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Bendra informacija  
Šioje dalyje pateikiama informacija, kuri vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str. reikalavimais   
turi būti nurodyta  apie VšĮ 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 2018 metus pateikti šiose ataskaitos 
dalyse: 

- 2018 m. veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir rezultatai2, 
- 2018 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. gruodžio 12 d. visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtintą 2018 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 2019 metams patvirtintas dalininkų susirinkime 2018 m. gruodžio 7 d. Jame fiksuoti 
ateinančių finansinių metų planuojami veiklos rezultatų rodikliai, 2019 m. biudžetas, strateginių tikslų 
įgyvendinimo priemonės. Planuojamas pajamas sudaro 1 050 000 EUR (pajamos už suteikiamas 
paslaugas 530 000 EUR, pajamos iš projektinės veiklos 520 000 EUR), sąnaudos 1 014 350 EUR (iš jų 
patalpų išlaikymui 255 550 EUR, kitai projektinei veiklai 149 800 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 540 716 
  

SĄNAUDOS :  
Darbo užmokesčio su mokesčiais 137 647 
Patalpų išlaikymo 301 726 
Kitos 59 655 
IŠ VISO : 499 028 

  
FINANSAVIMO PAJAMOS 536 397 
   
1. DOTACIJOS, SUSIJUSIOS SU ILGALAIKIU TURTU 50 381  
SĄNAUDOS:  
IT nusidėvėjimo (amortizacijos) 3 058 
Pastato ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos dalies 47 322 
VISO: 50 381 

  
2. PROJEKTINĖ VEIKLA (Tiksliniai įnašai) 486 016 
SĄNAUDOS:  
Darbo užmokesčio su mokesčiais 361 278 
Komandiruočių 66 801 
Kitos 87 354 
VISO: 515 433 

  
KITOS PAJAMOS 300 

  
KITOS SĄNAUDOS  26 

 

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

Įsigyta ilgalaikio turto už 6 717  EUR  

Kauno MTP sąnaudos per finansinius metus: 

 1064 868 EUR, iš jų 498 925 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 22, pabaigoje – 25 darbuotojai. 

Kauno MTP sąnaudos valdymo išlaidoms 0 EUR. 
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Kauno MTP vadovas: 

Direktorius Vygintas Grinis. Jo darbo užmokesčio sąnaudas sudarė 29 716 EUR, iš jų kitos išmokos – 
0 EUR. 

Išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui 0 EUR. 

Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims 0 EUR. 
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1. Veiklos ekonominis ir socialinis poveikis  

2018 m. Kauno MTP veiklą vykdė 136 (151 sąrašinė) įmonės, kurios per metus sukūrė 40 naujų, aukštą 
pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų4. 2018 m. 25 smulkaus ir vidutinio verslo subjektai pateikė 
prašymus įsikurti Kauno MTP, 25 įmonės įsikūrė (iš jų 14 buvo įsteigta 2018 m.), o išėjo 15 įmonių. 
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, 2018 m.                      

 

Kauno MTP įsikūrusios įmonės per 2018 m. į valstybės biudžetą sumokėjo 3,65 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. 2018 m. 
pabaigoje  Kauno MTP veikiančiose įmonėse dirbo 102 mokslininkai (tyrėjai) (17 arba 20,0 proc. 
daugiau nei 2018 m. pradžioje). Bendrai, darbuotojų skaičius įmonėse, lyginant ataskaitinių metų 
pradžią ir pabaigą, padidėjo 9,1 proc. Tai rodo, kad buvo kuriamos aukštą pridėtinę vertę kuriančios 
darbo vietos ir prioritetas teikiamas mokslinių tyrimų srityje patirties turintiems darbuotojams. 

 
2 pav. Kauno MTP veikiančių įmonių apyvartos ir sumokėtų mokesčių dinamika 2009-2018 m., mln. EUR 

                                                             
4 2018 m. įmonių veiklos rezultatų duomenys pateikiami pagal ataskaitos teikimo dienai turimą informaciją. 
Duomenis pateikė 74 Kauno MTP veikiančios įmonės. 
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Kauno MTP veikiančios įmonės vystė 48 inovacinius projektus. 16 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 111 naujų produktų, 
technologijos ar paslaugos, kuriuos sukūrė 43 įmonės (58,1 proc.).5 

Vienas pagrindinių inovatyvumą atspindinčių rodiklių – investicijos į mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę plėtrą. Kauno MTP veikiančiose įmonėse šis rodiklis sudaro 5,06 proc. nuo visų pajamų. 
Lietuvoje šios investicijos privačiame sektoriuje sudaro 0,32 proc. (2017 m.), o ES – 1,36 proc. (2017 
m.).6 

  
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, 
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. 

2018 m. startavo verslumo ir naujų produktų vystymo programa „EVOLUT 4.0“, kuri yra nukreipta į 
inovatyvių ir technologijomis grįstų verslo idėjų kūrimą ketvirtosios pramonės revoliucijos amžiuje, 
remiantis unikaliu atidžiai atrinktų tarptautinių metodologijų rinkiniu. Programa siekiama padėti 
verslumo ir ankstyvo etapo startuoliams orientuotis inovacijų vystymo procese, sėkmingai 
komercializuoti produktus ir didinti pardavimus. 

 „EVOLUT 4.0“ buvo nominuota Tarptautinės mokslo parkų ir inovacinių zonų asociacijos (International 
Association of Science Parks and Areas of Innovation) 2018 m. prizu ir laimėjo pirmąją vietą. 
Apdovanojimai Kauno MTP buvo įteikti 35-ojoje Pasaulinėje IASP konferencijoje, vykusiuose Isfahan, 
Irane. Viena iš  „EVOLUT 4.0“ programos kūrėjų, Verslumo paslaugų ekspertė Vytautė Dlugoborskytė 
taip pat sėkmingai 2018 m.  

apgynė daktaro disertaciją tema „The influence of team diversity and openness on innovation team 

                                                             
5 Duomenis apie savo veiklą ir rezultatus 2018 m. pateikė 74 iš 136 apklaustų įmonių (54,5 proc. visų Kauno 
MTP veikusių įmonių). Apibendrinti duomenys pateikiami iš surinktų duomenų. 
6 Prieiga per internetą: 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00001&language=e
n [žiūrėta 2019-04-11] 
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outcomes“ (Komandos įvairovės ir atvirumo įtaka inovacijų komandos rezultatams).   

Kauno mokslo ir technologijų parkas, bendradarbiaudamas su Vytauto Didžiojo universitetu, pristatė 
naują galimybę savo bendruomenės nariams – nemokamas teisines konsultacijas (2018 m. lapkričio 28 
d. bendradarbiavimo sutartį pasirašė Kauno mokslo ir technologijų parko direktorius dr. Vygintas Grinis 
ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis.) Jaunų verslų kūrėjai kviečiami 
konsultuotis įmonės steigimo, valdymo, duomenų apsaugos, sutarčių sudarymo ir kitų aktualių verslo 
vystymo teisinių aspektų temomis. Konsultacijas teiks gabiausi VDU Teisės fakulteto studentai, 
prižiūrimi profesionalių teisininkų. Paslaugų kokybę užtikrina mentoriai – profesionalūs advokatai, 
teisininkai, Teisės fakulteto mokslo darbuotojai. Studentai ne tik konsultuos, bet ir padės parengti kai 
kuriuos dokumentus.  
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2. 2018 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: 

 
2018 m. įvyko 2 visuotiniai Kauno MTP dalininkų susirinkimai (04.23, 12.07), kurių metu patvirtinta 
2017 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 bei patikslintas Įstaigos 2016-2020 metų veiklos strategijos 
vykdymo vertinimo rodiklių sąrašas, patvirtintas 2019 metų veiklos planas.  Įvyko 2 Tarybos 
susirinkimai (04.19, 11.22), kurių metu teigiamai įvertinta Kauno MTP 2017 metų veiklos ataskaita, 
rekomenduota patikslinti Kauno MTP strategijos vykdymo vertinimo rodiklių sąrašą bei diskutuota dėl 
KMTP veiklos perspektyvų LR Technologijų ir inovacijų įstatymo šviesoje. Pasiūlyta susilaikyti nuo 
infrastruktūros plėtros į naujas patalpas ir teritorijas, siekti patikėjimo teise valdyti dalį turto Santakos 
slėnyje, vystyti ir labiau įveiklinti verslumo ir naujų produktų vystymo programą EVOLUT 4.0, 
konsoliduoti veiklas su VDU ŽŪA MTP ir komunikacijos ir technologijų perdavimo centru, pritarta 
strategijos vertinimo dviejų rodiklių pakeitimams ir 2019 metų veiklos plano redakcijai.  

