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ĮVADAS

VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parko (toliau – Tech-Park Kaunas) 2023 m. veiklos planas sudarytas 
atsižvelgiant į Tech-Park Kaunas įstatuose numatytus tikslus, Tech-Park Kaunas dalininkų vadovui formuojamas 
užduotis, LR Technologijų ir inovacijų įstatymo nuostatas bei LRV 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr.228 
patvirtintą Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepciją (toliau Koncepcija), vykdomų nacionalinių ir 
tarptautinių projektų įsipareigojimus, kitus strateginius dokumentus ir teisės aktus, reglamentuojančius mokslo 
parkų ir verslo inkubatorių veiklos gaires ir plėtrą. Stebėsenos rodikliai, jų skaitinės išraiškos įvardinti Tech-Park 
Kaunas 2021-2027 metų veiklos strategijoje. 

Rengiant 2023 metų Tech-Park Kaunas (VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas) veiklos planą vadovautasi 2019 
m. lapkričio 25 d. dalininkų susitikimo metu patvirtintomis Tech-Park Kaunas (VšĮ Kauno mokslo ir technologijų 
parkas) veiklos strategijos 2021-2027 m. gairėmis.

LR Technologijų ir inovacijų įstatymas (2018.06.30, Nr. XIII-1414) mokslo technologijų parką (toliau – MTP) 
apibrėžia kaip juridinį asmenį, kuris, teikdamas inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas, sudaro 
palankias sąlygas steigti ir plėtoti ūkio subjektus, vykdančius taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės 
plėtros darbus bei diegiančius inovacijas. Įstatymo 16 ir 17 straipsniuose fiksuota, kad MTP gali būti technologijų 
plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjas, kurio veiklos tikslas – įgyvendinant valstybės inovacinės 
veiklos skatinimo politiką, konsultuoti ir padėti ūkio subjektams vykdyti inovacinę veiklą ir šio įstatymo bei 
kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis skatinti šių subjektų inovacinę veiklą. MTP pagrindinės funkcijos 
– skatinti mokslo ir technologinių žinių sklaidos procesus, siekiant remti eksperimentinę plėtrą, sudaryti 
sąlygas komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų ryšius, 
propaguoti inovacijų kultūrą ir skatinti inovacijas. MTP gali gauti valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančio turto arba valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms patikėjimo teise suteikto valstybės turto 
pagal patikėjimo sutartį ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui. MTP gali dalyvauti įgyvendinant valstybės ir 
savivaldybių institucijų patvirtintas programas bei turi teisę gauti įstatyme nustatytą finansavimą.

Lietuvos pažangos 2021-2027 programos 1-as tikslas numato skatinti į globalias rinkas orientuotus vertės 
kūrimo tinklus, o valstybės intervencijas būtina nukreipti trimis kryptimis:

 Ugdyti bendradarbiavimo kultūrą vertės kūrimo grandyse ir suteikti prieigą prie   
 tarptautinių tinklų;
 Skatinti mokslo, studijų ir verslo sąveikas;
 Kurti efektyvią MTEP, inovacijų ir kūrybingumo infrastruktūrą.

Siekiant sukurti mokslo ir studijų bei imlaus žinioms verslo sąveiką skatinančius centrus, pajėgius vykdant 
aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus pritraukti aukštos vertės užsienio investicijas ir užtikrinti sukurtų 
žinių perdavimą rinkai, reikalingos tolesnės investicijos į aukšto lygio Lietuvos kompetencijos centrus, MTEP ir 
inovacijų infrastruktūros (mokslo ir/ar technologijų parkų, integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių, 
ir kitų institucijų, susijusių su MTEP studijų ir ūkio plėtros sąveikos stiprinimu) ir į kokybiškų inovacijų paslaugų 
pasiūlos plėtrą. Siekiant naudoti vertingiausius Lietuvos išteklius – kūrybingus žmones, reikalingos investicijos ir  
į kūrybingumo infrastruktūros plėtrą.

Tech-Park Kaunas paslaugos yra planuojamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos 
Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijoje (2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 228 redakcija) 
rekomenduojamas teikti mokslo ir technologijų parkų inovacijų paramos paslaugas, Tech-Park Kaunas personalo 
kompetencijas ir į pradedančiųjų veikti bei jau veikiančių inovatyvių įmonių problemas bei poreikius.
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2022 m. lapkričio mėn. įvykęs prekės ženklo keitimas į Tech-Park Kaunas lėmė esminį paslaugos pokytį. 

2023 m. Tech-Park Kaunas startuoja su žymiai efektyvesne inkubavimo programa, parengta įvertinus Kauno 
startuolių ir atžalinių  įmonių, universitetų, sumanios specializacijos potencialą pažangiųjų ir giliųjų technologijų 
(Deep-Tech, Med-tech, Urban-Tech, Green-Tech ir Space-Tech) srityse. Naujasis prekės ženklas taip pat atliepia 
tiek vidaus, tiek ir išorinių klientų augančius poreikius, kurie akcentuoja, kad pavadinimas turi būti aiškus, 
įsimenamas, lengvai komunikuojamas ir atspindėtų šiuolaikinės ekosistemos terminologiją.

Stiprinama Tech-Park Kaunas veiklos sritis – lietuviškų kompetencijų plėtra trečiose šalyse, kuomet komercinių 
sutarčių pagrindais yra teikiamos verslo vystymo programų kūrimo paslaugos užsienio klientams. Šios galimybės 
atsiranda Tech-Park Kaunas dalyvaujant tarptautiniuose konsorciumuose, prisidedant savo know-how 
įgyvendinant ES ir kitus komercinius projektus.

Daugiau nei 23 metus inovacijų ir startuolių Lietuvos bei Europos ekosistemoje veikiantis Tech-Park Kaunas  
sukaupė nemažą patirtį inkubuojant įmones, mezgant verslo ir partnerystės ryšius su Europos mokslo ir 
technologijų parkais, universitetais, korporacijomis, investuotojais. Paskutinius penkerius metus sukurta ir 
veikianti Tech-Park Kaunas  bei pasaulinį įvertinimą turinti antreprenerystės ir naujų produktų vystymo pre-
akceleravimo programa EVOLUT 4.0 ateinančius metus, taps specializuota kosmoso, medicinos  verslų ir naujų 
produktų vystymo programa. Ir toliau bus tęsiami Evolut 4.0 programos eksporto į kitas šalis žingsniai.

Atlikus esamų klientų apklausą,  sukurta nauja Verslo inkubavimo programa, kuri savyje talpina visus verslo, 
produkto, tinklaveikos, pasirengimo investavimui, plėtrai kitose rinkose, akceleravimo programas ir elementus. 
Tai kokybiškas ir geras turinys augančiam verslui, norinčiam įgauti gerą verslo pagreitį, pasiekti investavimo 
fazę, išeiti į užsienio rinkas. Kad programa būtų efektyvi, jos įgyvendinimą koordinuos startuoliams paskirti 
facilitatoriai (Tech-Park Kaunas ekspertai, darbuotojai). 

Tech-Park Kaunas komanda aktyviai dalyvauja tarptautiniuose konsorciumuose ir teikiant paraiškas ES 
programų projektinių iniciatyvų finansavimui pritraukti. Šiuo metu yra laimėti keli programų H2020 ir Interreg 
BSR projektai.

Atsižvelgiant į realias Tech-Park Kaunas galimybes parengta 2021-2027 m. strategija, infrastruktūros ir paslaugų 
(pre-akceleravimo programos EVOLUT 4.0) plėtros scenarijai, numatoma stiprinti sinergiją su Kauno mieste 
veikiančiais universitetais ir mokslo institutais (KTU, VDU, LEI, LSMU) teikiant bendras paslaugas, startuolių 
vystymui visoje Kauno ekosistemoje. Tech-Park Kaunas tampa Universitetų tyrėjų žinių komercializacijos 
platforma,  skirta tinklaveikai tarp šalies ir užsienio  korporacijų investuotojų, tyrėjų, studentų, startuolių.

Augant specializuotų programų, paslaugų startuoliams ar inovatyvių pažangių įmonių poreikiams, matome 
galimybę kurti MEDI-HUB Kaunas. Tai specializuota medicinos ir sveikatos produktų startuolių ar atžalinių 
įmonių programa, skirta gauti visas verslo vystymo ir medicinos validavimo paslaugas iš vienų rankų. Šiai 
programai ruošiamės pusę metų, gavę mokymams finansavimą iš EIT Health (EIT Health DRIVE 2022 - A Training 
Programme to Develop Health and Life Science Start-up Support Programmes) programos. Parengta programa 
pasitarnaus rengiant paraiškas finansavimui gauti ir MEDI-HUB Kaunas idėjai įgyvendinti.

