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VŠĮ SAULĖTEKIO SLĖNIS
Kodas: 126224832, Saulėtekio al. 9, Vilnius
VEIKLOS ATASKAITA
Už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagrindiniai VšĮ „Saulėtekio slėnis“ veiklos tikslai ir pobūdis
Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai:





skatinti ir propaguoti žinių ekonomikos, pagrįstos kompetencijos ugdymu, moksliniais tyrimais, mokslui
imlių technologijų ir inovacijų kūrimu bei diegimu, idėjas;
kurti palankias sąlygas inovacijų kūrimui, technologijų perdavimui bei naujų sparčiai augančių įmonių
atsiradimui;
plėtoti palankią aplinką universitetų bei kitų mokslo institucijų mokslinių tyrimų komercializavimui;
skatinti vidaus ir užsienio kapitalo investicijas studijų, mokslo ir verslo infrastruktūrai plėtoti.

Pagrindiniai įstaigos uždaviniai ir funkcijos (veiklos pobūdis):














administruoti ir atstovauti žinių ekonomikos branduolio projektus;
pritraukti užsienio ir vidaus kapitalo investicijas, kurti rizikos kapitalo infrastruktūrą;
sudaryti palankias sąlygas inovacijoms, mokslo, verslo ir studijų partnerystei, kurti palankią aplinką
steigtis smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms;
telkti stiprias ir sparčiai augančias aukštųjų technologijų įmones;
kaupti ir skleisti informaciją apie Lietuvos aukštųjų technologijų įmones, Lietuvos moksliniuose
centruose ir universitetuose atliekamus mokslinius tyrimus ir jų taikymus, plėtoti tarptautinius ryšius;
skatinti ir koordinuoti verslo įmonių ir universitetų bei kitų mokslo institucijų bendradarbiavimą;
inicijuoti, rengti, padėti rengiant ir remti ilgalaikius ir trumpalaikius universitetuose ir įmonėse
vykdomus mokslinius ir taikomuosius projektus, universitetų mokslininkų ir studentų stažuotes ir
mainus;
komercializuoti mokslo tyrimų rezultatus;
sudaryti sąlygas studentų praktikoms verslo ir pramonės įmonėse;
propaguoti ir reklamuoti žinių ekonomikos branduolių ir „Saulėtekio slėnio” vardą visuomenėje ir
žiniasklaidoje, Lietuvoje ir pasaulyje;
teikti informacines, mokymo ir konsultavimo paslaugas, susijusias su žinių ekonomikos plėtra;
bendradarbiauti su žinių ekonomikos branduoliais ir žinių ekonomiką propaguojančiomis
organizacijomis kitose šalyse;
rengti projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti.
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PAGRINDINIAI VŠĮ „SAULĖTEKIO SLĖNIS“ 2014 M. ĮGYVENDINAMI ARBA ĮGYVENDINTI
PROJEKTAI
VERSLO ASISTENTAS - VERSLUMO SKATINIMAS PASITELKIANT TECHNOLOGIJŲ PARKŲ
IR SLĖNIŲ KOMPETENCIJAS
Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-030, pagal 2007 - 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2
prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę
„Asistentas-4“.
Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2015 m. spalio 1 d. (24 mėn.).
Projekto pareiškėjas: Viešoji įstaiga „Technopolis“
Projekto tikslas - teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.
Projekto uždavinys – teikti verslo poreikius atitinkančią geresnės kokybės informaciją ir paslaugas.
Projekto įgyvendinimo metu partneriai įsipareigoja:
- Suorganizuoti 5 informacinius renginius po vieną Kaune, Marijampolėje, Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje.
Informaciniai renginiai skirti verslumo skatinimui, kuriant naujus SVV subjektus bei inovacijų kultūros versle
diegimui, antreprenerystės skatinimui, siekiant sukurti ir išsaugoti darbo vietas jau veikiančiuose subjektuose,
skatinti visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą.
- Vykdyti konsultacijas, kurios padėtų ugdyti verslumo gebėjimus, užtikrinti inovacijų paramos paslaugų sklaidą
bei gauti aukštos kokybės konsultacijas.
Įgyvendintos VšĮ „Saulėtekio slėnis“ veiklos projekte 2014 m.:
 Vilniuje suorganizuotas 1 verslumą skatinantis renginys.
 suteikta 1310 val. verslo pradžios, verslo idėjų analizės, ekonominio vertinimo, teisės ir projektų
valdymo konsultacijų Vilniaus regione.
 Konsultacijų metu padėta įsteigti 4 pradedančiuosius verslo subjektus.
Bendras projekto biudžetas – 1.008.722 litų (90 proc. paramos intensyvumas). VšĮ „Saulėtekio slėnis“ gaunama
parama – 163.968 Lt, VšĮ „Saulėtekio slėnis“ įnašas – 16.397 Lt.
„TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS LIETUVOS SLĖNIŲ MOKSLO IR
STUDIJŲ INSTITUCIJOSE (TP-UNI)“
Projekto pradžia – 2011 m. gruodžio mėn., pabaiga – 2014 m. birželio mėn.
Pagrindinis projekto uždavinys – skatinti tęstinį mokslininkų ir kitų tyrėjų profesinį tobulinimąsi visuose
karjeros etapuose ir didinti žmogiškųjų išteklių gebėjimus MTEP srityje kokybine ir kiekybine prasme,
patobulinti Lietuvos slėnių mokslo institucijų ir organizacijų mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus technologijų
perdavimo ir verslumo srityje.
Pagrindiniai projekto rodikliai:
 Suteikta 128 val. išsamių mokymų „Nuo žinių ir technologijų iki verslo įmonės globalioje aplinkoje“
mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams – apmokyta
30 asmenų;
 Suteikti 8 val. „Technologijų perdavimo ir technologinio verslumo praktiniai mokymai“ II studijų
pakopos studentams – apmokyta 80 asmenų;