Kreiptasi į Ūkio ministeriją dėl nuomojamo pastato K.Petrausko g. 26 (4444,06 kv.m.), Kaune valdymo 
patikėjimo teise. Kreiptasi į KTU dėl nuomojamų patalpų Studentų g. 65 (1304,86 kv.m.) ir Santakos 
slėnyje valdymo patikėjimo teise. Pagal 2017.01.04 sudarytą valstybės materialiojo turto (2082,38 
kv.m. patalpų), esančio Baršausko g. 59 (Santakos slėnyje), ilgalaikės nuomos sutartį su KTU 2018 
metais  Kauno MTP lėšos valstybinio turto eksploatacijai lyginant su 2017 metais išaugo 11239,30 € ir 
kartu su nuoma sudarė 125373,75 €. Bendras Kauno MTP administruojamas plotas sudarė 11854 
kv.m., lėšos jam nuomoti per metus viršijo 146896 €. Metų eigoje toliau su Kauno MTP įmonėmis 
(klientais) buvo sudaromos 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.  

Pradėti pokalbiai su asociacijos Santakos slėnis Valdybos nariais dėl galimos Kauno MTP narystės šioje 
asociacijoje.  



 

39 

 

3. 2018 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.) 

12 1. Organizuoti renginiai ir dalyvauta renginiuose, skirtuose pritraukti 
žmogiškuosius išteklius į Kauno MTP įmones: 

1.1. 2018-10-24. Dalyvavimas KTU „WanteED“ karjeros dienų 
mugėje. Pristatytas Kauno MTP ir Parke įsikūrusių įmonių 
darbuotojų poreikis; 

1.2. 2018-10-29. Studentų ir įmonių susitikimas „Parko Karjeros 
dienos’18: #5miniššūkis“ Kauno MTP įmonės dalinosi 
patarimais su būsimais praktikantais, kvietė prisijungti prie 
savo komandų. Dalyvių skaičius - 70;  

2. Sėkmingai įveiklintos VR Project HUB (Studentų g. 65) ir Project 
HUB (K.Petrausko g. 26) bendradarbystės erdvės, skirtos 
Universitetų studentams vykdyti įmonių užsakomuosius 
projektus ar užduotis.  

3. Kauno MTP gavo 38 įmonių (ar dar besisteigiančių verslo 
subjektų) užklausas ir/ar prašymus įsikurti Kauno MTP. Iš 
įvertintų idėjų, 25 buvo pritarta, įsteigta 14 naujų įmonių (žr. 1 
priedą).  

9,1 

Kauno MTP veikiančių 
įmonių išgyvenimo 
lygis (proc.) 

82 4. Teikiant verslo inkubavimo paslaugas įmonėms ir taikant 
lengvatas biuro patalpų suteikimo kainai 2018 m. suteikta 27772 
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 
koncepcijos patikrinimo, maketo ir prototipo kūrimo ir 
testavimo, prototipo demonstravimo, standartizacijos ir 
sertifikavimo procedūrų, bandomosios gamybos iki produkto 
parengimo rinkai. 

6. Kauno MTP bendradarbiaudamas su Vytauto Didžiojo 
universitetu 2018 m. gruodžio mėn. pristatė naują galimybę savo 
bendruomenės nariams – nemokamas teisines konsultacijas. 

99,3 
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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 

Lapkričio 28 d. bendradarbiavimo sutartį pasirašė Kauno MTP 
direktorius dr. Vygintas Grinis ir Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius prof. Juozas Augutis. 

7. 2018 m. Kauno MTP organizavo 7 tematinius seminarus ir 2 
tikslinius mokymus/dirbtuves jaunoms įmonėms (žr. 2 priedą). 

8. Įgyvendinant EVOLUT 4.0 verslumo ir naujų produktų vystymo 
mokymų programą buvo suorganizuoti 6 specializuoti teminiai 
seminarai startuoliams (žr. 2 priedą) 

9. Vykdant investicijų paiešką Kauno MTP įmonių produktų ir/ar 
paslaugų plėtrai, organizuoti renginiai: 
9.1. 2018-09-19. „Investicijų priemonės „Inovaciniai čekiai“ 

pristatymas“. Informacinis renginys Kauno MTP įmonių 
atstovams. Dalyvių skaičius - 16; 

9.2. 2018-11-06. Verslo Inovatorių pusryčiai bendradarbiaujant 
su LSMU: ,,Inovacijos slaugai, reabilitacijai ir sportui.“ 
Renginio metu buvo supažindinta su LSMU Slaugos 
fakulteto siūlomomis paslaugomis, inovaciniais sprendimais 
verslo įmonėms ir viešajam sektoriui, galimomis EIT HEALTH 
bendruomenės siūlomomis finansavimo priemonėmis.  
Vėliau Kauno MTP veikiančių sveikatos technologijų įmonių 
atstovai pasidalino inovatyvių produktų ir mokslo-verslo 
bendradarbiavimo patirtimi. Dalyvių skaičius – 30; 

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

11. Siekiant kokybiškai ir sklandžiai įgyvendinti antreprenersytės ir 
naujų produktų vystymo progamą Evolut 4.0 2018 m. parko 
inovacijų ir verslumo paslaugų ekspertai, individualiai 
konsultuojantys įmones, kėlė kvalifikaciją, pasitelkiant atsirinktus 
lektorius-verslo praktikus). 
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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 12. Vystant Inovacijų ir verslo paramos bei inkubavimo paslaugas: 
12.1. teisė naudotis biuro ir eksperimentinės gamybos 

patalpomis buvo suteikta 136 verslo subjektams; 
12.2. atvirų darbo vietų patalpomis VR Project HUB (Studentų g. 

65) ir Project HUB (K. Petrausko g. 26) naudojosi 23 
asmenys. 

13. Teikiant atviros prieigos verslo (informacinių technologijų, 
ateities energetikos, mechatronikos) laboratorijų (APVL)  
paslaugas Kauno MTP ir išorės verslo įmonėms: 

13.1. Informacinių technologijų laboratorijos žvilgsnio sekimo 
įranga pasinaudojo 2 Kauno MTP veikiančios įmonės ir  2 
Lietuvos išorinės įmonės. 2018 m. buvo įvykdytas 1 
tarptautinis užsakymas. Atlikus eksperimentus pagal įmonių 
užsakymus su žvilgsnio sekimo įranga, įmonėms buvo 
pateiktos tyrimo metu išaiškėjusios tendencijos ir įžvalgos 
sprendimų tobulinimui. KTU tyrėjai neuromarketingo srityje 
Kauno MTP atliko žvilgsnio sekimo tyrimą, susijusį su prekės 
ženklo įtakos analize socialiniuose tinkluose. Kauno MTP 
padėjo parengti KTU tyrėjai praktinę darbo dalį ir atliko 
išsamią analizę su didesne nei 20 respondentų imtimi 
(daktaro disertacija). Dėl Kauno MTP komandos nario 2018 
m. sėkmingai įgytų išskirtinių įgūdžių dirbant su žvilgsnio 
sekimo laboratorijos įranga, 2019 m. tikimasi daug 
intensyvesnio šios laboratorijos paslaugų iš verslo užsakymų 
įvykdymo. Tikslas - padėti įmonėms gerinti savo produktus, 
tobulinti juos atsižvelgiant į vartotojo patirties tyrimus IT 
srityje. 

13.2. Ateities energetikos OMICRON gamintojo laboratorine 
įranga, skirta elektros relinių ir transformatorinių testavimui 
8 kartus naudojosi viena iš Kauno MTP įmonių -  
“Energetikos projektai”. Tai įmonė, kurios profilis apima 
saulės, vėjo ir hidroelektrinių srityse vykdomus projektus. 
Suteikus įmonei galimybę greitai, patikimai ir, lyginant su 
rinkos kainomis, pigiau išsinuomoti laboratorinę įrangą 

81,55 
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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 

testavimo darbams, leido įmonei sutaupyti kaštus ir 
kokybiškai atlikti testavimo paslaugą klientams. Šios 
laboratorijos įranga naudojosi ir 2 išorės įmonės; 

13.3. Vyko paslaugų viešinimo kampanijos; 
13.4. Paslaugų teikimas derinamas su KTU NIVC. 

14. Plečiant Kauno MTP paslaugų teikimą ir žinomumą Kauno 
regione: 

14.1. Buvo suorganizuota 4 informaciniai renginiai, seminarai, 
konferencijos; 

14.2. Buvo suorganizuoti 7 sėkmės istorijas ir technologines 
naujoves pristatantys renginiai; 

14.3. 2018-12-07  Santakos slėnyje suorganizuoti Kauno įmonių 
„Inovatyviausių produktų apdovanojimai 2018“ . 