Kita įmonių vystymo sritis ir poreikis – specializuota produktų vystymo, testavimo prototipavimo ir gamybos 
infrastruktūra. Tad šiuo metu siekiame su Kauno miesto savivaldybe, o taip pat ir su KTU, kad būtų sukurtos 
sąlygos įmonėms testuotis, kurti, gamintis produktus tam pritaikytoje infrastruktūroje.

Pastaba: visi aukščiau minėti tikslai gali būti įgyvendinti tik turint ilgalaikę ir tvarią infrastruktūrą, priešingu 
atveju, minėti tikslai nebūtų pasiekiami.



Tech-Park Kaunas veiklos planas | 2023  5

Kauno MTP veiklos planą sudaro:

1. 2023 m. strateginės veiklos kryptys, strateginiai tikslai, rodikliai, planuojamos priemonės  
ir resursai.  
Šioje dalyje pateikiami Kauno MTP planuojami pasiekti rodikliai pagal 2019 m. lapkričio 25 d. 
dalininkų susitikimo metu patvirtintas VšĮ Kauno MTP veiklos strategijos 2021-2027 m. gaires, 
strateginius tikslus. Strateginiams tikslams pasiekti numatomos priemonės, kurių įgyvendinimui 
planuojami žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai (užsibrėžtiems uždaviniams pasiekti, 
darbai planuojami valandomis, taikant vidutinį 1 valandos Tech-Park Kaunas įstaigoje darbo 
užmokestį, kuris lygus 28,85 Eur). Atskirose lentelėse pateikiamos planuojamos Koncepcijos rodiklių 
reikšmės, vykdomi projektai bei planuojami renginiai 2023 metais.

2. 2023 m. planuojamų veiklų patikslintų rodiklių, kurie naudojami „Mokslo ir technologijų parkų 
plėtros koncepcijos“ 3 priede, reikšmės.

3. 2023 m. planuojamas biudžetas.  
Šioje dalyje pateikiami Kauno MTP 2023 m. planuojamų pajamų ir sąnaudų straipsniai.
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1. 2023 M. STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS, 
STRATEGINIAI TIKSLAI, RODIKLIAI, PLANUOJAMOS 
PRIEMONĖS IR RESURSAI   

I STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS. KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

Strateginiai tikslai:
1. Vesti technologijoms imlias įmones į globalias rinkas
2. Stiprinti Parko specializaciją (teikti specializuotas inovacijų paramos paslaugas, skirtas konkrečiam technologijų sektoriui)  

Vertinimo kriterijus ir mato vnt. Reikšmė

Tech-Park Kaunas veikiančiose įmonėse sukurtų naujų darbo vietų per metus (proc.) 5 - 10%

Priemonės Resursai

Val. €

1. Organizuoti renginius arba dalyvauti renginiuose, kurie  skirti 
pritraukti žmogiškuosius išteklius į Tech-Park Kaunas įmones,  
pvz. dalyvaujant su Parko įmonėmis ekspozicijų stende Lietuvos 
aukštųjų mokyklų inicijuotose Karjeros dienose;

50 1 443 (DU)

2. Pagal Tech-Park Kaunas  įmonių poreikius pritraukti I ir II pakopų 
Universitetų studentus atlikti praktiką įmonėse. 50 1 443 (DU)

3. Pritraukti tyrėjus ir doktorantus darbui ir tyrimams į žinioms imlias 
įmones. Viešinti informaciją tyrėjams ir doktorantams apie galimybę 
Parko įmonėse taikyti tyrimus ir atlikti praktiką pagal tyrimų kryptis.

4. Skatinti įmones darbuotojų paiešką atlikti ir per techpark.lt puslapį, 
kurio skelbimai yra publikuojami soc.tinkluose.

40 1 154 (DU)

Tech-Park Kaunas inkubuojamų įmonių* išgyvenimo lygis (proc.) *išskyrus startuolius >85%

5. Teikti verslo inkubavimo paslaugas įmonėms (startuoliams iki 
5 metų, skaičiuojant nuo jų įsteigimo pradžios) taikant nuolaidas šioms 
paslaugoms suteikimo (20-60 proc.) -

22 000
(nuolaidos)

ir 72 000  
(nereikšmingos 

valstybės pagalbos 
(de minimis) per 

infrastruktūros valdymą)

6. Suteikti po 100 val. nemokamų verslo ir inovacijų plėtros 
konsultacijų Tech-Park Kaunas veikiančioms įmonėms. Šios priemonės 
įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis Tech-Park Kaunas paslaugų, 
darbų, produkcijos kainų ir tarifų nustatymo taisyklių, patvirtintų  
2015-07-24 visuotiniame Kauno MTP dalininkų susirinkime, 7 p. 
nuostatomis bei atitinka Koncepcijos 21 p. numatytas Parkų veiklos 
kryptis. 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. Ši priemonė 
taip pat koreliuojasi su kitomis Tech-Park Kaunas veiklos plano 
priemonėmis (8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25,26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32) ir yra susijusi su verslo inkubavimo programos 
įgyvendinimu, su verslo ir mokslo bendradarbiavimo ir inovacijų 
poreikio kultūros skatinimu, klasterizacijos naudos populiarinimu, 
ūkio subjektų tarpusavio bendradarbiavimo galimybių kūrimu, 
klasterių fasilitatorių paslaugų teikimu, sėkmės istorijų sklaidos 
terpės sudarymu, ūkio subjektų ir nacionalinių klasterių jungimosi 
į pasaulinius žinių, inovacijų ir kitus partnerystės tinklus skatinimu. 
Įveiklinti naujai sukurtą verslo inkubavimo programą ir įmonėms 
paskirtais facilitatoriais. 

10 000
(planuojama  
100 įmonių)

288 500 (DU)
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7. Vystyti bendradarbystės erdves, sudarant palankias sąlygas mažo ir 
vidutinio verslo bei fizinių asmenų veiklos sinergijai ir plėtrai.

60 1 731 (DU)

8. Dalyvauti technologinių idėjų vertinime ir jų pagrindu padėti įsteigti 
naujas technologines įmones (1-2 įmonės). 

120 3 462 (DU)

9. Teikti atviros prieigos verslo (informacinių technologijų, ateities 
energetikos) laboratorijų (APVL)  paslaugas Tech-Park Kaunas ir išorės 
verslo įmonėms.

5 priemonė + 120 5 priemonė + 
3 462 (DU)

10. Teikti konsultacines paslaugas ne Tech-Park Kaunas veikiančioms 
įmonėms marketingo, investicijų pritraukimo, verslo plėtros Lietuvoje 
ir užsienyje, ES lėšų pritraukimo, mokslinių tyrimų ir produkto su 
mokslininkais vystymo klausimais.

500 14 425 (DU)

11. Vykdyti investicijų paiešką Tech-Park Kaunas įmonių produktų ir/ar 
paslaugų plėtrai. 

5 priemonė 5 priemonė

12. Vykdyti nuolatinę įmonių vystymosi stebėseną kaupiant ir 
analizuojant Tech-Park Kaunas klientų duomenis santykių su klientais 
valdymo duomenų bazėje (angl. CRM).

5 priemonė
+ 200

5 priemonė
+ 5 770 (DU)

13. Plėsti Tech-Park Kaunas paslaugų teikimą ir žinomumą Kauno 
regione.

1 500 43 275 (DU)

14. Viešinti Tech-Park Kaunas įmonių veiklą ir jų sprendimus 1 000 28 850 (DU)

Tech-Park Kaunas veikiančių įmonių sukurtų naujų produktų ir paslaugų skaičius (vnt./metus) >80

15. Vystyti Inovacijų ir verslo paramos bei inkubavimo paslaugas 
suteikiant teisę naudotis biuro, eksperimentinės gamybos ar atvirų 
darbo vietų patalpomis.

5 priemonė 5 priemonė

16. Teikti mentorystės paslaugas įmonėms. 500 14 425 (DU)

17. Organizuoti 1 savaitės trukmės mokymų programą, kuri skirta  
Tech-Park Kaunas bendruomenės nariams - „Patikrink savo verslo 
idėją“ / „Bootcamp“. Praktiniai verslo vystymo mokymai, padedantys 
geriau suprasti savo verslą, produktą ar idėją ir verslo sprendimo 
pristatymas ankstyvojo etapo investuotojams. 