 7 pažintiniai „Technologijų perdavimas ir komercinimas“ mokymai mokslininkams, tyrėjams ir kitiems
technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams – apmokyti 175 asmenys.
 32 val. mokymai 4-iose Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, remiantis InnoSPICE technologijų
perdavimo procesų įvertinimo modeliu mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo
specialistams – apmokyti 24 asmenys.
Projekto vykdytojas yra viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“, partneriai – Vilniaus universitetas, asociacija „Žinių
ekonomikos forumas“, Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas, Viešoji įstaiga „Lietuvos
inovacijų centras“, asociacija „INFOBALT“, Klaipėdos universitetas, Vilniaus kolegija, Aleksandro Stulginskio
universitetas, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Mykolo Romerio universitetas, Valstybinis mokslinių
tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.
Bendras projekto biudžetas – 1,5 mln. Lt. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ gaunama parama – 860 tūkst. Lt.
2014 m. įgyvendintos projekto veiklos:






Baigti mokymai (iš viso 128 val.) remiantis InnoSPICE technologijų perdavimo procesų įvertinimo
modeliu – apmokyti 26 asmenys;
Įgyvendinti ir baigti 7 pažintiniai „Technologijų perdavimas ir komercinimas“ mokymai
mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams –
apmokyti 187 asmenys.
Pasiekti projekto rodikliai: iš viso apmokyta 225 mokslininkai, tyrėjai ir technologijų perdavimo srity
dirbantys specialistai bei 80 II studijų pakopos studentų.
Įgyvendintos viešinimo veiklos: publikuotos 27 naujienos interneto svetainėse, 37 pranešimai
socialiniuose tinkluose, 28 įrašai duomenų bazėje, 6 straipsniai „Verslo žinios“ ir „Lietuvos rytas“
dienraščiuose, surengti 6 viešinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 131 asmuo.
Pasiekti projekto viešinimo rodikliai: iš viso publikuota 65 naujienos interneto svetainėse, 59 pranešimai
socialiniuose tinkluose, 51 įrašas duomenų bazėje, 7 straipsniai „Verslo žinios“ ir „Lietuvos rytas“
dienraščiuose, surengti 9 viešinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 197 asmenys.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto
biudžetas – 1.504.944,00 Lt. Projekto finansavimo intensyvumas – 100 proc.
PROJEKTAS „TECHNOLOGIJOS IR MOKSLAS INOVATYVIAM VERSLUI“
(2012-2014 M., 24 MĖN.)
Projekto koordinatorius – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, o viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“ vienas iš partnerių. Projekto veiklos skirtos paskatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, technologijų
perdavimą, mokslo ir tyrimų rezultatų komercinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą. Šiomis veiklomis
siekiama sumažinti inovatyvaus verslo pradžios riziką bei skatinti inovatyvių įmonių kūrimąsi, naujų
produktų/paslaugų pateikimą į rinką, suaktyvinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir
technologijų plėtros (MTTP) ir inovacinės veiklos programose. Projekto veiklomis taip pat siekiama prisidėti