15. Buvo vertinamos galimybės plėsti Kauno MTP infrastruktūrą 
įvairiose Kauno miesto objektuose: dalyvaujant KTU nekilnojamo 
turto aukcionuose bei svarstant galimybę kartu su VDU įveiklinti 
universitetui priklausančią infrastruktūrą, pritaikant ją verslo ir 
inovacijų paramos paslaugų teikimui.  

16. 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 140 unikalių 
klientų 2018 m. sudarė įmonės, veiklą vystančios ne Kauno MTP. 

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.) 

24 17. Įmonės konsultuotos joms teikiant paraiškas pagal priemones 
„Inovaciniai čekiai LT“, „MTEP rezultatų komercinimas“, Horizon 
2020. Įmonės įgyvendino 16 bendrų projektų su aukštosiomis 
mokyklomis pagal ES Struktūrinių fondų programas Inočekiai ir 
Intelektas LT. 1 įmonė gavo finansavimą pagal Horizon 2020 SME 
Instrument priemonę. 

18. 26 Kauno MTP veikiančios įmonės įgyvendino 48 inovacinius 
projektus. 

16 

Kauno MTP įmonių 
skiriamas biudžetas 
MTEP‘ui nuo 

2,3 19. 55 įmonės konsultuotos MTEPI apskaitos ir deklaravimo 
klausimais; 

20. 55 įmonės konsultuotos MTEPI mokestinių lengvatų klausimais. 

5,06 
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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 

apyvartos (proc.) 21. Atlikta Kauno MTP veikiančių įmonių kasmetinė apklausa apie 
2018 m. veiklos rodiklius. 

Į specializuotus 
klasterius pritrauktų 
naujų narių  skaičius 
(vnt.) 

5 22. 9 Kauno MTP veikiančios įmonės yra 8 klasterių – Digital Rocket 
LT, iVita, MedIT, Informacinių technologijų medicinoje 
asociacijos ir Nacionalinio maisto ūkio klasteris, Infobalt, LTMA, 
LGSPA, LRA – nariais. 

9 

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.) 

3 23. 2018 m. vykdyta startuolių, pretenduojančių į nacionalines ir 
tarptautines akceleravimo programas atranka. Kauno MTP 
atrinko 4  startuolius: MB Fidens („Open Accelerator“, Milanas); 
UAB Identifikaciniai projektai (Startup HUB Poland, Lenkija); UAB 
„icySOFT“ (Kauno startuoliai 2018 akseleratorius); UAB „Šeši 
partneriai“ (Kauno startuoliai 2018 akseleratorius). 

4 

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

20 24. 2018 m. Kauno MTP įsikūrė 25 naujos įmonės. 5 iš jų įsteigtos 
komercinti mokslo ir studijų institucijoje sukurtus MTEP 
rezultatus (UAB „Handybot“; UAB „Išmanioji laboratorija“; UAB 
„Sveikatingumo ir sporto inovacijos“; UAB „Aksikonas“; UAB 
„Polvela“). 

20 

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

2. Aktyvinti inovacinę 
partnerystę; 
5. Ugdyti inovacijų kultūrą, 
bendruomeniškumą. 

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

1 25. Kauno MTP dalyvauja Baltijos mokslo ir technologijų parkų bei 
inovacijų centrų asociacijos (BASTIC) veikloje ir kaip partneris 
prisideda prie tarptautinių konferencijų Baltic Dynamics 
organizavimo. 2018 m. konferencija vyko 24-ią kartą ir pirmą 
kartą buvo organizuota Rostoke (Vokietija). 

1 

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

15 
 

26. Organizuoti ir vykdyti inovacinės kultūros vystymo ir 
komunikacijos renginiai: 
26.1. 6 informaciniai ir inovacijų kultūros ugdymo renginiai (žr. 3 

priedą); 
26.2. 7 sėkmės istorijas bei technologines naujoves pristatantys 

renginiai (žr. 4 priedą); 
26.3. 8 bendruomenės įtraukimo ir veiklos aktyvinimo socialiniai 

projektai (žr. 5 priedą); 
26.4. 4 tarptautinių delegacijų vizitai (žr. 6 priedą). 

25 
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4. 2018 m. vykdytų projektų rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 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 Galios elektronikos efektyvumo didinimas 
skatinant rinkos vartojimą – didinant 
žinomumą, supažindinant apie technologijos 
pridėtinę vertę, verslo galimybes ir pan. 
2018 m. veiklos: 
-     Organizuoti 3 seminarus apie galios 

elektronikos technologijų perdavimą pagal 
parengtas gaires ir jų įgyvendinimo 
strategiją;  

-     10 individualių vizitų į įmones, dirbančias 
atsinaujinančių energijos šaltinių, e-
mobilumo ir išmaniųjų namų kūrimo ir 
diegimo srityse; 

-      Dalyvavimas projekto partnerių 
organizuojamose renginiuose. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Organizuoti 2 viešinimo seminarai 

(Išmanieji namai, 08.31 Palangoje, e-
mobilumas, 12.07 Kaune) apie projekto 
rezultatus Lietuvos įmonių, valstybinių 
institucijų, mokslo institucijų atstovams. 

- Aplankyta10 įmonių (UAB Dectra Solar, 
UAN Energy Advice, UAB Energetikos 
projektai, UAB Energenas, UAB Schneider 
Electric Lietuva, UAB Light Conversion, 
UAB Saulės energija, UAB Elinta, UAB 
Solet Technics, UAB Saulės graža) 
suteikiant informaciją apie projekto 
rezultatų pritaikomumą įmonės veiklos 
srityse. 

- Dalyvauta Protech organizuotame 
viešinimo seminare (05.25 Vilniuje), 
tarptautinėje konferencijoje 
„Nanotechnology and Innovation in the 
Baltic Sea Region“ (05.30-31, Sondeborg, 
Danija), 20-oje tarptautinėje 
konferencijoje "Advanced materials and 
technologies 2018" (08.29-30 Palangoje), 
projekto partnerių susitikime (10.18-19 
Kaune). 

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. 
2018 m. veiklos apims: 
- Bendradarbiavimo renginių tarp studentų 

ir įmonių organizavimas (2 renginiai); 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Suomijos Prizztech Ltd. pavyzdžiu 

pradėtas įgyvendinti partnerystės 
renginių ciklas „Inovatorių pusryčiai“. Per 
2018 m. buvo suorganizuoti 6 
partnerystės renginiai, kurių formatas 
skirtas pasidalinti didelių įmonių 
technologiniais iššūkiais ir MVĮ 



45 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

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

- Mokymų, renginių įmonėms 
organizavimas (3 renginiai). 

galimybėmis tuos iššūkius spręsti. 
Renginiai suorganizuoti su Lietuvos 
energija, NFQ Tehnologies, Acme Europe 
ir LSMU. Bendrai renginiuose dalyvavo 
153 dalyviai. 

- Įgyvendinta studentų pritraukimo į 
įmonių siūlomas praktikas priemonė, kai 
Kauno MTP atstovai dalyvavo KTU 
Karjeros dienose siūlydami iš anksto su 
Kauno MTP veikiančiomis įmonėmis 
suderintas praktikų ar darbo vietas, 
vėliau organizuojant susijusį renginį 
Kauno MTP, padedant susitikti 
studentams ir praktikos vietas 
siūlančioms įmonėms. Priemonėje 
dalyvavo 7 Kauno MTP įmonės, kurios 
pritraukė 39 studentus. 

- 2018-06-13 kartu su Danijos partneriais 
D2i buvo įgyvendintas praktinių dirbtuvių 
renginys, kuriame Kauno MTP įmonės 
buvo mokomos naudoti kūrybinio 
mąstymo (Creative thinking) metodiką 
kuriant ir vystant produktus. Dirbtuvėse 
dalyvavo 12 Kauno MTP įmonių; 

- 2018-11-13 – 15 Kauno MTP dalyvavo 
maisto pramonės parodoje ir 
konferencijoje Torūnėje (Lenkija), į kurią 
vyko 5 VDU Komunikacijos ir 
technologijų perdavimo centro atstovai, 
susipažinti ir pasidalinti naujausiomis 
technologijomis maisto ir žemės ūkio 
srityse. 

- 2018-06-12 – 13 suorganizuotas projekto 
partnerių susitikimas, kuriame MOSTA 
atstovė pristatė Lietuvos pasiekimus 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

sumanios specializacijos strategijos 
įgyvendinimo srityje. 