(2 ciklai: kovas/rugsėjis)

600 17 310 (DU)

18. Organizuoti praktines verslo vystymo dirbtuves – akceleravimo 
programas įmonėms – EVOLUT 4.0 antreprenerystės ir produkto 
vystymo mokymų programa (verslo pre-akceleravimo programa) ir/
arba specializuota MedTech produktų vystymo programa MEDI-HUB, 
jei bus gautas EIT Health programos finansavimas (naujai planuojama 
verslo pre-akceleravimo programa). (2023 spalis-lapkritis)

350
10 097 (DU)

+ 10 000  
(ekspertinės paslaugos)

19. Teikti nuoseklias ir specializuotas, ekspertines konsultacijas verslo 
vystymo klausimais - EVOLUT 4.0 antreprenerystės ir produkto vystymo 
mokymų programa (verslo pre-akceleravimo programa).

5 priemonė + 200

5 priemonė  
+ 5 770 (DU)  

+ 5 000  
(ekspertų paslaugos)

20. Teikti specializuotas verslo inkubavimo paslaugas atrinktiems, 
kosmoso technologijas kuriantiems, startuoliams (įsteigtame Europos 
kosmoso agentūros inkubatoriuje Lietuvoje (ESA BIC).

5 priemonė
+

Komercinės 
sutarties vykdymas

5 priemonė
+

Komercinės sutarties 
vykdymas

Tech-Park Kaunas veikiančių įmonių produktų ir paslaugų eksportas (proc. dalis nuo apyvartos)                          >25%

21. Bendradarbiauti su korporacijomis, rizikos kapitalo fondais, kviesti 
užsienio šalių startuolius.

Renginių sąrašas  
4 plano dalyje -

22. Organizuoti tinklaveikos ir partnerystės renginius, verslo misijas 
užsienyje (B2B) ir įmonių dalyvavimą specializuotose parodose.

Renginių sąrašas  
4 plano dalyje -

23. Teikti mentorystės ir ekspertines konsultacines paslaugas verslo 
plėtros užsienyje, B2B partnerių paieškos užsienio rinkose, eksporto 
rinkų tyrimų, ES paramos eksporto plėtrai projektų parengimo 
klausimais.

5 priemonė 5 priemonė
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24. Vykdyti nuolatinę įmonių vystymosi stebėseną kaupiant ir 
analizuojant Tech-Park Kaunas klientų duomenis santykių su klientais 
valdymo duomenų bazėje (angl. CRM).

5 priemonė 5 priemonė

II STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS. KLASTERIZACIJOS IR PARTNERYSTĖS INICIATYVŲ VYSTYMAS

Strateginiai tikslai:
1. Aktyvinti inovacinę partnerystę

Tech-Park Kaunas veikiančių įmonių pagal partnerystę įgyvendinamų MTEPI projektų skaičius (vnt./metus) 20 - 25

25. Konsultuoti įmones, joms teikiant paraiškas pagal priemones skirtas 
MTEPI projektų įgyvendinimui, MTEP rezultatų komercinimui ir kt.

5 priemonė 5 priemonė

26. Tarpininkauti įmonėms kuriant ir vykdant bendrus MTEPI projektus 
(verslas-verslui, mokslas-verslui).

5 priemonė 5 priemonė

27. Teikti inkubavimo paslaugas aukštųjų technologijų įmonėms, remti 
inovatyvių idėjų vystymą ir panaudojimą su CERN veikla susijusiose 
dalelių fizikos srityse, tokiose kaip dalelių greitintuvai, detektoriai, 
vakuumo technologija, kriogenika, magnetai, superlaidininkai, 
medžiagų mokslas bei superkompiuteriai. Planuojama inkubuoti  
1-2 technologinius startuolius. (CERN inkubatoriaus veikla)

5 priemonė
+

dotacija

5 priemonė
+

dotacija

28. Organizuoti Aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų institutų ir  
Tech-Park Kaunas veikiančių įmonių atstovų tikslinius susitikimus  
(2 susitikimai).

400 11 540 (DU)

Tech-Park Kaunas veikiančių  įmonių skiriamas biudžetas MTEP‘ui nuo apyvartos (proc./metus) 3 - 5%

29. Konsultuoti įmones MTEPI apskaitos ir deklaravimo klausimais. 120 3 462 (DU)

30. Konsultuoti įmones MTEPI mokestinių lengvatų klausimais. 120 3 462 (DU)

31. Atlikti Tech-Park Kaunas  įmonių kasmetinę apklausą. 5 priemonė 5 priemonė

Tech-Park Kaunas veikiančių  įmonių dalyvavimas specializuotuose klasteriuose (proc./metus) >15%

32. Vykdyti veikiančių klasterių veiklos viešinimą ir aktyvinti naujų narių 
įsitraukimą į juos.

5 priemonė 
+ 120

5 priemonė
+ 3 462 (DU)

33. Organizuoti klasteriui ir klasterio įmonėms Digital Rocket LT skirtus 
renginius, (B2B susitikimai).

200 5 770 (DU)

Atžalinių įmonių dalis į Tech-Park Kaunas priimamų startuolių skaičiuje  (proc./metus) 10 - 15%

34. Bendradarbiauti su universitetais, tyrimų institutais ir verslo 
įmonėmis, užtikrinant atžalinių (spin-off) įmonių tolimesnį vystymąsi 
Tech-Park Kaunas.

300 8 665 (DU)

35. Viešinti Tech-Park Kaunas paslaugas universitetų ir tyrimų institutų 
mokslo darbuotojams.

100 2 885 (DU)

III STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS.  VERSLO AKCELERAVIMAS IR INOVACIJŲ KULTŪROS UGDYMAS, TINKLAVEIKA

Strateginiai tikslai:
1. Sudaryti palankias sąlygas steigtis inovatyvioms ir technologijoms imlioms įmonėms, diegti naujas į globalią plėtrą 
orientuotas verslo kompetencijas
2. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą
3. Ugdyti inovacijų kultūrą, bendruomeniškumą

Verslo vystymo ir produktų vystymo programose dalyvaujančių įmonių skaičius (vnt./metus) 12

36. Vykdyti Įmonių atranką į pre-akceleravimo programą. 200 5 770 (DU)

37. Įmonių dalyvavimas Tech-Park Kaunas įgyvendinamose  
pre-akceleravimo programose.

300 8 665 (DU)

38. Teikti nuoseklias ir specializuotas ekspertines konsultacijas, siekiant 
sėkmingai komercializuoti jų kuriamus produktus ir paslaugas - EVOLUT 
4.0 antreprenerystės ir produkto vystymo mokymų programa (verslo 
pre-akceleravimo programa).

18 priemonė 18 priemonė
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39. Organizuoti specializuotus teminius seminarus įmonėms – EVOLUT 
4.0 antreprenerystės ir produkto vystymo mokymų programa (verslo 
pre-akceleravimo programa), (2023 spalis-lapkritis, rudens ciklas). 

17 priemonė 17 priemonė

Startuolių dalyvaujančių akceleravimo programose skaičius (vnt./metus) 2 - 3

40. Bendradarbiauti su korporacijomis, rizikos kapitalo fondais, kviesti 
užsienio šalių startuolius.

MVP vystymas 
(UrbanTech)

+
Renginių sąrašas  

4 plano dalyje

-

41. Dalyvauti tarptautinėse organizacijose, įgyvendinti ES programų 
projektus, tarptautinių inovacijų partnerystės tinklų veiklose, naudotis 
jų teikiamomis galimybėmis.   

Projektinių 
iniciatyvų ir 

renginių sąrašas  
3 ir 4 plano dalyje

-

Inovacinės kultūros vystymo ir komunikacijos renginių skaičius (vnt./metus) >10

42. EVOLUT 4.0 antreprenerystės ir produktų vystymo mokymų 
bei „Patikrink savo verslo idėją“ / „Bootcamp“ programų mokymai 
startuoliams (>20 tematinių mokymų). 

Renginių sąrašas  
4 plano dalyje 16 ir 17 priemonės

43. Tech-Park Kaunas vykdomų projektinių veiklų tematiniai seminarai 
ir  baigiamosios konferencijos  
(tematinių ir tinklaveikos renginių sąrašas 4 plano dalyje).

1 000 28 850 (DU)

44. Tinklaveikos renginiai (tinklaveikos renginių sąrašas 4 plano dalyje). 500 14 425 (DU)

Inovacijų kultūrą ir tinklaveiką skatinančių tarptautinių renginių skaičius (vnt./metus) >3

45. Organizuoti bendrą tarptautinį (EE, FI, LT, PL, ES)   verslo 
konsultacijų, verslo ryšių  (verslas-verslui) užmezgimo bei partnerystės 
(tinklaveikos) renginį „International Coaching Day 2023“.

