

4.  Kauno MTP dalyvavimas „Innovation Drift“ inovacijų parodoje 
Vilniuje (inovatyvių sprendimų stendas) 

2017.10.12 

5.  Dalyvavimas KTU „WanteED“ karjeros dienų mugėje. 
Pristatytas Kauno MTP ir Parke įsikūrusių įmonių darbuotojų 
poreikis. 

2017.10.17 

6.  Kauno MTP Karjeros dienos – susitikimai su įmonių 
komandomis ir studentais. Kauno MTP įsikūrusios įmonės 
pakvietė studentus pirmiesiems darbo pokalbiams. 

2017.11.14 

7.  Visuomeninė akcija. Internetinėje erdvėje, 15min naujienų 
portale, paskelbti inovatyviausių Kauno MTP įmonių kurtų 
produktų rinkimai. Iniciatyva suvienijo Kauno MTP įsikūrusias 
įmones palaikyti ir išrinkti novatoriškiausius sprendimus. 

2017.11.29 
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6 priedas. 2017 m. Kauno MTP priimtos užsienio delegacijos 
 

Eilės Nr. Renginio pavadinimas Data 
1.  JAV ambasados Lietuvoje atstovų delegacijos vizitas 2017.03.08 
2.  Susitikimas su potencialia Kaune ketinančia įsikurti Danijos IT 

įmone 
2017.03.31 

3.  IT įmonių iš Prancūzijos atstovų delegacijos vizitas 2017.04.25 
4.  Investuotojų iš Pietryčių Azijos delegacijos vizitas Technologijų 

demonstravimo centre 
2017.05.29 

5.  Garbės konsulų vizitas Technologijų demonstravimo centre 2017.06.02 
6.  Kauno MTP Technologijų demonstravimo centre Šanchajaus 

Tarybos atstovų vizitas 
2017.09.07 

7.  Kauno MTP susitikimas su „NanoSniff Technologies“ įmonės 
(Indija) atstovais 

2017.09.20 

8.  Turkijos žiniasklaidos atstovų delegacijos vizitas Technologijų 
demonstravimo centre 

2017.10.28 

9.  Japonijos verslo ir ambasados atstovybės Lietuvoje delegacijos 
vizitas 

2017.10.31 

10.  Valdžios atstovų delegacija iš Prancūzijos  (Grenoblio miestas) 2017.11.29 
11.  Penkiolikos Ukrainos savivaldybių atstovų delegacijos vizitas  2017. 11.29 

  



35 

 

7 priedas. Kauno MTP įsikūrusių įmonių veiklos rezultatai 
 

 
1 pav. Darbuotojų skaičiaus Kauno MTP įmonėse kitimas, 2008-2017 m. 

 
 

 
2 pav. Sukurtų naujų darbo vietų kitimo tendencijos, 2008-2017 m. 
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3 pav. Kauno MTP veikiančių įmonių pajamų ir sumokėtų mokesčių palyginimas, 2008-2017 m., 

mln. EUR 
 

 
4 pav. Kauno MTP įsikūrusių įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis, 2017 m. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14,5
13,1 13,0

21,5
24,1

28,8

19,5
22,5

28,1

24,8

2,5 2,1 2,2 3,0 2,8
5,2 4,7 3,7 3,9 3,0

pajamos mokesčiai

Informacinės ir 
telekomunikacinės 
technologijos; 38; 

37%

Ergetika ir ergiją 
taupančios 

technologijos; 7; 7%
Elektronika ir 

kompiuteriai; 5; 5%

Biotechnologijos, 
medicina ir 

farmacija; 9; 9%

Medicinos, tiksliųjų ir 
optinių prietaisų 

gamybos 
technologijos; 3; 3%

Chemikalų ir 
chemijos pramonės 
technologijos; 1; 1%

Aplinkos apsaugos 
technologijos; 2; 2%

Inžinerinės 
technologijos, 

elektros mašinų ir 
įrangos gamyba; 10; 

10%

Maisto pramonės 
technologijos; 4; 4%

Finansinės, verslo ir 
kitos konsultacinės 
paslaugos; 13; 13%

Kitos sritys; 9; 9%
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5 pav. Įmonių skaičiaus kaita Kauno MTP 2008-2017 m. 

 
 

 
6 pav. Įmonių pasiskirstymas Kauno MTP pagal metus 
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8 priedas. Kauno MTP biudžeto vykdymo analizė, pajamų-išlaidų struktūra ir 
tendencijos (palyginimas 2008-2017 m.) 
 
 

 
7 pav. Projektinės veiklos pajamų (sąnaudų) kitimo tendencijos 2008-2017 m., tūkst. EUR 

 

 
8 pav. Veiklos pajamų (be projektų finansavimo) struktūra 2008-2017 m., tūkst. EUR 
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9 pav. Veiklos sąnaudų (be projektinių sąnaudų) kitimas 2008-2017 m., tūkst. EUR 

 
 

 
 

10 pav. Inkubuojamoms įmonėms suteiktų nuolaidų kitimas 2008-2017 metais, tūkst. EUR 
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