- Buvo parengta MVĮ sinergijos ir įgalinimo 
koncepcija IKT srityje Baltijos jūros 
regiono šalyse; 

- Parengtas Kauno MTP kompetencijų 
žemėlapis įsisavinant sumanios 
specializacijos strategijos principus; 

- Vykdyta projekto veiklų sklaida Kauno 
MTP ir projekto kuruojamais 
informaciniais kanalais. 

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 

 Projekto tikslas – skatinti inovacijas, užtikrinti 
sumanios specializacijos strategijos 
įgyvendinimą, bei skatinti verslumą, remiant 
mažąsias ir vidutinio dydžio įmones, tokiu būdu 
prisidedant prie pastangų padaryti Baltijos 
jūros regioną inovatyviu, tvariu ir 
konkurencingu. 
Esminis projekto tikslas yra užtikrinti tvarią ir 
paklausią mokslinių tyrimų infrastruktūrą, 
įsteigiant pramonių tyrimų centrus (Industrial 
Research Centre - IReC), atliekančius tarpininko 
vaidmenį tarp tyrimo institucijų ir įmonių, 
sukurti atvirosios prieigos duomenų koncepciją 
bei užtikrinti bendradarbiavimą tarp mokslinių 
tyrimų institucijų ir įmonių regioniniu, 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 
2018 m. veiklos: 
- IReC tarptautinio bendradarbiavimo 

koncepcijos, strategijos parengimas bei 
įgyvendinimas; 

- Atvirosios prieigos duomenų koncepcijos 
parengimas ir įgyvendinimas; 

- Bendradarbiavimo tarp mokslinių tyrimų 
institucijų ir įmonių nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygiu užtikrinimas; 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Parengta IReC tarptautinio 

bendradarbiavimo koncepcija, strategija, 
pasirašytas MoU (Memorandum of 
Understanding) tarp projekto 
konsorciumo dalyvių. 

- Parengta atvirosios prieigos duomenų 
koncepcija, sukurtas atvirosios prieigos 
duomenų portalas (nuoroda: 
https://opendataportal.utu.fi/).  

- Atlikti tyrimai keturioms atrinktoms 
Lietuvos įmonėms: UAB Holtida, UAB 
GSMERA, UAB Aconitum, UAB Frazija. 
Bendra tyrimų vertė 10000 Eurų. 

- Dalyvauta projekto partnerių 
susitikimuose Kajaani, Suomija (2018. 
02.28 – 03.03), Rygoje, Latvija 
(2018.09.10-12). Dalyvauta baigiamojoje 
Baltic TRAM projekto konferencijoje „The 
Baltic Sea Region - A Science 
Powerhouse“ Briuselyje 2018 lapkričio 
26. 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

dalyvavimas projekto partnerių 
organizuojamose renginiuose. 

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

Interreg BSR. Inovaciniai 
gebėjimai 

2017-10 – 2020-09 Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti ir 
sustiprinti verslo inkubatorių, kaip svarbių 
inovacijų ekosistemos dalyvių, vadybos ir 
paramos teikimo verslui gebėjimus. 
2018 m. numatomos veiklos: 
- 4 Baltijos jūros regiono mokslo ir 

technologijų parkų bei verslo inkubatorių 
veiklos ir gerųjų praktikų tyrimas; 

- Verslo ir inovacijų paramos instrumentų 
gerųjų praktikų vadovo parengimas; 

- Atrinktų verslo ir inovacijų paramos gerųjų 
praktikų pristatymas įvairiuose 
nacionaliniuose ir tarptautiniuose 
renginiuose. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Dalyvauta partnerių susitikimuose 

Gdanske (Lenkija) ir Turku (Suomija); 
- Susipažinta ir pasidalinta gerosiomis 

praktikomis identifikuojant potencialias 
įmones, tinkamas verslo inkubavimui bei 
tas įmones kuruojant (coaching). 

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. 
2018 m. veiklos: 
- Atlikti Lietuvos žaidimų industrijos ir  

žaidimus kuriančių įmonių inkubavimo 
paslaugų situacijos analizę; 

- Parengti žaidimų verslo inkubatoriaus 
strategiją ir veiklos planą; 

- Parengti žaidimų verslo inkubatoriaus 
programą (apimančią finansavimo 
mechanizmus, inkubavimo metodikas, 
inkubavimo paslaugų paketus, atrankos 
kriterijus, komandos formavimą ir 
personalo mokymus ir pan.) 

- Įgyvendinti bandomąją žaidimų verslo 
inkubatoriaus programą (inkubuojant 
žaidimų industrijos įmones); 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Atlikta Lietuvos žaidimų industrijos ir 

žaidimus kuriančių įmonių inkubavimo 
paslaugų situacijos analizė; 

- Pradėta rengti žaidimų verslo 
inkubatoriaus strategija ir veiklos planas; 

- Parengta žaidimų verslo inkubatoriaus 
programa (apimanti finansavimo 
mechanizmus, inkubavimo metodikas, 
inkubavimo paslaugų paketus, atrankos 
kriterijus, komandos formavimą ir 
personalo mokymus); 

- Surengtos dvi apvalaus stalo diskusijos su 
žaidimų industrijos atstovais; 

- Suorganizuotas informacinis seminaras 
apie galiojančias verslo paramos 
priemones žaidimų industrijos verslo 
atstovams. 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

- Organizuoti tarptautinius mokymus ir 
seminarus žaidimus kuriantiems 
startuoliams; 

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

6. Fast Forward Europe 
(FFWD Europe) 

Interreg Europe, MVĮ 
konkurencingumas 

2017-01 – 2019-12 Projekto tikslas - paskatinti MVĮ dalyvavimą 
akseleravimo programose, tuo ženkliai 
padidinant jų konkurencingumą dėl pritraukto 
privataus kapitalo investicijų verslo plėtrai. 
2018 m. veiklos: 
- Dalyvavimas 2 partnerių susitikimuose; 
- 2 regioninių darbo grupių susitikimų 

organizavimas; 
- 2 pranešimų spaudai rengimas; 
- 2 gerosios praktikos atvejų analizės 

parengimas; 
- Personalo mainų programos rengimas; 
- Įmonių internacionalizavimo strategijos 

projekto kontekstui rengimas. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Dalyvauta 3 susitikimuose: 2 partnerių 

susitikimuose, 1 tematinėje sesijoje; 
- Suorganizuoti 2 regioninių darbo grupių 

susitikimai; 
- Parengti 2 pranešimai spaudai; 

Parengtos 2 gerosios praktikos atvejų 
analizės; 

- Parengta MVĮ skirtų internacionalizavimo 
priemonių apžvalga; 

- Dalyvauta Interreg Europe programos 
tarptautiniame renginyje. 

7. 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 
2018 m. numatomi pasiekti rezultatai: 
- 30 konsultuotų įmonių mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros klausimais; 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- 23 konsultuotos įmonės mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros klausimais; 
- 3 įsteigtos įmonės; 
- 3 inkubuojamos įmonės. 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

- 4 įsteigtos įmonės; 
- 4 inkubuojamos įmonės; 
- 2 akseleruojamos įmonės. 

8. Partnerių 
tarptautinėms MTEPI 
iniciatyvoms 
novatoriškų įmonių 
spartaus vystymo 
technologijų kūrimo 
srityje paieška EĮT 
renginiuose 

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. 
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. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Dalyvauta 3 tarptautiniuose renginiuose 

(konferencijose, verslo susitikimuose); 
- Pasiektas susitarimas su Turkijos mokslo 

ir technologijų parku dėl paslaugų Kauno 
MTP įmonėms, ieškančioms eksporto 
galimybių į Turkiją, teikimo; 

- Suformuota tarptautinių partnerių grupė 
teikti paraišką Interreg BSR programos 
projektui įgyvendinti. 

9. Female Rural 
Entrepreneurship 
Empowerment (FREE) 

Erasmus+ 2015-09 – 2018-02 Projekto tikslas – skatinti moterų verslumą 
kaimo vietovėse. 
2018 veiklos: 
- Projekto sklaidos veiklų organizavimas, 

eksploatacijos plano rengimas; 
- Online mokymų platformos kūrimas; 
- 2 regioninių projekto rezultatų viešinimo 

renginių organizavimas; 
- Politinių gairių suinteresuotoms šalims 

rengimas; 
- Dalyvavimas finalinėje konferencijoje. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Projekto viešinimo veiklų, 2 regioninių 

sklaidos renginių organizavimas; 
- Parengtas projekto eksploatacijos planas 

projektui pasibaigus; 
- Sukurta on-line mokymų platforma; 
- Parengtos politinės gairės 

suinteresuotoms šalims; 
- Dalyvauta projekto finalinėje 

konferencijoje. 