150 4 327 (DU)

46. Organizuoti tarptautinius partnerystės tinklų ir bendradarbiavimo 
renginius, siekiant didinti technologinių verslų plėtrą į užsienio rinkas 
konferencijos (tematinių ir tinklaveikos renginių sąrašas 4 plano dalyje).

600 17 310 (DU)

IV STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS. MTEP INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Tech-Park Kaunas laboratorijų paslaugų kiekis bendroje Tech-Park Kaunas paslaugų apimtyje (proc.) 3 - 5%

47. Vykdyti įvairaus lygmens ir sudėtingumo mokslinius tyrimus, ir 
padidinti jau egzistuojančio verslo inovatyvumą, teikiant atviros prieigos 
verslo (informacinių technologijų, ateities energetikos) laboratorijų 
(APVL)  paslaugas Tech-Park Kaunas ir išorės verslo įmonėms.

8 priemonė 8 priemonė

Eksperimentinės – bandomosios gamybos sukurtų prototipų skaičius (vnt./metus). Tunelio g. projektas ir KAIPP) inicijavimo st.

48. Ieškoti naujų Tech-Park Kaunas infrastruktūros galimybių ir 
finansavimo šaltinių.

100 2 885 (DU)
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2. 2023 M. PLANUOJAMI VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIAI  
(pagal LRV 2015-02-25 patvirtintą „Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijos“ 3 priedą)

EIL. 
NR. VEIKLOS KRYPTYS RODIKLIAI RODIKLIO REIKŠMĖ

1.
Sudaryti sąlygas kurti 
ir komercinti mokslinių 
tyrimų rezultatus

Technologijų perdavimo sutarčių (procesų) skaičius (vnt.) 3

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

>5 000

2. Aktyvinti inovacinę 
partnerystę

Pagal partnerystę įgyvendinamų MTEPI projektų skaičius (vnt.) 20

Į klasterius pritrauktų naujų narių skaičius (vnt.) 3

3. Plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą

Tarptautinių projektų skaičius (vnt.) 15

Parko lėšos, gautos įgyvendinant tarptautinius projektus (Eur) 461 000

4.
Sudaryti palankias 
sąlygas steigtis ir plėtotis 
inovatyvioms įmonėms

Naujų technologijų įmonių skaičius (vnt.) >10

Pritraukta investicijų į naujas technologijų įmones  
(procentas nuo įmonių apyvartos)

 
 0,3

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

>80

5. Ugdyti inovacijų kultūrą, 
bendruomeniškumą Parko žinomumas regione (proc.) 80

6.

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

Unikalių klientų skaičius pagal ekonominės veiklos sritis (vnt.)

>250:
Informacinės ir telekomunikacinės technologijos: >110; 
Energetika ir energiją taupančios technologijos: 10 - 20; 
Elektronika ir kompiuteriai: 10 - 20;
Biotechnologijos, medicina ir farmacija: 10 - 20;
Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų gamybos technologijos: 5 - 10;
Inžinerinės technologijos, elektros mašinų ir įrangos gamyba: 5 - 10;
Chemikalų ir chemijos pramonės technologijos: 5 - 10;
Aplinkos apsaugos technologijos: 5 - 10;
Maisto pramonės technologijos: 5 - 10;
Finansinės, verslo ir kitos konsultacinės paslaugos: 5 - 10;
Kita: >50.
* - kai kurios įmonės priskiriamos kelioms veiklos sritims



 11

3. 2023 M. VYKDOMŲ IR INICIJUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:
EIL. 
NR.

PROJEKTO  
PAVADINIMAS PROGRAMA PRADŽIA – PABAIGA PROJEKTO APRAŠYMAS / 2023 M. VEIKLŲ APRA ŠYMAS NUMATOMOS LĖŠOS, VISO/2023 M.

1. Value chain innovations 
in emerging Health 
Tech, Smart City and 
Greentech industries 
addressing the 
challenges of smart 
urban environment 
(UrbanTech) 

Horizon 2020  09-2021 – 08-2024 UrbanTech projektas prisidės prie Europos 
MVĮ konkurencinės sėkmės akceleravimo 
rinkai pateikiant naujus ar iš esmės 
atnaujintus aukštos pridėtinės vertės 
produktus ir paslaugas žaliųjų technologijų, 
išmaniojo miesto ir sveikatos technologijų 
srityje (temose).  

Pagrindinės veiklos ir numatomi pasiekti 
rezultatai 2023 m. laikotarpiu: 

- Kelionės vaučeriai – iki 160 kelionės 
vaučerių sutarčių sudarymas ir 
administravimas;

- 10-12 tarptautinių ir tarpsektorinių 
inovatyvių projektų inkubavimas, skiriant 
25-35K EUR sprendimo vystymui.

1 287 575 / 1 102 400 EUR 

Iš jų: 

40 320 EUR - darbo užmokestis; 

30 000 EUR - ekspertinių paslaugų pirkimui; 

12 000 EUR - komandiruotėms;

20 080 EUR - pridėtinėms išlaidoms;

1 000 000 EUR - finansinė parama 
trečiosioms šalims.

2. Green Tech Clusters for 
Excellence 2.0  
(GreenTech 2.0) 

COSME 02-2022 – 02-2024 Projekto tikslas – stiprinti žaliųjų 
technologijų klasterių teikiamas MVĮ 
augimo galimybes, paslaugų inovacijų 
diegimą, efektyviai išteklius naudojančių 
sprendimų taikymą, plėtros į naujas 
rinkas galimybes, investicijų paieškas ir 
internacionalizaciją.  

2023 m. planuojamos veiklos:  

- Klasterių strateginio valdymo 
kompetencijų stiprinimas;

- GreenTech 2.0 paslaugų portfelio 
kūrimas;

- Tarpregioninės ClusterXchange 
bendradarbiavimo programos 
įgyvendinimas;

- Projekto komunikacija ir sklaida. 

118 560 EUR / 54 285 EUR 

Iš jų:  

33 260 EUR skirta darbo užmokesčiui;  

6 400 EUR – komandiruotėms; 

6 000 EUR – ekspertinėms paslaugoms;  

4 800 EUR – projekto tinklapio kūrimui ir 
priežiūrai; 

625 EUR – sklaidos renginio organizavimui; 

200 EUR – reklamai socialiniuose tinkluose; 

3 000 EUR – dizaino ir spaudos paslaugoms. 



 12

3. Practical Learning of 
Artificial Intelligence on 
the Edge for industry 4.0 
(Planet4)

 

Erasmus+  11-2020 – 10-2023 Projekto tikslas – sumažinti spragą tarp 
mokslinių tyrimų dirbtinio intelekto 
ir mašininio mokymosi srityse bei jų 
pramoninio pritaikomumo, sprendžiant 
Pramonė 4.0 iššūkius.

2023 m. planuojamos veiklos:

- Inovacijų vadybos ir pokyčių valdymo 
mokymo programos, skirtos Pramonė 4.0 
iššūkiams spręsti, testavimas, seminarų 
organizavimas;

- Nuotolinio mokymo kurso, apimančio 
Pramonė 4.0, duomenų mokslo, AI, ML, 
debesų kompiuterijos temas, testavimas;

- Mokymų programos validavimas;

- Mokymų programos vadovo rengimas;

- Dirbtinio intelekto ir daiktų interneto 
taikymo gerųjų praktikų platformos 
rengimo darbai;

- Finalinės konferencijos organizavimas;

- Suinteresuotųjų šalių įtraukimas į 
projekto veiklų įgyvendinimą ir sklaidą, 
projekto viešinimo veiklos. 

37 264 EUR / 13 845 EUR 

Iš jų: 

13 845 EUR darbo užmokesčiui

4. Digital Marketing 
Competencies 
Development for Silver 
Tourism Expert  
(eSilver Tour)

Erasmus+ 10-2020 – 03-2023 Projekto tikslas – stiprinti senjorų 
organizacijų ir sidabrinio turizmo 
specialistų skaitmenines kompetencijas.

2023 m. planuojamos veiklos: 

- Pilotinių mokymų rezultatų 
apibendrinimas;

- Mokymų kurso validavimas;

- Gerųjų praktikų ir politinių gairių vadovo 
rengimas;

- Suinteresuotųjų šalių įtraukimas į 
projekto veiklų įgyvendinimą ir sklaidą, 
projekto viešinimo veiklų koordinavimas.