prie aktyvesnio MTTP ir inovacijų veiklų plėtojimo jau veikiančiose įmonėse.
Projekto pagrindiniai uždaviniai:
 Sustiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimo gebėjimus, skatinančius aktyvesnį technologijų
perdavimo procesą teikiant verslo konsultacijas;
 Skatinti technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo sistemą;
 Padidinti verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų programose;
 Sukurti naujas technologines įmones;
 Padėti pateikti rinkai naujas technologijas, produktus bei paslaugas;
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Pagerinti Inovacijų sąjungos švieslentės rodiklius (padidinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV)
subjektų, kurie investuoja į MTTP, skaičių, SVV subjektų, kuriančių inovacijas savais ištekliais,
skaičių, padidinti tarptautinių patentų skaičių) ir taip pagerinti Lietuvos, kaip patrauklios investicijoms
šalies, įvaizdį.

Bendri projekto rezultatai:
 Sukurtos 34 naujos technologinės įmonės;
 Atlikta 200 idėjų vertinimai;
 Atlikta 50 rinkos analizių;
 Rinkai pateikta 10 naujų produktų/paslaugų;
 Pateiktos 42 tarptautinio patento paraiškos.
2014 m. viešosios įstaigos „Saulėtekio slėnis“ įgyvendintos veiklos:



Suteikta individualių konsultacijų 20 SVV subjektui (bendras konsultacijų skaičius – 123);
Įsteigta 1 technologinė SVV įmonė;

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Europos augimo veiksmų programos 1 prioritetą
„Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projekto
biudžetas – 6.219.030 Lt, VšĮ „Saulėtekio slėnis“ biudžeto dalis projekto metu sudarė 425.380 Lt, o 2014 m.
metais projekto veiklos buvo papildytos, o biudžetas padidintas iki 578.570,56 Lt InoSkaitos veikloms
įgyvendinti.
INTELEKTUALAUS VERSLO LABORATORIJA („INOLABORATORIJA“)
Projekto pradžia - 2011 m. gruodžio mėn., pabaiga - 2014 m. birželio mėn. (pratęstas)
Projekto tikslas: skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo
kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją.
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais:




LIC (projekto iniciatorius),
Lietuvos universitetais, Vilniaus, Kauno ir Panevėžio mokslo technologijų parkais,
Asocijuotos mokslo ir verslo struktūros.

VšĮ „Saulėtekio slėnis“, kaip šio projekto partneris, įvykdė tokias veiklas:






Pravedė interaktyvaus pobūdžio seminarus ir pratybas, kurių metu bazinės inovatyvaus verslo kūrimo ir
vystymo teorinės žinios suteiktos 17 mokslininkų-tyrėjų ir 62 studentams.
Projekto dalyviams surengė 2 stažuotes, kurių metu projekto dalyviai buvo supažindinti su dalyvių
gerosiomis inovatyvių verslų kūrimo ir vystymo praktikomis. Bendra stažuočių trukmė sudarė 12
valandų.
Surengė projekto dalyvių grupines sesijas, kurių metu buvo sprendžiami dalyvių bendrai aktualūs
klausimai, pristatomos atskirų dalyvių idėjos, generuojamos jungtinės veiklos idėjos. Bendra grupinių
sesijų trukmė sudarė 16 valandų.
Suteikė individualių konsultacijų, kurių bendra trukmė sudarė: 390.5 valandų;
Padėjo sukurti 4 koncepcijas ir verslo planus.