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

Erasmus+ 2016-01 – 2018-12 Projekto tikslas - išanalizuoti įvairias startuolių 
vystymosi ir augimo koncepcijas, taikyti 
praktinius metodus darniam jų augimui 
užtikrinti. 
2018 m. veiklos: 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Parengta II-ojo pilotinių mokymų ciklo 

vertinimo ataskaita;  
- Parengtas Verslo inkubatorių gidas 

vadovams; 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

- II-ojo pilotinių mokymų ciklo vertinimo 
ataskaitos parengimas;  

- Verslo inkubatorių gido vadovams 
rengimas; 

- Praktinio gido apie e. verslo kūrimą 
rengimas; 

- Nuotolinio verslo inkubatoriaus e. 
mokymosi medžiagos tobulinimas, 
talpinimas;  

- 2 sklaidos renginių organizavimas;  
- Projekto baigiamosios konferencijos 

Lietuvoje organizavimas; 
- Tinklaveikos ir bendruomeniškumo 

Europoje stiprinimas, verslumo mokymosi 
galimybių plėtra Europoje.  

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

- Parengtas Praktinis gidas apie e. verslo 
kūrimą; 

- Patobulinta ir paviešinta nuotolinio 
verslo inkubatoriaus e. mokymosi 
medžiaga;  

- Suorganizuoti 2 sklaidos renginiai;  
- Suorganizuota projekto baigiamoji 

konferencija (>100 dalyvių) ir partnerių 
susitikimas Lietuvoje; 

- Projekto sklaida: stiprinama tinklaveika ir 
bendruomeniškumas, skatinama 
verslumo mokymosi galimybių plėtra 
Europoje;  

- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 
administravimas, parengtos projekto 
tarpinės ir baigiamosios finansinės ir 
veiklos ataskaitos. 

-  
11. Environment in the 

VET system: a 
powerful tool for the 
future (EN-VET) 

Erasmus+ 2016-09 – 2018-12 Projekto tikslas – parengti nuoseklią mokymo 
programą apie aplinkos tvarumą profesinio 
rengimo ir mokymo dėstytojams, kuri ugdytų 
studentų ekologišką mąstyseną ir tausojantį 
išteklių vartojimą Europoje. 
2018 m. veiklos: 
- Lyginamoji partnerių šalių poreikių analizė; 
- 5 darnaus vystymosi tematiką papildančių 

mokymo modulių rengimas; 
- Mokymo programos testavimo veiklos 

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

- Rekomendacijų švietimo atstovams 
rengimas; 

- Sklaidos veiklų koordinavimas ir 
įgyvendinimas; 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Atlinka lyginamoji partnerių šalių 

poreikių analizė; 
- Parengti 5 darnaus vystymosi tematiką 

papildančių mokymo moduliai; 
- Suorganizuotos mokymo programos 

testavimo veiklos: sukurtas testavimo 
instrumentas, įvykdytas testavimas 
Lietuvoje, užtikrintas testavimo 
vykdymas partnerių šalyse, atliktas 
rezultatų palyginimas ir apibendrinimas; 

- Parengtos rekomendacijos švietimo 
atstovams; 

- Užtikrintas sklaidos veiklų įgyvendinimas 
Lietuvoje ir partnerių šalyse; 

- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 
administravimas, parengtos projekto 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

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

tarpinės ir galutinės projekto veiklų ir 
finansų ataskaitos. 

12. 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. 
2018 m. veiklos: 
- Technologinės platformos turinio 

rengimas; 
- Asmeninio augimo programos rengimas: 

įrankiai ir metodai; 
- Projekto rezultatų pristatymas tikslinių 

grupių atstovams; 
- Tarptautinių mokymų Lietuvoje 

organizavimas; 
- Sklaidos renginio organizavimas, projekto 

tinklapio administravimas;  
- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 

administravimas, projekto tarpinių veiklų 
ir finansų ataskaitų rengimas. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Parengtas mokymosi platformos turinys; 
- Parengti Asmeninio augimo programos 

įrankiai ir metodai; 
- Projekto rezultatai pristatyti tikslinių 

grupių atstovams; 
- Suorganizuoti tarptautiniai mokymai 

Lietuvoje; 
- Vykdytas projekto tinklapio ir socialinių 

kanalų administravimas; 
- Vykdyta projekto veiklų ir finansų 

koordinavimas, administravimas, 
parengtos projekto baigiamosios veiklų ir 
finansų ataskaitos.  

13. 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 anksti iš 
švietimo sistemos pasitraukusių asmenų 
prevenciją, ugdyti savimonę ir skatinti 
asmeninį mokymąsi. Projektu siekiama sukurti 
naują mokymosi ekosistemą. 
2018 m. veiklos: 
- Išmanios mokymosi aplinkos kūrimas: 

architektūros kūrimas, programos 
integravimas, metodologijos kūrimas;  

- Metodikos ir technologinių priemonių 
integravimas; 

- Pilotinių mokymų organizavimas ir 
ataskaitos rengimas; 

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

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Kartu su partneriais sukurta išmani 

mokymosi aplinka, metodologija ir 
mokymų turinys; 

- Integruota mokymosi metodika ir 
mokymosi turinys; 

- Parengta metodologija pilotiniams 
mokymams organizuoti; 

- Vykdyta projekto sklaidos, veiklų ir finansų 
koordinavimas, administravimas, 
parengtos projekto finansinės ir veiklos 
ataskaitos. 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

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

Erasmus+ 2016-09 – 2019-08 Projektas skirtas palengvinti daiktų interneto 
technologijų plėtrą Europoje, supažindinti su 
šiomis technologijomis MVĮ ir parengti 
profesionalus, galinčius įdiegti ir kontroliuoti 
plėtros procesus įmonėse. 
2018 m. veiklos: 
- Dalyvavimas 2 partnerių susitikimuose; 
- EQF sistemos pritaikymo projekto 

kontekstui modelio kūrimas; 
- 5 interviu su daiktų interneto 

profesionalais rengimas; 
- 2 gerosios praktikos atvejų analizė; 
- Mokomosios medžiagos turinio rengimas; 
- Regioninio projekto rezultatų viešinimo 

renginio organizavimas. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Dalyvauta 2 partnerių susitikimuose; 
- Sukurtas EQF sistemos pritaikymo 

projektui modelis; 
- Parengti 6 interviu su daiktų interneto 

srities ekspertais; 
- Parengtos 2 gerųjų praktikų daiktų 

interneto srityje analizės; 
- Parengta mokomoji medžiaga; 
- Suorganizuotas regioninis projekto 

rezultatų viešinimo renginys. 

15. 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. 
2018 m. veiklos: 
- Situacijos ir poreikių analizė; 
- Dalyvavimas 2 partnerių susitikimuose; 
- EQF sistemos pritaikymo projekto 

kontekstui modelio kūrimas; 
- Projekto mokymų medžiagos rengimas; 
- Webinar‘ų modelio rengimas.  

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Atlikta situacijos ir poreikių analizė; 
- Sudalyvauta viename partnerių susitikime 

Tenerifėje, Ispanijoje; 
- Suorganizuotas projekto partnerių 

susitikimas, Kaune, Lietuvoje; 
- Projekto mokomosios medžiagos projekto 

rengimas; 
- IoE kvalifikacijų kūrimas; 
- Webinar‘ų modelio kūrimas. 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

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

Erasmus+ 2017-11 – 2020-04 Projekto tikslas - kurti ir pritaikyti inovatyvius 
švietimui ir mokymui skirtus produktus, 
užtikrinant STEM (gamtos mokslų (angl. – 
Science), technologijų (angl. – Technology), 
inžinerijos (angl. – Engineering), ir 
matematikos (angl. – Mathematics) sričių 
patrauklumą ir kokybę.  
2018 m. veiklos: 
- Gerosios praktikos analizė partnerių 

šalyse; 
- Suinteresuotųjų šalių įtraukimas į projekto 

veiklų įgyvendinimą ir sklaidą; 
- Pedagoginio modelio aprašymas; 
- Projekto viešinimo veiklos; 
- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 

administravimas, projekto tarpinių veiklų 
ir finansų ataskaitų rengimas. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Atlikta gerosios praktikos analizė Lietuvoje 

ir partnerių šalyse; 
- Vykdyta projekto sklaida ir 

suinteresuotųjų šalių įtraukimas į projekto 
veiklų įgyvendinimą ir sklaidą; 

- Parengtas pedagoginio modelio 
aprašymas; 

- Įgyvendinamos projekto viešinimo veiklos; 
- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 

administravimas, parengtos projekto 
tarpinės veiklų ir finansų ataskaitos. 