13 903 EUR 

Iš jų: 

6 983 EUR skirta darbo užmokesčiui; 

4 650 EUR – projekto sklaidos renginiui; 

1 520 EUR – komandiruotėms;

750 EUR – biuro ir administravimo 
išlaidoms.
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5. Activation of Green 
Roofs Synergies 
as a tool for civic 
participation & 
environmental 
consciousness  
(AGROS)

Erasmus+ 10-2020 – 02-2023 Projekto tikslas – visuomenės įtraukimas į 
sąmoningą aplinkosaugos vystymą.

2023 m. planuojamos veiklos: 

- Nuotolinės mokymo medžiagos 
atsakingos aplinkosaugos tematika 
rengimas;

- E-mokymosi platformos kūrimo ir 
testavimo darbai;

- Sklaidos renginio organizavimas;

- Suinteresuotųjų šalių įtraukimas į 
projekto veiklų įgyvendinimą ir sklaidą, 
projekto viešinimo veiklos.

33 105 EUR / 4 070 EUR

Iš jų:

2250 EUR – darbo užmokesčiui;

1520 EUR – komandiruotėms.

6. Sustainable traditions 
for entrepreneurs in 
a rural environment 
(SUSTRADER)

Erasmus + 01-2021 – 05-2023 Projekto tikslas – parama tvaraus verslo 
kūrimui atokiuose regionuose.

2023 m. planuojamos veiklos: 

- Analizuoti ir stiprinti atokių regionų 
bendruomenės narių įgūdžius ir 
kompetencijas;

- Aprašyti, pasikeisti ir pritaikyti naujas 
tarptautines gerąsias praktikas apie 
tvaraus verslo tradicijų puoselėjimą;

- Stiprinti verslo paramos organizacijų ir 
švietimo institucijų bendradarbiavimą. 

9 010 EUR

 Iš jų: 

8 010 EUR – komandiruotės;

1 000 EUR – biuro ir administravimo 
išlaidoms.

7. Projects for the Digital 
Transformation  
(ProDiT)

Erasmus + 01-2021 – 12-2023 Projektu siekiama sukurti mokymų ir žinių 
klasterio bendruomenę iš universitetų, 
verslo įmonių ir kitų narių, kurie keisis 
žiniomis skaitmeninės transformacijos 
projektams valdyti.

2023 m. planuojamos veiklos: 

- Mokomosios medžiagos rengimas ir 
validavimas skaitmeninės transformacijos 
procesų tematika.

4 328 EUR  skirta darbo užmokesčiui.
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8. Digital Age Skills – Skills 
in Demand for the Jobs 
of Future  
(DAS)

Erasmus + 02-2022 – 08-2023 Projektu siekiama stiprinti moterų darbo 
rinkos įgūdžius ir kompetencijas. 

2023 m. planuojamos veiklos: 

- Analizuoti ir pasikeisti gerosiomis 
praktikomis apie moterų darbo rinkos 
įgūdžius ir kompetencijas.

- Parengti praktinį gidą apie įgūdžių 
ir kompetencijų kėlimą, bei moterų 
potencialo stiprinimą.  

- Stiprinti verslo paramos organizacijų ir 
švietimo institucijų bendradarbiavimą.

8 200 EUR

Iš jų: 

900 EUR skirta darbo užmokesčiui; 

1 300 EUR – projekto sklaidos renginiui;

6 000 EUR – komandiruotėms.

9. IT kompetencijos Kompetencijos LT 09-2019 – 03-2023 Projekto tikslas – Tech-Park Kaunas 
veikiančių IT sektoriaus įmonių 
darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymas, 
profesinio mobilumo ir gebėjimo sparčiai 
persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus 
veiklas užtikrinimas, galimybės įmonių 
darbuotojams gauti aukščiausios kokybės 
mokymus užtikrinimas. 

2023 m. veiklos: 

- Projekto koordinavimas; 

- Mokymų programos įgyvendinimas: 
specialieji mokymai IT specialistams:

1) Tvarumas IT organizacijoje;

2) IT srities žmogiškųjų išteklių valdymas;

3) Kibernetinis saugumas.

27 987,50 EUR

Iš jų: 

4 468,59 EUR - netiesioginės išlaidos ir kitos 
išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų 
normą;

23 518,19 EUR - ekspertinių paslaugų 
pirkimas. 
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10. Skaitmeninių įrankių 
ir metodų tobulinimas 
moterų verslumo 
įgūdžiams stiprinti 
COVID-19 eroje - 
ATHENA

Erasmus+ 11-2021– 11-2023 Pagrindinis projekto rezultatas bus 
gerosiomis praktikomis paremtos 
mokymo programos sukūrimas jaunimo 
darbuotojams, siekiant pagerinti ir 
pritaikyti jų įgūdžius naujai COVID19 
situacijai bei kaip priderinti savo darbą 
prie naujos realybės, panaudojant 
skaitmeninius, internetinius ir 
alternatyvius metodus bei įrankius. Kiti 
projekto ATHENA siekiai:

- tobulinti darbo su jaunimu metodikas, 
skatinančias jaunų moterų verslumą, ypač 
diegiant prie COVID19 situacijos pritaikytas 
strategijas;

- didinti jaunimo darbuotojų ir sprendimus 
priimančių asmenų informuotumą ir 
žinias apie naujas prie COVID19 pritaikytas 
strategijas, skatinančias jaunų moterų 
verslumą;

- palyginti situacijas įvairiose Europos 
šalyse ir keistis žiniomis bei patirtimi tarp 
šalių partnerių;

- rinkti gerąsias prie COVID19 situacijos 
pritaikytas praktikas jaunų moterų 
verslumo rėmimo srityje;

- sukurti tvarias ir pritaikomas žinias, 
kurios bus įgyvendinamos ir išbandomos 
ir kitose situacijoje.

2023 m. veiklos:

- Mokymo medžiagos modulio sukūrimas;

- Projekto viešinimo veiklos;

- Sukurtos mokymo medžiagos testavimas.

1 485 EUR –  darbo užmokesčiui;

2 300 EUR - komandiruotėms.
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11. Inovatyvūs įgūdžiai 
naudą teikiančioms 
įmonėms – S4BC

Erasmus+ 12-2022– 11-2024 Projektu siekiama paskatinti Benefit 
Corporation verslo modelio kūrimą. 
Projekto partneriai ketina perduoti žinias, 
įgūdžius ir gebėjimus, kad besimokantieji 
galėtų dirbti Benefit Corporation / Socialiai 
atsakingoje įmonėje, vykdant tvarumo 
veiklų užduotis.

2023 m. veiklos:

- Sklaidos renginio organizavimas (100 
dalyvių iš jų 60 on-line);

- Projekto viešinimo veiklos;

- Mokymo medžiagos modulio sukūrimas.

5 846 EUR - darbo užmokesčiui;

4 900 EUR - sklaidos renginio 
organizavimui;

1 568 EUR - komandiruotėms į mokymus 
Portugalijoje

2 280 EUR komandiruotėms į partnerių 
susitikimus.

12. Nuotolinių paslaugų 
hub’as MVĮ ir viešajam 
sektoriui –  
Distance LAB

Interreg BSR 01-2023 – 12-2025 Projektu bus kuriami įrankiai, kurie padėtų 
patobulinti susijusių grupių atsparumo ir 
prisitaikomumo įgūdžius, veiklas atliekant 
nuotoliniu būdu. Įrankiai ir metodai bus 
suskirstyti į 3 kategorijas: komunikacija 
ir inovacijos; tvarumas; nuotolinio verslo 
strategija. 

2023 m. veiklos:

- I projekto etapo įgyvendinimas: įrankių ir 
medodų verslui rengimas trijose grupėse: 
komunikacija ir inovacijos, tvarumas, 
nuotolinio verslo strategija; įrankių ir 
metodų vertinimas pasitelkiant tikslinę 
grupę; įrankių ir metodų adaptavimas 
nuotolinių paslaugų teikimui.

- Suinteresuotųjų šalių įtraukimas į 
projekto veiklų įgyvendinimą ir sklaidą, 
projekto viešinimo veiklos.

232 395,20 EUR / 77 465 EUR 

Iš jų:

54 868 EUR – darbo užmokesčiui;

8 230 EUR – biuro ir administravimo 
išlaidoms;

8 230 EUR - komandiruotėms;

6 137 EUR - išorės paslaugoms.
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13. The Baltic Sea Initiative 
for the Development 
of Business Activity 
of Refugee Women 
(BSI_4Women)

Interreg BSR 01-2023 – 01-2026  Projektu siekiama sukurti palankią 
ekonominę aplinką pabėgėlėms 
verslininkėms ir inovatorėms. Pagrindinis 
projekto tikslas – sukurti mikro kapitalo 
pradinį fondą. 