INOVATYVAUS VERSLO KŪRIMO SKATINIMAS (INOVEKS)
Projekto pradžia - 2014 sausio mėn. pabaiga- 2015 rugsėjo mėn.
Projekto tikslas - didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių
įmonių steigimąsi ir vystymąsi.
Projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucijų (MSI) bei mokslo ir technologijų parkų (MTP) bendros
komandos:
1. Atrinko geriausias studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjas ir jų pagrindu idėjų autorių
komandos įsteigė įmones.
2. Padėjo išgryninti ir patikrinti turimas verslo idėjas, konsultavo dėl prototipų ir (ar) maketų kūrimo, būtinų
produktui sukurti papildomų tyrimų, padėjo parengti kokybiškus investicinius pasiūlymus taip, kad jie atitiktų
sekančių paramos jaunam verslui etapų reikalavimus.
Projekto metu buvo sukurta MSI ir MTP kartu veikimo sistema, skatinanti technologijų perdavimą, ugdanti
verslumo gebėjimus ir padedanti generuoti verslias ir novatoriškas idėjas bei užtikrinanti tolimesnį sukurtų idėjų
realizavimą, naujų verslų augimą inkubatoriuose.
Projekto veiklos:
 Studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjų atranka ir viešosios paslaugos idėjų atrankos,
verslo pradėjimo ir idėjų vystymo klausimais;
 Ekspertinės konsultacijos SVV subjektams mokslinių tyrimų komercinimo, technologijų perdavimo,
prototipų ir/ar maketų kūrimo klausimais.
Iki 2014 metų pabaigos VšĮ „Saulėtekio slėnis“, kaip šio projekto partneris, veiklas kartu su partneriais iš
Vilniaus universiteto ir VU TVM įgyvendino 2 etapais.
Pirmas projekto etapas – idėjų atranka:
 Suteiktos konsultacijos mokslininkams, tyrėjams, studentams – 1952 val.
 Surinktos verslo idėjos – 10
 Asmenys ketinantys kurti verslą gavę konsultacijas – 33
 Įsteigtos technologinės įmonės – 3
 Suorganizuoti renginiai – 3
Antrasis projekto etapas – konsultacijos SVV ir prototipų kūrimas (pabaiga 2015 spalio 1d.)
 Suteiktos konsultacijos konsorciumo įmonėms (SVV) – 1.847 val.
Bendras projekto biudžetas – 2 mln. Lt. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ gaunama parama - 310 tūkst. Lt.
TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
KTFORCE: ŽINIŲ PERDAVIMO JUNGTINĖS PAJĖGOS EFEKTYVIAI INOVACIJŲ POLITIKAI
(2012–2014 M., 30 MĖN.)
Projekto metu buvo siekiama palyginti inovacijas skatinančių politikų ir konkrečių jas atitinkančių priemonių
įgyvendinimo partnerių šalyse patirtį. Šios analizės pagrindu buvo parengtos strateginės rekomendacijos žinių
perdavimo politikos įgyvendinimui trijose pagrindinėse žinių perdavimo srityse: technologijų licencijavimas,
pumpurinių įmonių steigimas, enterprenerystė ir universitetų – verslo bendradarbiavimas.
Projekto koordinatorius -Porto universitetas (Portugalija), partneriai – Inovacijų agentūra (Portugalija),
Waterford technologijų institutas (Airija), Pietų-Rytų regioninė agentūra (Airija), Nacionalinis mechatronikos ir