 

17. Micro-enterprise 
Learning Partnerships 
(ME2ME) 

Erasmus+ 2017-09 – 2019-08 Projekto tikslas yra 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. 
2018 metų veiklos: 
- lyginamoji partnerių šalių situacijos ir 

poreikių analizė (remiantis mikro įmonių 
savininkų, profesinio švietimo ir mokymo 
srities konsultantų apklausos duomenimis); 

- situacijos ir poreikių analizės 
koordinavimas ir galutinės ataskaitos 
rengimas; 

- naujų mokymo išteklių profesinio švietimo 
ir mokymo specialistams rengimas; 

- individualiems poreikiams pritaikytos 
mokymo programos įmonių savininkams 
rengimas; 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Atlikta lyginamoji partnerių šalių situacijos 

ir poreikių analizė (remiantis mikro įmonių 
savininkų, profesinio švietimo ir mokymo 
srities konsultantų apklausos duomenimis), 
parengta galutinės ataskaita; 

- Parengti nauji mokymo ištekliai profesinio 
švietimo ir mokymo specialistams bei 
individualiems poreikiams pritaikytos 
mokymo programos įmonių savininkams 
tema -   strateginis valdymas; 

- Parengta medžiaga nedideliam mokymosi 
formatui skirtiems ištekliams temomis – 
internacionalizacija, rinkodara ir 
pardavimai, veiklos valdymas ir strateginis 
valdymas; 

- 5 dienų mokymai profesinio švietimo ir 
mokymo specialistams; 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

- nedideliam mokymosi formatui skirtų 
išteklių į kuriuos įtrauktos pagrindinės 
įmonių savininkų nurodytos temos 
kūrimas; 

- individualiems poreikiams pritaikytos 
internetinės mokymosi aplinkos, 
suteikiančios galimybę naudotis 
inovatyviais, nedideliam mokymosi 
formatui skirtais ištekliais, rengimas; 

- 5 dienų mokymai profesinio švietimo ir 
mokymo specialistams; 

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

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

18. Facilitating 
Organisational 
Innovation 
(FLOURISH) 

Erasmus+ 2018-10 – 2020-09 Pagrindinis projekto tikslas - remti inovacijų 
diegimą MVĮ organizacijose visoje Europoje, 
kuriant ir įgyvendinant organizacinių inovacijų 
diegimo metodiką, taikant daugiapakopį 
požiūrį - individualų, grupinį ir organizacinį. 
2018 m veiklos: 
Gruodžio 10-13 d. – Kauno MTP suorganizavo 
pirmąjį projekto partnerių susitikimą bei 
projekto darbuotojų mokymus. 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Suorganizuoti projekto partnerių mokymai 

inovacijų vystymo ir perdavimo 
organizacijose tema. 

19. A Gate to 
Entreducation 

Erasmus+ 2017-10 – 2019-09 Projekto tikslas – stiprinti tęstinio profesinio 
mokymo ir verslo įmonių bendradarbiavimą, 
stiprinti profesinio mokymo kokybę ir diegti 
naujoves. 
2018 m. veiklos: 
- Profesinio ir verslumo mokymo medžiagos 

apžvalga partnerių šalyse; 
- Mokomosios medžiagos rengimas 

(verslumo tematika); 
- Projekto rezultatų pristatymas tikslinių 

grupių atstovams; 

2018 m. įgyvendintos veiklos: 
- Atlikta profesinio ir verslumo mokymo 

medžiagos apžvalga Lietuvoje ir partnerių 
šalyse; 

- Rengiama mokomoji medžiaga (verslumo 
tematika); 

- Įgyvendinama projekto sklaida: rezultatų 
pristatymas tikslinių grupių atstovams; 

- Projekto veiklų ir finansų koordinavimas, 
administravimas, parengtos projekto 
tarpinės veiklų ir finansų ataskaitos. 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

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

20. Advanced Training on 
Healthcare 
Innovation 
Knowledge Alliance 
(ATHIKA) 

Erasmus+ 2018-10 – 2021-12 Projekto pagrindinis tikslas – sukurti pažangių 
mokymo programų rinkinį, padėsiantį sveikatos 
priežiūros sektoriaus darbuotojai didinti savo 
technologinius įgūdžius ir etines kompetencijas 
užtikrinant humanišką e. sveikatos naujovių 
įgyvendinamą. Rinkinio kūrimo procese 
dalyvaus akademinės bendruomenės, 
visuomenės sveikatos subjektai, MVĮ, steigėjai, 
verslininkai ir verslo konsultantai. 

2018 m. sudaryta projekto įgyvendinimo darbo 
grupė, dalyvauta virtualiuose partnerių 
susitikimuose, parengtos projekto 
įgyvendinimo gairės. 

21. Next Generation 
Women Technology 
Entrepreneurs – Biz-
Miz. 

Erasmus + 2018-09 – 2020-08 Projekto tikslas – skatinti moterų verslumą, 
stiprinant technologines žinias ir gebėjimus. 
 2018 m. įgyvendintos veiklos: rengiama 
mokymo programa skaitmeninio raštingumo ir 
socialinės žiniasklaidos tematikomis, dalyvauta 
tarptautiniame partnerių susitikime. 

2018 m. įgyvendintos veiklos:  
Pradėta rengti mokymo programa skaitmeninio 
raštingumo ir socialinės žiniasklaidos 
tematikomis, dalyvauta tarptautiniame 
partnerių susitikime. 

22. Pateiktos naujos 
paraiškos 

1. Erasmus + KA2 paraiška Advanced Training on Healthcare Innovation Knowledge Alliance (ATHIKA). Finansavimas skirtas. 
2. Erasmus + KA2 paraiška FLOURISH – Facing Organisational Innovation. Finansavimas skirtas. 
3. Erasmus + KA2 paraiška SociEnTech – Promoting New Technologies for Social Entreneurship. Finansavimas neskirtas; 
4. Erasmus + KA2 paraiška Skill Lab – Soft Skills for Entrepreneurship. Finansavimas neskirtas; 
5. Erasmus + KA2 paraiška MoEHL – Modern Evolution Home Living. Finansavimas neskirtas; 
6. Erasmus + KA2 paraiška Go CreArt. Finansavimas neskirtas; 
7. Erasmus + KA2 paraiška Co SMART. Finansavimas neskirtas; 
8. Erasmus + KA2 paraiška FEEL – Female Engineers Empowering Learning. Finansavimas neskirtas; 
9. Erasmus + KA2 paraiška EMPOWO – Improving and Empowering Women Entrepreneurs. Finansavimas neskirtas; 
10. Erasmus + KA2 paraiška Digital Marketing Competences Development for Silver Tourism Expert / eSilver Tour. Finansavimas neskirtas; 
11. Erasmus + KA2 paraiška Ecosystems for Stress Free Workspaces = GREEN-ROOM. Finansavimas neskirtas; 
12. Erasmus + KA2 paraiška New Business Models, New Lives. Finansavimas neskirtas; 
13. Erasmus + KA2 paraiška The Digital Gate to Vocational Education Finansavimas neskirtas; 
14. Erasmus + KA2 paraiška Reinforcing Youth Social Innovation. Finansavimas neskirtas; 
15. Erasmus + KA2 paraiška Cooperation between School and compAny to Promote entrepreneurial competencIEs in the studeNT's curricula – 

SAPIENTIA. Finansavimas neskirtas; 
16. Erasmus + KA2 paraiška Circular HRM – Enhancing circular skills and jobs through human resources management training. Finansavimas neskirtas; 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, Kauno 

MTP vaidmuo 
projekte 

Programa Pradžia – pabaiga Projekto aprašymas ir 2018 m. planuotų 
veiklų aprašymas 

2018 m. įgyvendintos veiklos 

17. Erasmus + KA2 paraiška Innovation Transfer Ready SMEs - InTraRed. Finansavimas neskirtas; 
18. Erasmus + KA2 paraiška SANE&COOL - Safe Nutrition awareness starts in school. Finansavimas neskirtas; 
19. Erasmus + KA2 paraiška Motivating for training - transforming failure into success in VET – TransVET. Finansavimas neskirtas; 
20. Erasmus + KA2 paraiška LOCES – Leading Organisational Change in European SMEs. Finansavimas neskirtas; 
21. Programos UCPM-INT-AG paraiška ERgO: EmeRgency respOnse Geospatial Decision Support. Finansavimas neskirtas; 
22. Programos H2020-MSCA-RISE-2018 paraiška European Higher Education Hub EHEH. Challenge: Transform the Industrial Workforce Through 2025. 