2023 m. veiklos:

- Suinteresuotųjų šalių tinklo subūrimas;

- Vietos poreikių analizė, taikant bendrą 
tarptautinį požiūrį ir rekomendacijas;

- Verslumo priemonių ir įrankių 
pabėgėlėms rengimas;

- Inkubavimo programos rengimas;

- Skaitmeninės platformos, skirtos 
pabėgėlėms moterims, sukūrimas. 

243,806.40 EUR / 61 800 EUR

Iš jų:

40 362 EUR – darbo užmokesčiui;

6 054 EUR – biuro ir administravimo 
išlaidoms;

6 054 EUR - komandiruotėms;

3 500 EUR - susitikimų ir renginių 
organizavimas; 

300 EUR – projekto reklamos ir viešinimo 
paslaugos; 

3 500 EUR - ekspertinės paslaugos;

2 030 EUR – audito paslaugos.

14. Circular Economy 
makerspaces  
(Circular spaces)

Interreg BSR 01-2023 – 01-2025 Projektu siekiama paskatinti Baltijos jūros 
regiono atvirtų dirtuvių kūrėjus taikyti 
žiedinio verslo principus. 

2023 m. veiklos:

- Kūrybinių erdvių atnaujimas; 

- Edukacinių programų rengimas;

- Skaitmeninio žiedinio bendradarbiavimo 
įrankio kūrimas;

- Viešinimo ir komunikacijos veiklų 
įgyvendinimas. 

187,414.40 EUR / 93 500 EUR

Iš jų:

60.000 EUR – darbo užmokesčiui;

9 000 EUR – biuro ir administravimo 
išlaidoms;

9 000 EUR - komandiruotėms;

7 000 EUR - susitikimų ir renginių 
organizavimas; 

1 000 EUR – projekto reklamos ir viešinimo 
paslaugos; 

5 000 EUR - ekspertinės paslaugos;

2 500 EUR – audito paslaugos.
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2023 M. VYKDOMŲ KOMERCINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

15. EKA verslo inkubavimo 
centras Lietuvoje

ESA 01-2023 – 12-2027 Verslo inkubavimo paslaugų teikimas atrinktiems 
startuoliams:

- Iki 50 val. įvairių verslo ekspertų verslo konsultacijos 
vienam startuoliui (be papildomų išlaidų pačiam 
startuoliui).

- Įprastą verslo pagalbą sudaro:

- - Pagalba verslo plėtrai, įskaitant geriausių ekspertų 
mentorystę;

- - Skatinimo schemų valdymas;

- - Administracinė pagalba (bendros darbo erdvės, 
posėdžių salių suteikimas ir kt.);

- - Pagalba rinkodaros srityje ir galimybė naudoti EKA 
VIC prekės ženklą kaip kokybės ženklą;

- - Prieiga prie EKA VIC tinklo;

- - Konsultacijos dėl papildomų viešųjų ir privačių 
finansavimo šaltinių.

15 000 EUR

Iš jų:

15 000 EUR – darbo užmokesčiui

16. Technical Assistance 
for Final Stop Before 
Climbing the Ladder: 
Mantar Cultivation 
and Technology 
Commercialization 
Center

EuropeAid 04-2021 – 03-2023 Projekto tikslas – suteikti techninę pagalbą kuriant 
ir įveiklinant aukštų technologijų verslo inkubatorių 
Turkijoje: 

- Komercinimo mokymai tikslinei grupei Turkijoje; 

- Mokomųjų vizitų organizavimas; 

- Įmonių apklausa siekiant išsiaiškinti MTEP poreikius; 

- Veiksmų plano dėl technologinio centro įveiklinimo 
sukūrimas; 

- Mokymų, skirtų prototipavimo ir gamybos gebėjimams 
stiprinti, parengimas ir pravedimas.

18 600 EUR ekspertinių paslaugų 
pirkimui
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17. Twinning Programme 
between

Smart Tunisian 
Technoparks  
(STT, Tunisia) and  
Kaunas Science and 
Technology Park  
(Kaunas STP, Lithuania)

Innovation Support 
Programme 
for Southern 
Neighbourhood, EIB

01-2023 – 12-2023 Pagrindinis projekto tikslas - ugdyti verslo inkubatorių 
ir (arba) technologijų parkų specialistų, jaunų verslų 
gebėjimus rengiant bendrus mokymus sutartomis 
verslo plėtros temomis ir teikiant tiesioginę mentorystę 
verslo inkubatorių ir technologijų parkų darbuotojams 
pagal principą "mokyti mokytojus".

2023 m. veiklos:

- Mokomųjų vizitų organizavimas Lietuvoje Tuniso 
technologijų parkų atstovams;
- Tiriamasis vizitas Tuniso technologijų parke;
- Mokymai ir konsultacijos nuotoliniu būdu;

- Akceleravimo programos parengimas ir pagalba ją 
įgyvendinant;
- “soft-landing” paslaugų teikimas Tuniso startuoliams;
Pagalba rengiant klasterio kūrimo galimybių studiją.

40 806,00 EUR / 40 806,00 EUR

Iš jų:

34 650 EUR – darbo užmokesčiui;

4 656 EUR – kelionėms;

1 500 EUR – kitoms išlaidoms.

18. Bendradarbystės centras 
„Spiečius“ Birštone

VšĮ Versli Lietuva/ 
Inovacijų Agentūra

04-2022-12-2023 Sutartis su VšĮ „Inovacijų agentūra“ dėl bendradarbystės 
centro „Spiečius“ Birštone administravimo ir verslo 
plėtros konsultacinių paslaugų teikimo.
Bendradarbystės centras „Spiečius“ – tai „Versli 
Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo erdvė, pritaikyta 
smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams auginti ir 
plėsti savo verslus, stiprinti verslumo kompetencijas, 
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip rasti naujus verslo 
partnerius. „Spiečiai” veikia trylikoje Lietuvos miestų.

2023 m. veiklos:

- BC „Spiečius“ sudarytos 10 paslaugų teikimo sutarčių.
- BC nariams ir klientams bus suteikta nemažiau 180 
konsultacijų žodžiu, telefonu ir el. paštu. 
- Planuojama pravesti nemažiau nei 20 renginių, iš jų 
4 atvirų durų dienos, 10 informacinių renginių (tame 
tarpe moterims ir jaunimui), 8 bendruomenės renginiai, 
4 mentorystės renginiai. Renginiuose pranešimus 
skaitys Tech-Park Kaunas ekspertai bei kviestiniai 
specialistai. 

- Mentorystę sėkmingai pabaigs 10 mentorių ir mentee 
porų.
- Palaikomi glaudūs kontaktai su Birštono savivaldybe, 
žiniasklaidos atstovais, jaunimu.

12 000 EUR – darbo užmokestis;

6 000 EUR – kitos išlaidos.
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EIL. 
NR. RENGINIO PAVADINIMAS PLANUOJAMA DATA TECH-PARK KAUNAS 

VAIDMUO

PLANUOJAMAS  
DALYVIŲ 
SKAIČIUS

EVOLUT 4.0 antreprenerystės ir produktų vystymo programos mokymai (I ciklas)

1. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Startuolių atranka“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

2.
EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Įvadas. Kviestinis svečias.“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

3. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Prekės ženklas - Įmonės DNA“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

4. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Praktinis startuolio vadybos vadovas I dalis. Kliento pažinimas“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

5. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Praktinis startuolio vadybos vadovas II dalis. Kliento pažinimas“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

6. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Vertės kūrimas. Verslo drobė. II dalis“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

7. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Vertės kūrimas. Verslo drobė II dalis“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

8. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Marketingo ir pardavimų strategijos I dalis” 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

9. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Marketingo ir pardavimų strategijos II dalis” 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

10. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Produkto/paslaugos prototipavimas I dalis“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

11. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Produkto/paslaugos prototipavimas II dalis. Praktinės užduotys“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

12. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Marketingo ir pardavimų strategijos I dalis“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

13. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Marketingo ir pardavimų strategijos II dalis. Praktinės užduotys“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

4. 2023 M. NUMATOMŲ RENGINIŲ SĄRAŠAS: 
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14. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Startuolio finansai. I dalis“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

15. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Startuolio finansai. II dalis“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

16. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Startuolio komandos formavimas“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

17. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Pristatymas investuotojams. I dalis“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

18. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programos mokymai.  
„Pristatymas investuotojams. Repeticija. II dalis“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

19. EVOLUT 4.0 verslo pre-akceleravimo programa: Susitikimas su investuotojais 
„Demo Day“ 2023 m. spalis-lapkritis organizatorius 6

Tech-Park Kaunas inkubavimo programa - Patikrink savo verslo idėją / ,,Bootcamp“ ( 2 ciklai: 2023 m. kovas, rugsėjis)

Tai vienos savaitės (5 dienų) trukmės mokymų programą skirta Parko bendruomenės nariams. Parko ekspertai padeda geriau startuoliams suprasti savo verslą, 
produktą ar idėją. Mokymų programa sudaryta iš šių modulių: vertės kūrimas, verslo drobė, komunikacija, pardavimai, marketingas, lyderystė ir verslo pristatymas 
investuotojams. 