matavimo technologijų tyrimų ir plėtros institutas (Rumunija), Vyriausybinė aukštojo mokslo, tyrimų, plėtros ir
inovacijų finansavimo agentūra (Rumunija), Joseph Fournier Grenoble 1 universitetas (Prancūzija), Ville de
Grenoble (Prancūzija), Drezdeno techniškais universitetas (Vokietija), Aufbauwerk region Leipzig GmBH
(Vokietija), VšĮ „Saulėtekio slėnis“ (Lietuva).
2013 m. pabaigoje projektas pratęstas iki 2014 m. rugsėjo 30 d. išlaikant galutinį projekto biudžetą nepakitusiu.
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2014 m. įgyvendintos šios veiklos:
 Identifikuoti 36 gerųjų praktikų pavyzdžiai;
 Sugeneruotas galutinis geriausių Europos technologijų perdavimo praktikų gidas;
 Sukurti 6 įgyvendinimo planai kiekvienam dalyvaujančiam regionui;
 Regionų gerosios praktikos ir politikos įkeltos į interaktyvų KTForce įrankį (www.ktforce.eu );
 Suorganizuota baigiamoji projekto konferencija (Portugalija);
 Suorganizuotas vietinis projekto viešinimo renginys;
 6 sėkmingai perkeltos gerosios praktikos.
Projektas įgyvendinamas pagal tarpregioninio bendradarbiavimo INTERREG IVC programą. Pagal projekto
įgyvendinimo sutartį, pasirašytą 2012-03-05, projekto biudžetas sudaro 1.428.222,73 EUR, iš kurių:
 Bendrafinansavimas iš ERDF (European Regional Development Fund) sudaro 1.134.826,59 EUR (VšĮ
„Saulėtekio slėnis“ dalis – 87.433,04 EUR);
 Partnerių lėšos – 293.396,14 EUR (VšĮ „Saulėtekio slėnis“ – 15.429,37 EUR).
WORKING4TALENT: ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS IR NAUJOVĖS - VIETINIŲ IR REGIONINIŲ
INOVACIJŲ TINKLŲ UŽIMTUMO POLITIKOS KRYPTYS TALENTŲ PRITRAUKIMUI IR
GERESNĖMS UŽIMTUMO GALIMYBĖMS (2012 – 2014, 36 MĖN.)
Projekto tikslas: pasidalinti su projekto partneriais darbo su talentais - universitetų studentais, tyrėjais ir
jaunaisiais profesionalais - patirtimi ir gerąja praktika identifikuojant talentingus žmones ir būdus juos pritraukti
bei išlaikyti regionuose.Projekto metu buvo nagrinėjami užimtumo politikos klausimai susiję su šalių ir regionų
inovacijų sistemomis. Projektas siekė nustatyti užimtumo politikos veiksnius, kurie galėtų padėti suderinti
talentų pasiūlą ir paklausą, sukurti tinkamas paskatas talentų mobilumui.
Projekto koordinatorius: Fomento de San Sebastián (Ispanija). Projekto partneriai:The Business
Development Agency of the Karlovy Vary Region (Karlovy Vary, Čekija), South Muntenia Regional
Development Agency (Calasari, Rumunija), Cork Institute of Technology (Cork, Airija), Paperbank Innovation
(Drammen, Norvegija), Sunrise Valley (Vilnius, Lietuva), Province of Torino (Torino, Italy), ASTER
S.Cons.P.A. (Emilia Romagna, Italija), Riga City Development Department (Riga, Latvija), Pannon Business
Network Association (Nyugat-Dunantul, Vengrija).
2014 m. viešosios įstaigos „Saulėtekio slėnis“ įgyvendintos veiklos:






Parengtas gerųjų praktikų regionuose gido studija: „Working 4 Talent Best practice guide“
(http://www.w4t.eu/wp-content/uploads/2014/06/W4T_Best_Practice_Guide_web.pdf);
Parengtas politikos formavimo rekomendacijų dokumentas: „Policy recommendations report“
(http://www.w4t.eu/wp-content/uploads/2014/10/POLICY-RECOMMENDATIONS_REPORT.pdf);
Projektas pristatytas „Life Science Baltics 2014“ ir „INTERREG EUROPE interregional forum:
“Europe, let's cooperate” metu;
Sudalyvauta 3 „Working 4 Talent“ projekto veiklas pristatančiuose tarptautiniuose renginiuose, bei
galutinėje projekto konferencijoje;
Išleisti ir išplatinti 3 projekto veiklas pristatantys naujienlaiškiai.

Bendras projekto biudžetas sudaro 1.650.270 Eurų, iš kurių, bendrafinansavimas iš ERDF (European Regional
Development Fund) sudarė 1.547.203 Eurų (Norvegijos kontribucija - 103.067 Eurų). VšĮ „Saulėtekio slėnis“
biudžeto dalis projekte – 97.548 Eurų, o įnašo dalis – 15.429,37 Eurų. Projektas įgyvendinamas pagal Interreg
IVC programa.

MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI
2014 m. gruodžio 31 d.
Eil. Rodiklio pavadinimas
Rodiklio vertė
Nr.
I. Bendri MTP rodikliai
1.
MTP užimama teritorija (ha)
2.
Bendras MTP plotas (m²)
3.
Plotas skirtas nuomai, (m²/%)
4.
Išnuomotas plotas, (m²/%)
5.
Likęs laisvas plotas, (m²/%)
6.
Įrenginėjamos, rekonstruojamos (statomos)
patalpos (m²)
7.
MTP darbuotojų skaičius
II. MTP įmonių veiklos rodikliai
1.
MTP įsikūrusių įmonių skaičius (laikotarpio
pradž./laikotarpio pab.)
2.
Per metus naujai įsikūrusių įmonių skaičius
3.
"Išaugusių" įmonių skaičius
4.
Bankrutavusių
("neišgyvenusių")
įmonių
skaičius
5.
Pumpurinių įmonių (spin-off) iš mokslo ir
studijų institucijų skaičius
6.
Dirbančiųjų skaičius įmonėse
7.
Įmonių skaičius pagal nuomojamą plotą:
Nuo 0 iki 20 kv. metrų
Nuo 21 iki 50 kv. metrų
Nuo 51 iki 100 kv. metrų
Virš 100 kv. metrų
Iš viso:
8.
Įmonių skaičius pagal veiklos sritis:
Informacinės
ir
telekomunikacinės
technologijos
Energetika
ir
energiją
taupančios
technologijos
Biotechnologijos, medicina ir farmacija
Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų
gamybos technologijos
Inžinerinės technologijos,elektros mašinų ir
įrangos gamyba
Chemikalų ir chemijos pramonės technologijos
Aplinkos apsaugos technologijos
Maisto pramonės technologijos
Finansinės, verslo ir kitos konsultacinės
paslaugos
Kitos veiklos sritys
Iš viso:

4.961,66
3.963,46
998,2

1,8 ha
6.241
100
79,88
20,12
0,0
4 (ne pilna darbo diena)
51/53
15
7
0
0

sk.
6
17
19
11
53
sk.
21

425
%
11,32
32,08
35,85
20,75
100
%
39,62

0

0

3
0

5,66
0

11

20,76

0
3
0
10

0
5,66
0
18,87

5
53

9,43
100,00
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Renginiai ir viešinimas
2014 m. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ suorganizavo 11 renginių, skirtų parko įmonėms (MTP Sinergijos savaitė, MTP
Sinergijos diena, stalo teniso turnyras, Administratorių arbatėlė, Fakultetų penktadienis, Kalėdinis vakarėlis), bei
2 tikslinius verslumo skatinimo renginius VU ir VGTU studentams, 2 tikslinius forumus investicijų,
finansavimo šaltinių ir inovacijų vystymo tematika, skirtus IT, biotechnologijų, alternatyvios energetikos ir
kūrybinių industrijų srityje veikiančioms organizacijoms, 1 projekto rezultatų viešinimo renginį Lietuvos
mokslo ir technologijų parkams, universitetams bei įmonėms. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ atstovai pirmą kartą
sudalyvavo VGTU Gedimino dienose, 6 jaunųjų mokslininkų konferencijose, kur pristatė MTP teikiamas
paslaugas ir daugiau nei 25 renginiuose, inicijuotų inovatyvių Lietuvos įmonių, jaunimo organizacijų (Start-up
weekend, Start-up Highway, App camp, Open Coffee Club, TEDxVilnius, Mokslas ir menas, Verslauk!, Hub
Camp, Vilnius Innovation Drift ir kt.), universitetų ir inovacijų paramos organizacijų (Versli Lietuva, Invest
Lithuania, MITA ir kt.).
Partnerių bei dalininkų tinklapiuose nuolat platinami pranešimai apie mokslo ir technologijų parko paslaugas, o
„Saulėtekio slėnio“ tinklapyje – apie Vilniaus universitete bei Vilniaus Gedimino technikos universitete
vykdomus mokslinius tyrimus, sėkmingus komercinimo atvejus.
Pirmajame MTP pastato aukšte įrengti informaciniai ekranai, kuriuose pateikiama informacija apie įstaigos
vykdomas veiklas, konsultacijas ir svarbiausius įvykius. Per metus buvo išleista 12 naujienlaiškių, kurie buvo
siunčiami parko bendruomenei, universitetų studentams, bei įmonių, dalyvavusių „Saulėtekio slėnio“
organizuotuose renginiuose, atstovams. 2014 m. rudenį iš esmės atnaujintas įstaigos tinklapio
(www.sunrisvalley.lt) dizainas. 2014 m. parengta šiuo metu Vilniaus universiteto statomo biotechnologijų verslo
inkubatoriaus brošiūra anglų kalba, o pats projektas pristatytas „Life Science Baltic 2014” m. renginio metu
specialiame stende bei 4 “Versli Lietuva” organizuotuose renginiuose.
VŠĮ „SAULĖTEKIO SLĖNIS“ PERSONALAS
Finansinių metų (2014 m.) pradžioje įstaigoje dirbo 9 darbuotojai. Finansinių metų (2014 m.) pabaigoje įstaigoje
dirbo 9 darbuotojai: direktorius, inovacijų vadybininkas (inovacijų auditas, technologijų žvalgymas,
technologijų duomenų bazės palaikymas, užsakomieji moksliniai tyrimai), technologijų perdavimo
vadybininkas-konsultantas, teisininkas konsultantas (verslo teisė, intelektinės nuosavybės vadyba, konsultacijos
patentavimo ir licencijavimo klausimais), vyr. finansininkas (įmonių buhalterija, finansai), verslo analitikas –
konsultantas (konsultavimas verslo plėtros, finansų, rinkodaros klausimais, patalpų nuoma), komunikacijos
vadybininkas (viešinimas), mentorius, informacijos vadybininkas/administratorius (patalpų nuoma, sekretoriato
paslaugos).
VŠĮ „SAULĖTEKIO SLĖNIS“ GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI BEI IŠLAIDOS PER
FINANSINIUS METUS
2014 m. gruodžio 31 d. Įstaiga uždirbo 3.084.227 Lt pajamų: 1.937.969 Lt – už patalpų nuomą, išnuomotų
patalpų administravimą, komunalines ir kitokias su patalpų nuoma susijusias paslaugas; 854 Lt sudarė palūkanos
už terminuotus indėlius (146 Lt), baudų ir delspinigių pajamos (708 Lt).
Finansavimo pajamos: 2014 m. gruodžio 31 d. Įstaiga buvo panaudojusi 797.545 Lt gautą ir gautiną finansavimą
patirtų išlaidų dengimui: 6.118 Lt – projekto Saulėtekio verslumo mokykla „adVenture“ išlaidų dengimui;
117.302 Lt – projekto „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos slėnių mokslo ir studijų
institucijose (TP-Uni)“ išlaidų dengimui; 48.552 Lt – projekto „Intelektualaus verslo laboratorija
“InoLaboratorija” išlaidų dengimui; 149.081 Lt – projekto „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“
išlaidų dengimui; 174.170 Lt – projekto „Human capital and innovation: employment policies in local and
regional innovation networks for talent attraction and better job opportunities (Working4Talent)” išlaidų
dengimui; 180.859 Lt – projekto „Knowledge Transfer joint forces for efficient innovation policies” (KTForce)”