Finansavimas neskirtas; 
23. Interreg Europe paraiška CASES - Climate adaptation strategies for enterprises' competitiveness and sustainability. Finansavimas neskirtas; 
24. Interreg Europe paraiška NECTAR - Improving financial instruments for the cross cooperation industry-health to boost SME's competitiveness within 

integrated business models. Finansavimas neskirtas; 
25. Interreg Europe paraiška STARS SPAs - Sustainable actions for social entrepreneurship in sparsely populated areas. Finansavimas neskirtas; 
26. Interreg Europe paraiška WEENRIE - Water and energy efficiency nexus in rural irrigation ecosystems. Finansavimas neskirtas. 
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5. 2018 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) 

10.200 4.767,18  (parko įmonių, kurios naudojosi  
laboratorine įranga testavimo tikslais 
neapmokestinome)  

2. Aktyvinti inovacinę 
partnerystę 

Pagal partnerystę įgyvendinamų MTEPI 
projektų skaičius (vnt.) 

24 16 

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

5 9 

3. Plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą 

Tarptautinių projektų skaičius (vnt.) 16 19 
Parko lėšos, gautos įgyvendinant tarptautinius 
projektus (Eur)  

522.278 536.397 

4. Sudaryti palankias sąlygas 
steigtis ir plėtotis 
inovatyvioms įmonėms 

Naujų technologijų įmonių skaičius (vnt.) 15 13 
Pritraukta investicijų į naujas technologijų 
įmones (procentas nuo įmonių apyvartos) 

 0,25 1,43 

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

100 111 

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; 
Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų 
gamybos technologijos – 4; 
Inžinerinės technologijos, elektros mašinų ir 

328: 
Informacinės ir telekomunikacinės 
technologijos – 119;  
Energetika ir energiją taupančios 
technologijos – 22;  
Elektronika ir kompiuteriai – 62; 
Biotechnologijos, medicina ir farmacija – 
30; 
Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų 
gamybos technologijos – 14; 
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Eil. 
Nr. 

Veiklos kryptys Rodikliai Planuota rodiklio reikšmė Pasiekta rodiklio reikšmė 

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. 

Inžinerinės technologijos, elektros mašinų ir 
įrangos gamyba – 24; 
Chemikalų ir chemijos pramonės 
technologijos – 3; 
Aplinkos apsaugos technologijos – 8; 
Maisto pramonės technologijos – 13; 
Finansinės, verslo ir kitos konsultacinės 
paslaugos – 9; 
Kita – 24. 
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6. Strateginių rodiklių įgyvendinimo 2018 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.)   

12 9,1 75,8 

Kauno MTP veikiančių įmonių išgyvenimo lygis (proc.)     82 99,3 121,1 
Kauno MTP teikiamų infrastruktūros, techninių ir 
technologinių bei techninės partnerystės inovacijų 
paramos paslaugų (proc.) 

70 81,55 116,5 

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.) 

24 16 66,7 

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

2,3 5,06 220 

Į specializuotus klasterius pritrauktų naujų narių skaičius 
(vnt.)  

5 9 180 

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) 

3 4 133,33 

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

20 20 100 

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)   

15 25 166,66 

 
 

 Direktorius  Vygintas Grinis 

 
 
Parengta 2018 m. balandžio 20 d. 
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PRIEDAI 
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1 priedas. 2018 m. į Kauno MTP priimtų verslo subjektų sąrašas 
 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Sutarties data Įsteigimo metai 
1.  MB „Piksinas IT“  2018-01-31 2016-04-01 
2.  MB „Šeši techniniai sprendimai“  2018-02-08 2015-07-08 
3.  UAB „EWG“ 2018-02-13 2006-04-25 
4.  UAB „UkmNet“ 2018-02-14 2008-03-27 
5.  UAB „Handybot“ 2018-02-22 2018-01-29 
6.  UAB „Ekomorita“ 2018-03-09 2018-02-19 
7.  UAB „Wiper Software“ 2018-03-20 2016-07-12 
8.  MB „Dvipusė reklama“ 2018-03-21  2017-03-15 
9.  MB „Raudona peteliškė“ 2018-04-01 2018-03-26 
10.  UAB „GURUMA“ 2018-05-03 2018-04-24 
11.  UAB „Aksikonas“ 2018-05-21 2018-04-13 
12.  UAB „Darni Architektūra“ 2018-05-28 2018-05-15 
13.  UAB „Polvela“ 2018-06-25 2017-12-12 
14.  IDV Indrė Ryliškytė 2018-07-10 2018-06-26 
15.  IDV Rūta Grėbliūnienė 2018-07-19 2016-02-01 
16.  UAB „Išmanioji laboratorija“ 2018-08-25 2018-08-27 
17.  UAB „Edukacinės technologijos“ 2018-08-27 2018-08-10 
18.  UAB „Sveikatingumo ir sporto inovacijos“ 2018-09-07 2018-07-02 
19.  UAB „SEMS Technologies“ 2018-09-27 2013-02-19  
20.  MB „Kstudija“ 2018-09-27 2018-09-14 
21.  MB „Startuolis“ 2018-10-03 2018-10-01 
22.  MB „Inovacijų projektai“ 2018-10-16 2017-08-01 
23.  MB „Persimonas“ 2018-11-30 2014-06-30 
24.  UAB „Complytech“ 2018-12-06 2018-11-15 
25.  IDV „Eugene Terungwa Agoh“ 2018-12-12 2018-09-26 

 
Įmonių 2018 metais nutraukusių sutartis  - 15  
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2 priedas. 2018 m. Kauno MTP organizuoti mokymai 
 

Eilės Nr. Mokymų/ seminaro pavadinimas Data Dalyvių skaičius 
 EVOLUT 2.0 antreprenerystės ir produktų 

vystymo programos mokymai 
  

1.  EVOLUT 2.0 mokymų programa. Mokymai 
startuoliams „Verslo idėjos vertės pasiūlymo 
formavimas“ 

2018.09.11 8 

2.  EVOLUT 2.0 mokymų programa. Mokymai 
startuoliams „Finansavimo pritraukimo modeliai. 
Darbas su minios finansavimo platformomis“ 

2018.09.25 10 

3.  EVOLUT 2.0 mokymų programa. Mokymai 
startuoliams „Lean Business Canvas modelis“ 

2018.10.09 10 

4.  EVOLUT 2.0 mokymų programa. Mokymai 
startuoliams „Strateginis marketingas“ 

2018.10.30 15 

5.  EVOLUT 2.0 mokymų programa. Mokymai 
startuoliams „Eksporto strategija“ 

2018.11.20 15 

6.  EVOLUT 2.0 mokymų programa. Mokymai 
startuoliams „Efektyvus produkto pristatymas 
investuotojams. „Pitch‘as“ 

2018.12.18 12 

 Kiti seminarai   
7.   ,,Jauno verslo komunikacija: ką ir kaip pasakyti, 

kad išgirstų?“  
Pranešėjas Arijus Katauskas dalinosi kokybiško ir 
sėkmingo bendravimo su žiniasklaida patarimais. 

2018.04.30 15 

8.   „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
įsigaliojimas“. 

2018.05.22 17 

9.  Seminaras „SALES 2.0. AGILE DATA DRIVEN SALES“ 
Jean-Baptiste (JB) Daguené iš „Evergrowth.io“ 
dalinosi duomenimis pagrįstų paradavimų 
principais. 

2018.05.29 20 

10.  Dirbtuvės verslo plėtrai vystyti „Design Your Way 
to Business Development“. Dirbtuves moderavo 
danų įmonės D2i (Design to Innovate) vyresnysis 
konsultantas Thomas Halst Madsen. 

2018.06.13 25 

11.  Dirbtuvės „Sėkmingas verslo modelio kūrimas“ 
moderuojamos MB „Decreo“ bendrąįkūrėjos Ingos 
Uus 

2018.06.19 11 

12.  Seminaras apie galiojančias verslo paramos 
priemones žaidimų industrijos verslo atstovams 

2018.06.28 18 

13.  2 Seminarai galios elektronikos technologijų 
perdavimo tema („Išmanieji namai“ ir „Galios 
elektronikos technologijos B2B“) 

2018.08.30 
2018.12.07 

20 

14.  ,,Kaip mažomis sąnaudomis pasiekti trokštamą 
pelną?“  

2018.10.16 20 
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3 priedas. 2018 m. Kauno MTP organizuoti informaciniai ir inovacijų kultūros 
ugdymo renginiai 
 
 

Eilės Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyvių skaičius 
1.  Informacinis renginys apie finansavimą produkto 

kūrimui – „Inovacinius čekius“ bendradarbiaujant 
su KTU Mokslo ir inovacijų kompetencijų centru, 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra bei KTU 
Nacionaliniu inovacijų ir verslo centru. 