1. Inkubavimas. Patikrink savo verslo idėją: „Startuolių atrankos renginys“ 2023 m. kovas, rugsėjis organizatorius 6

2. Inkubavimas. Patikrink savo verslo idėją: „Vertės kūrimas“ 2023 m. kovas, rugsėjis organizatorius 6

3. Inkubavimas. Patikrink savo verslo idėją: „Komunikacija“ 2023 m. kovas, rugsėjis organizatorius 6

4. Inkubavimas. Patikrink savo verslo idėją: „Pardavimai“ 2023 m. kovas, rugsėjis organizatorius 6

5. Inkubavimas. Patikrink savo verslo idėją: „Marketingas“ 2023 m. kovas, rugsėjis organizatorius 6

6. Inkubavimas. Patikrink savo verslo idėją: „Verslo pristatymas investuotojams“ 2023 m. kovas, rugsėjis organizatorius 6

Seminarai, informaciniai renginiai ir konferencijos

20. Mokymai. „Tvarumas IT organizacijoje“ 22 ak.val. (KompetencijosLT) 2023 m. sausis organizatorius >24

21. Mokymai. „IT srities žmogiškųjų išteklių valdymas“ 16 ak.val. 
(KompetencijosLT) 2023 m. sausis organizatorius >24
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22. Mokymai. „Kibernetinis saugumas“ 16 ak.val. (KompetencijosLT) 2023 m. vasaris organizatorius >24

23. Skaitmeninio marketingo kompetencijos sidabrinio turizmo ekspertams 
(eSilverTour) 2023 m. II-III ketv. organizatorius >40

24. Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas (DAS) 2023 m. II ketv. organizatorius >20

25. “Tvarumo specialisto vaidmuo šiuolaikinėje įmonėje” (S4BC) 2023 m. gegužė organizatorius >100

26. Skaitmeninis marketingas turizmo ekspertams (eSilver Tour) 2023 m. gegužė organizatorius >35

Tinklaveikos renginiai

27. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo renginiai: „R&D: Meetup“ (2) 2023 m. sausis, gegužė organizatorius 30

28. Tech-Park Kaunas bendruomenės renginys: „Kava su Tech-Park Kaunas“ (4) 2023 m. vasaris, gegužė, 
rugsėjis, gruodis organizatorius 60

29. Tarptautinė Demo Day: „TDD by Scale-up Champions March 23rd“ 2023 m. kovo 23 d. Partneris/organizatorius >35

30. Tech-Park Kaunas bendruomenės renginys: „Tech Park Kaunas gimtadienis“ 2023 m. gegužė organizatorius 50

31. Korporacijų ir startuolių bendradarbiavimo skatinimo rengys: „Inovatorių 
pusryčiai“ (2)

2023 m. kovas, birželis organizatorius 20

32. Moksleivių verslumo ir inovatyvumo skatinimas: nuotoliniai renginiai apie 
kuriamas inovacijas (2)

2023 m. vasaris, gegužė organizatorius 60

33. Tech-Park Kaunas bendruomenės renginys: „Ledų diena“ 2023 m. birželis organizatorius 100

34. ES klasterių nariams vizitų ir tinklaveikos renginių organizavimas (6 B2B 
susitikimai)

2023 m. vasaris, kovas, 
rugsėjis, spalis organizatorius 20

35. Klasterio Digital Rocket LT renginiai (2 B2B) 2023 m. sausis, rugsėjis organizatorius 20

36. Tech-Park Kaunas bendruomenės renginys: „Innovators‘ Fest“ 2023 rugsėjis organizatorius 65

37. Praktiniai tinklaveikos renginiai “Pabėgėlių moterų verslo veiklos vystymas”, 2 
renginiai (BSI_4Women) 

2023 m. III ketv. organizatorius >40

38. Tinklaveikos ir edukaciniai renginiai žiedinės ekonomikos tematika (Circular 
spaces), 2 renginiai 

2023 m. rugsėjis, lapkritis organizatorius ir partneris >60

39. Tarptautinis konsultacijų renginys: „International Couching Day“ (EE, FI, LT, PL) 2023 m. spalis organizatorius 30

40. Tech-Park Kaunas bendruomenės renginys: „Pyragų diena“ 2023 m. lapkritis organizatorius 160

41. Tech-Park Kaunas ir partnerių renginys: Kauno startuolių apdovanojimai 2023 2023 gruodis organizatorius >100



Tech-Park Kaunas veiklos planas | 2023  23

5. 2023 M. PLANUOJAMAS BIUDŽETAS, EUR

PAJAMOS 1 101 000

1 Pajamos už suteiktas paslaugas 640 000

2 Projektų finansavimo pajamos 461 000

SĄNAUDOS 1 101 000

1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 683 000

2 Patalpų išlaikymo sąnaudos: 121 000

2.1 Šiluminės energijos, elektros energijos, dujų sąnaudos 36 000

2.2 Pastatų nuomos (Studentų g. 65 ir K. Baršausko g. 59) sąnaudos 40 000

2.3 Pastatų vidaus ir išorės remonto sąnaudos 20 000

2.4 Kitos su pastatų eksploatacija susijusios sąnaudos 13 000

2.5 Breslaujos g. pastato rekonstrukcijos sąnaudų dalis 12 000

3 Ryšių sąnaudos 1 500

4 Transporto išlaikymo sąnaudos 4 000

5 Ilgalaikio Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 25 000

6 Reklamos sąnaudos 2 300

7 IT ūkio saugos ir priežiūros sąnaudos 20 500

8 Mokymų ir konsultacijų įmonėms (išorės ekspertų paslaugų) 
sąnaudos

8 000

9 Kitos sąnaudos 34 000

10 Komercinių sutarčių vykdymo sąnaudos 30 700

11 Projektinės veiklos sąnaudos 171 000

REZULTATAS 0

Direktorius       

Paulius Nezabitauskas
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PRIEDAS NR.1 INKUBAVIMO PROGRAMA 2023 M.

Priedas Nr. 1



Tech-Park Kaunas veiklos planas | 2023  25

Tech-Park Kaunas (toliau – Parkas) vykdo 3 metų trukmės įmonių inkubavimo programą. Programos tikslas, 
padėti įmonei įgyti kuo didesnį konkurencinį pranašumą per 3 metų laikotarpį. Programa suskirstyta į 8 dalis, 
kurios yra detaliai aprašytos žemiau. 10 Parko fasilitatorių įgyvendina inkubavimo programą. Fasilitaroriai 
reguliariai susitinka su jiems priskirtų įmonių atstovais, sudaro numatomą metų planą, bei seka įmonių progresą 
visos programos trukmės periodu.

1. PRADŽIA. Priėmimo į Tech Park Kaunas metu, su kiekviena įmone vykdome 20-30 minučių interviu, kurio 
metu pristatoma bendrovės veikla bei artimiausi planai. Jo metu taip pat išsiaiškiname ar įmonei yra tikslinga 
įsikurti Parke. Įmonei yra priskiriamas fasilitatorius.

2. TINKLAVEIKA / BENDRUOMENĖS RENGINIAI. Kiekvieną mėnesį Parko nariams vyksta įvairūs bendruomenės 
renginiai. Jų metu įmonių atstovai turi galimybę užmegzti prasmingus verslo santykius su kolegomis iš kitų 
Parko įmonių, partneriais, konkurentais, verslo angelais, investuotojais ar kitais industrijos dalyviais. Renginių 
tvarkaraštis yra mūsų tinklalapyje bei naujienlaiškiuose.