išlaidų dengimui; 114.495 Lt –projekto „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ išlaidų dengimui; 6.546 Lt –
projekto „Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas“
išlaidų dengimui; 422 Lt – panaudotas kitas finansavimas.
Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., suteiktų paslaugų savikainą sudarė pastato eksploatavimo
išlaidos – 448.591 Lt. Tame tarpe yra ryšių, valymo, komunalinės pastato priežiūros, elektros energijos, šildymo
ir kitokios su pastato naudojimu susijusios išlaidos, už kurias moka patalpų nuomininkai.
Kitas sąnaudas – 118.474 Lt sudaro palūkanos už banko paskolą – 118.179 Lt, neigiama valiutos kurso
pasikeitimo įtaka – 295 Lt.
Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., veiklos sąnaudas sudarė:
2014
Lt
Darbo užmokestis
Socialinis draudimas
Atostoginių kaupiniai
Transporto sąnaudos
Ryšių paslaugos
Patalpų nuomos, išlaikymo, remonto sąnaudos
Nusidėvėjimas
Komandiruočių sąnaudos
Reklamos sąnaudos
Kanceliarinės (biuro) sąnaudos
Banko mokesčiai
Finansuojamų projektų vykdymo išlaidos
Kitos veiklos sąnaudos

2013
Lt

567.793
175.880
-38.548
22.328
1.391
254.112
735.833
11.413
2.426
171.765
72.902

660.591
204.485
9.904
19.636
1.542
21.377
742.533
14.988
2.473
692.474
90.168

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
1.977.295

2.460.171

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ įstaigos išlaidos direktoriaus darbo užmokesčiui buvo 56.246 Lt (socialinis draudimas
17.425 Lt).
2014 m. gruodžio 31 d. Įstaiga nedalyvavo jokiose teisminėse procedūrose, kurios, vadovybės nuomone, turėtų
reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms.
Per 2014 m. neįvyko pokyčių dėl dalininkų sąrašo, jų įnašų dydžių bei balsų vertės.
2014 m. gruodžio 31 d. Įstaigos nuosavo kapitalo sudėtis.
Dalininkai

Įnašo dydis

UAB „Bitė Lietuva“

40.000 Lt

UAB „Alna Group“
UAB „Ekspla“
Vilniaus Gedimino
technikos universitetas

40.000 Lt

Vilniaus universitetas
Vilniaus m. savivaldybė
Iš viso

133.600 Lt
6.449.000 Lt
6.836.200 Lt

40.000 Lt

Pastabos
Atsisakė savo dalies VšĮ "Saulėtekio slėnis"
kapitale įstaigos naudai. (2006-11-15, Nr. 1200-4)
Perleido savo dalį Lietuvos lazerių asociacijai

133.600 Lt
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2014 m. gruodžio 31 d., remiantis VšĮ „Saulėtekio slėnis“ įstatais ir 2007 m. sausio 12 d. visuotinio dalininkų
susirinkimo protokolo nr. 6 nutarimu nr. 3.2 , įstaigos dalininkai turi teisę dalyvauti visuotiniame susirinkime su
tokiomis balso teisėmis:
 Vilniaus Universitetas – 24 balsai (24%);
 Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 24 balsai (24%);
 Lietuvos lazerių asociacija – 11 balsų (11%);
 AB ,,Alna“ – 11 balsų (11%);
 Vilniaus miesto savivaldybė – 30 balsų (30%).
Remiantis kreditavimo sutarties Nr. 4085-06 IL specialiosios dalies 11.1 punktu hipotekais lakštais
nekilnojamasis ilgalaikis materialusis turtas yra įkeistas AB DnB bankui. 2014 m. gruodžio 31 d. šis
nekilnojamojo ilgalaikio materialaus turto suvaržymas nėra išnykęs.

Direktorius

Andrius Bagdonas