2018.05.30 70 

2.  Konferencija apie jauno verslo plėtrą ,,Startup 
Summit Kaunas 2018“. Dalyvavo 7 pranešėjai, 
konferencijos pabaigoje startuoliai pristatė savo 
kuriamų verslų idėjas. 

2018.06.12 120 

3.   Investicijų priemonės „Inovaciniai čekiai“ 
pristatymas. Informacinis renginys Kauno MTP 
įmonių atstovams.  

2018.09.19 16 

4.  Kauno MTP Karjeros dienos'18. Buvo 
organizuojama Kauno MTP įsikūrusių įmonių ir 
studentų kontaktų mugė. Kauno MTP įmonės 
dalinosi patarimais su būsimais praktikantais, 
kvietė prisijungti prie savo komandų. 

2018.10.29 70 

5.  Informacinis moterų verslumą skatinantis renginys 
„Nuo idėjos iki verslo“ 

2018.09.20 21 

6.  Informacinis moterų verslumą skatinantis renginys 
„Verslo pradžios paramos galimybės“ 

2018.10.28 15 
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4 priedas. 2018 m. Kauno MTP lėšomis suorganizuoti sėkmės istorijas bei 
technologines naujoves pristatantys renginiai 
 

Eilės Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyvių skaičius 
1.  Seminaras „Blockchain ir kriptovaliutų anatomija: 

mada ar įrankis verslui?“ Savo patirtimi dalinosi 
blockchain ir kriptovaliutų srities profesionalai 
Justas Pikelis, Vytautas Kašėta, Kazimieras 
Bagdonas ir Kęstutis Gudynas. 

2018.03.09 300 

2.  Inovatorių pusryčiai: ,,Investicijos į atviras 
inovacijas.“ Pirmojo susitikimo tema: Energetikos ir 
susijusių sričių inovacijų plėtra, investicijos ir 
bendradarbiavimas Lietuvoje. 

2018.03.20 15 

3.  Inovatorių pusryčiai: ,,Funkcionalumo kiekis IT 
srityje – (ne)sėkmės raktas į kliento duris?“ 
Pranešėjai nagrinėjo IT grįstų produktų portfelio 
kūrimą, dažnai daromas klaidas ir analizavo, kas 
lemia verslo plėtrą. 

2018.04.18 20 

4.  Vyko susitikimas su pasaulinio garso JAV 
verslininku, inovatoriumi Dr. Curtis R. Carlson. Jam 
vadovaujant „SRI International“ įmonė tapo 
pasauliniu pavyzdžiu kaip kuriamos didelės vertės 
inovacijos, tokios kaip HDTV, Intuitive Surgical, Siri 
dabar esanti iPhone bei daugelis kitų pasaulį 
keičiančių naujovių, kurios sukūrė 
daugiamilijardinę vertę. 

2018.05.15 18 

5.  Inovatorių pusryčiai: ,,Jauno verslo ir korporacijos 
sinergija – misija įmanoma?“ Savo patirtimi 
dalinosi „ACME Europe“ vadovė Vaida Joneikienė, 
Pardavimų ir marketingo skyriaus vadovas 
Arnoldas Saldys, Produktų skyriaus vadovas Ignas 
Rumbutis. 

2018.06.07 18 

6.  Inovatorių vakaras su Rotary klubu „Kaip idėja 
virsta inovacija?“ Buvo pristatytos Kauno MTP 
įmonės ir jų produktai bei buvo supažindinta su 
Technologijų demonstravimo centre esančiais 
eksponatais. 

2018.10.18 25 

7.  Inovatorių pusryčiai bendradarbiaujant su LSMU: 
,,Inovacijos slaugai, reabilitacijai ir sportui.“ 
Renginio metu buvo supažindinta su LSMU Slaugos 
fakulteto siūlomomis paslaugomis, inovaciniais 
sprendimais verslo įmonėms ir viešajam sektoriui, 
galimomis EIT HEALTH bendruomenės siūlomomis 
finansavimo priemonėmis.  Vėliau Kauno mokslo ir 
technologijų parke veikiančių sveikatos 
technologijų įmonių atstovai pasidalino inovatyvių 
produktų ir mokslo-verslo bendradarbiavimo 
patirtimi. 

2018.11.06 30 
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5 priedas. 2018 m. vykdytų Kauno MTP bendruomenės įtraukimo ir veiklos 
aktyvinimo socialiniai projektai 
 
 

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

vaikams - ,,Princesė Elza, Olafas ir Patrulis.“ 
2018.01.04 120 

2.  ,,Sumuštinių diena K. Petrausko g. įmonių pastate“ 
Kauno MTP K. Petrausko g. įsikūrusių įmonių 
atstovai buvo kviečiami susitikti pasivaišinti pačių 
pagamintais sumuštiniais ir susipažinti su naujais 
bendruomenės nariais. 

2018.04.12 15 

3.  Kauno augančio verslo apdovanojimai (K.A.V.A. 
2018) bendradarbiaujant su VšĮ „Kaunas IN“ ir 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais. 

2018.06.12 220 

4.  ,,Irklynės 2018. Žygis baidarėmis“ Bendruomenei 
organizuota išvyka, plaukimas baidarėmis 
nuotykių trasa, komandinės užduotys ir žaidimai. 

2018.09.07 40 

5.  Dalyvavimas ,,KTU „WANTed“ karjeros dienos 
2018“. Pristatytas Kauno MTP ir Parke įsikūrusių 
įmonių darbuotojų poreikis. 

2018.10.24 - 

6.  ,,Pyragų diena 2018 dėl kilnaus tikslo“. 
Bendradarbiaujant su Rimanto Kaukėno paramos 
grupe, bendruomenėje buvo surinktos aukos (940 
Eur) sunkiomis ligomis sergančių vaikų gydymui. 

2018.11.06 - 

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

2018.11.23 - 

8.  Verslo diena. Kauno įmonių inovatyviausių 
produktų apdovanojimai: ,,Kaip pralaužti rinką su 
kitokia idėja?“ Vakaro pranešėjai: „Citybirds Sarl“ 
Lietuvos filialo vadovas Ignas Survila, UAB „Elinta 
Motors“ vadovas Laurynas Jokužis, Asta 
Dovydėnaitė. 

2018.12.07 80 
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6 priedas. 2018 m. Kauno MTP priimtos užsienio delegacijos 
 

Eilės Nr. Renginio pavadinimas Data 
1.  Susitikimas su Lietuvos diplomatais, ekonomikos ir komercijos 

atašė užsienio šalyse 
2018.02.01 

2.  Susitikimas su JAV ambasadorės pavaduotoju Howard 
Solomon 

2018.02.02 

3.  JAV ambasados atstovų vizitas: susitikimas su JAV Valstybės 
departamento pareigūnu p. Michael Murphy bei JAV 
Ambasada Vilniuje / U.S. Embassy Vilnius atstovais 

2018.08.21 

4.  Verslo susitikimas su japonų įmonės atstovais 2018.11.20 
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7 priedas. Kauno MTP įsikūrusių įmonių veiklos rezultatai 
 

 
1 pav. Darbuotojų skaičiaus Kauno MTP įmonėse kitimas, 2009-2018 m. 

 
 

 
2 pav. Sukurtų naujų darbo vietų kitimo tendencijos, 2009-2018 m. 
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3 pav. Kauno MTP įsikūrusių įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis, 2018 m. 

 

 
5 pav. Įmonių skaičiaus kaita Kauno MTP 2008-2018 m. 
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8 priedas. Kauno MTP biudžeto vykdymo analizė, pajamų-išlaidų struktūra ir 
tendencijos (palyginimas 2009-2018 m.) 
 
 

 
6 pav. Projektinės veiklos pajamų (sąnaudų) kitimo tendencijos 2009-2018 m., tūkst. EUR 

 

 
7 pav. Veiklos pajamų (be projektų finansavimo) struktūra 2009-2018 m., tūkst. EUR 
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8 pav. Veiklos sąnaudų (be projektinių sąnaudų) kitimas 2009-2018 m., tūkst. EUR 

 
 

 
 

9 pav. Inkubuojamoms įmonėms suteiktų nuolaidų kitimas 2009-2018 metais, tūkst. EUR 
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