3. PATIKRINK SAVO VERSLO IDĖJĄ. Du kartus per metus rengiame 5 dienų trukmės mokymų programą, kuri 
skirta bendruomenės nariams. Mūsų ekspertai padeda įmonėms geriau suprasti savo verslą, produktą ar 
idėją. Mokymų programa sudaryta iš šių modulių: vertės kūrimas, verslo drobė, komunikacija, pardavimai, 
marketingas, lyderystė ir verslo pristatymas investuotojams. 

 1. Vertės kūrimas / verslo drobė

 2. Komunikacija

 3. Pardavimai

 4. Marketingas

 5. Lyderystė ir verslo pristatymas investuotojams

4. EVOLUT 4.0. Tai 2 mėnesių trukmės pre-akseleravimo programa skirta ankstyvos stadijos startuoliams, 
kuriantiems inovatyvius produktus ar paslaugas.

5. MTEP VEIKLA. Vystant inovatyvius produktus Parko įmonės dažnai į pagalbą pasitelkia savo srities 
mokslininkus. Tech Park Kaunas bendruomenės nariai turi prieigą prie įvairių laboratorijų, tyrimų centrų, 
mokslininkų bei ekspertų iš KTU, LSMU, VDU, LEI, o taip pat ir kitų mokslo organizacijų. 

Įmonės turės galimybę dalyvauti įvairiuose MTEP bei specializuotose verslo tinklaveikos renginiuose: R&D 
Meetup bei Inovatorių pusryčiai. 

6. BŪK PASTEBĖTAS. Didžiuojamės įmonėmis, kurios kuria inovatyvius produktus ar paslaugas. Su džiaugsmu 
dalinamės jų sėkmės istorijomis: nacionaliniuose naujienų portaluose, socialinėje žiniasklaidoje ir kituose 
informacinėse platformose.

7. VERSLO PLĖTRA. Tech-Park Kaunas vykdo įvairius projektus su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais. 
Supažindiname įmones jus su įvairiais paramos verslui projektais, bei įtraukiame jas į konkrečiai įmonei 
aktualius projektus, kuriuos vykdome su nacionaliniais bei tarptautiniais partneriais.

8. APDOVANOJIMAI. Tech-Park Kaunas organizuoja kasmetinius industrijos apdovanojimus. Parko 
bendruomenės įmonės dažnai būna tarp nominantų bei laimėtojų.



PRIEDAS NR.2   INKUBAVIMO 
PROGRAMOS TVARKARAŠTIS / 2023 M.

Priedas Nr. 2

INKUBAVIMO PROGRAMOS 
TVARKARAŠTIS / 2023 M.

01
Sausis

TINKLAVEIKA. VERSLO PLĖTRA. 
Green Tech & Scale-up

Green Tech 2.0: tarptautinis tinklaveikos renginys, 
susitikimai su verslo plėtros ekspertais

Klasterio Digital Rocket LT renginys (B2B)

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo 
renginys: „R&D: Meetup“

> > >

02
Vasaris

TINKLAVEIKA.
Green Tech & Scale-up

Green Tech 2.0: tarptautiniai klasterių narių tinklaveikos 
renginys, susitikimai su verslo plėtros ekspertais

> > >

TINKLAVEIKA.
Bendruomenės renginys

„Kava su Tech-Park Kaunas“> > >

VERSLO SPARTINIMAS IT kompetencijų mokymai> > >

FASILITAVIMAS Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis susitikimas> > >

03
Kovas

TINKLAVEIKA B2B. Korporacijų ir 
inovatorių bendradarbiavimo 
renginys

„Inovatorių pusryčiai“> > >

VERSLO PLĖTRA.
Green Tech & Scale-up

Green Tech 2.0: tarptautinis klasterių narių tinklaveikos 
renginys, susitikimai su verslo plėtros ekspertais

> > >

Tarptautinė DEMO DAY TDD by Scale-up Champions March 23rd> > >

VERSLO SPARTINIMAS.
,,Bootcamp“ / Patikrink savo 
verslo idėją

5 dienų ,,Bootcamp“ / Patikrink savo verslo idėją / 
praktiniai mokymai ir ekspertinės konsultacijos

 • Vertės kūrimas
 • Komunikacija
 • Pardavimai
 • Marketingas
 • Verslo pristatymas investuotojams

> > >

FASILITAVIMAS Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis susitikimas> > >

> > >

> > >

TINKLAVEIKA. Plėsk savo 
verslo kontaktų tinklą!

MTEP VEIKLA.
R&D: Meetup

IT kompetencijų mokymai> > >VERSLO SPARTINIMAS

Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis susitikimas> > >FASILITAVIMAS

INKUBAVIMO PROGRAMOS TVARKARAŠTIS 2023 M.



04
Balandis

TINKLAVEIKA. Plėsk savo verslo 
kontaktų tinklą!

Verslo paramos priemonės | CERN Incubator meetup
Susitikimai su koorporacijomis | Susitikimai su 
investuotojais

> > >

05
Gegužė

TINKLAVEIKA.
Bendruomenės renginys

„Kava su Tech-Park Kaunas“> > >

06
Birželis

TINKLAVEIKA B2B.
Korporacijų ir inovatorių 
bendradarbiavimo renginys

„Inovatorių pusryčiai“> > >

07
Liepa

Vasaros atokvėpis | Idėjų generavimas> > >

08
Rugpjūtis

Vasaros atokvėpis | Idėjų generavimas> > >

09
Rugsėjis

Green Tech 2.0: tarptautinis tinklaveikos renginys, 
susitikimai su verslo plėtros ekspertais

> > >

Bendruomenės renginys Tech-Park Kaunas bendruomenės renginys: 
„Ledų diena“

> > >

VERSLO PLĖTRA.
Green Tech & Scale-up

„Innovators‘ Fest“> > >TINKLAVEIKA. Plėsk savo verslo 
kontaktų tinklą!

Klasterio Digital Rocket LT renginys (B2B)> > >TINKLAVEIKA. Plėsk savo verslo 
kontaktų tinklą!

„Kava su Tech-Park Kaunas“> > >TINKLAVEIKA.
Bendruomenės renginys

Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis susitikimas> > >FASILITAVIMAS

5 dienų ,,Bootcamp“ / Patikrink savo verslo idėją:> > >VERSLO SPARTINIMAS.
,,Bootcamp“ / Patikrink savo 
verslo idėją

FASILITAVIMAS Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis 
susitikimas

> > >

VERSLO SPARTINIMAS Ekspertinės konsultacijos verslui> > >

MTEP VEIKLA. R&D: Meetup Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo renginys: 
„R&D: Meetup“

> > >

Bendruomenės renginys „Tech Park Kaunas gimtadienis“> > >

FASILITAVIMAS Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis susitikimas> > >

FASILITAVIMAS Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis susitikimas> > >

VERSLO SPARTINIMAS Ekspertinės konsultacijos verslui> > >

 • Vertės kūrimas
 • Komunikacija
 • Pardavimai
 • Marketingas
 • Verslo pristatymas investuotojams
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10
Spalis

TINKLAVEIKA.
Green Tech & Scale-up

Green Tech 2.0: tarptautinis tinklaveikos renginys, 
susitikimai su verslo plėtros ekspertais

> > >

11
Lapkritis

TINKLAVEIKA. Plėsk savo verslo 
kontaktų tinklą!

Tarptautinis konsultacijų renginys: „International 
Couching Day“ (EE, FI, LT, PL)

> > >

12
Gruodis

APDOVANOJIMAI „Kauno startuolių apdovanojimai 2023”> > >

TINKLAVEIKA.
Bendruomenės renginys

„Kava su Tech-Park Kaunas“> > >

FASILITAVIMAS Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis susitikimas> > >

Bendruomenės renginys Tech-Park Kaunas bendruomenės renginys:
„Pyragų diena“

> > >

FASILITAVIMAS Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis susitikimas> > >

VERSLO PLĖTRA.
Scale-up >>>

Tarptautinių ekspertų konsultacijos: „International 
Couching Day“ (EE, FI, LT, PL, ES)

> > >

TINKLAVEIKA. Plėsk savo verslo 
kontaktų tinklą!

Karjeros dienos 2023

2-3 mėn. trukmės verslo pre-akceleravimo programa

> > >

EVOLUT 4.0 AKCELERAVIMAS

 Praktiniai mokymai/dirbtuvės:
 • Komandos kūrimas, vertės kūrimas
 • Startuolio finansai
 • Produkto kūrimo etapai
 • Pardavimai, marketingas
 • Lyderystė ir verslo pristatymas investuotojams
 • Bei kitos temos
 Ekspertinės konsultacijos

> > >

Fasilitatorių ir įmonių atstovų mėnesinis susitikimasFASILITAVIMAS > > >
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