VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
„SAULĖTEKIO SLĖNIS“
2015 METŲ
veiklos ataskaita

Vilnius, 2016 m. vasaris
1

VŠĮ SAULĖTEKIO SLĖNIS
Kodas: 126224832, Saulėtekio al. 9, Vilnius
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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MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO PAGRINDINIAI DUOMENYS (2015 M. GRUODIS)
Eil.
Nr.

Rodiklio vertė

Rodiklio pavadinimas

I. Bendri MTP rodikliai
1.

MTP užimama teritorija (ha)

1,8 ha

2.

Bendras MTP plotas (m²)

3.

Plotas skirtas nuomai, (m²/%)

4961,66

100%

4.

Išnuomotas plotas, (m²/%)

4633,81

93%

5.

Likęs laisvas plotas, (m²/%)

327,85

7%

6.

Įrenginėjamos, rekonstruojamos (statomos) patalpos (m²)

7.

MTP darbuotojų skaičius

6241

0,0

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

5

4.

Bankrutavusių ("neišgyvenusių") įmonių skaičius

1

5.

Pumpurinių įmonių (spin-off) iš mokslo ir studijų institucijų
skaičius

0

6.

Dirbančiųjų skaičius įmonėse

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

44/47

18

425

INFORMACIJA APIE MTP ĮSIKŪRUSIAS ĮMONES
Įmonės pavadinimas

Pagrindinė veiklos sritis

UAB "Geotechnikos grupė II"
UAB "ARCUS NOVUS"
Viešoji įstaiga "Liepiškių technologijų
parkas"

Statyba, inžinerija
Telekomunikacijos
Telekomunikacijos
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

UAB "Satgate"
Uždaroji akcinė bendrovė "INECO"
Uždaroji akcinė bendrovė "REKIN"
Uždaroji akcinė bendrovė "Kvalitetas"
UAB "WILIBOX"
V. Mikalonienės įmonė "RES
JUDICATA"
UAB "Critical Security"
UAB "ES paramos projektų
administravimo agentūra"
Uždaroji akcinė bendrovė "XRM
systems"
UAB "IDEA STATIKA"
Uždaroji akcinė bendrovė "SRP
Projektas"
UAB DAT LITE
UAB WP Production
UAB "Logistikos Optimizavimo Grupė"
UAB Timber design LT
UAB "Bonus socius"
Deeper, UAB
J&C Aerospace Design And
Certification Services EEU Ltd.
UAB Click2Sell
UAB "OPsta"
UAB "RYBVALDA"
UAB "Limos investicijos"
UAB 8Devices
UAB "Panda LT"
UAB "GeoFirma"
"Trimble Germany GmbH" filialas
Lietuvoje
PandaConnect UAB
UAB "Aldrea"
UAB INNO SYSTEM
UAB "Ipek Trade"
UAB "BALDEKA"
UAB "Femtika"
UAB "ECM studija"
"Distera", UAB
UAB Sender.lt
UAB ID PROJEKTAS
UAB "Saulės grąža"
UAB "BALTMI"
UAB "Svanetas"
"Imas ir Ko", MB

Telekomunikacijos
Biotechnologijos, farmacija
Biotechnologijos, farmacija
Verslo konsultacijos
Informacinės technologijos
Teisinės paslaugos
Informacinės technologijos
Verslo konsultacijos
Verslo konsultacijos
Projektavimas
Projektavimas, žemėtvarka
Oro transporto paslaugos
Informacinės technologijos
Logistikos paslaugos
Inžinerija, ekologiškų pastatų projektavimas ir
gamyba
Buhalterinė apskaita
Elektronikos prietaisų kūrimas
Inžinerija
Informacinės technologijos
Statyba, inžinerija
Statyba, inžinerija
Informacinės technologijos
Elektronika, telekomunikacijos
Internetinė platforma ir bendruomenė
Geodezija
Informacinės technologijos
Informacinės technologijos
Elektronikos prietaisų kūrimas
Statyba, inžinerija
Pakuočių gamyba, prekyba, el. laužo perdirbimas
Baldų projektavimas ir gamyba
Lazerinis 3D nanostruktūrų formavimas
Informacinės technologijos
Informacinių sistemų diegimas ir programavimas
Informacinės technologijos
Statyba ir projektavimas, namų projektų rengimas,
projektavimo įgyvendinimo darbai, statybos darbai.
Vandens šildymas, generuojant saulės energiją
CPS paslaugos
Informacinės technologijos
Mobliųjų programėlių kūrimas, mobilus marketingas
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44.
45.
46.
47.

UAB "Siuntų centras"
UAB "Pharm House"
UAB Edata
“Aš kitaip”, UAB

Logistikos paslaugos
Inovatyvūs farmaciniai produktai
El. parduotuvių kūrimas
B2B sprendimai

ĮMONIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS

Verslo inkubatorius
Per 2015 metus į VšĮ „Saulėtekio slėnis“ inkubatoriuje startavo 8 naujos įmonės, kurių darbuotojų daugumą sudaro
Vilniaus universiteto absolventai. Naujos įmonės: UAB "Saulės grąža" (saulės baterijos), UAB "Baltmi" (rinkos tyrimai),
"Svanetas" (IT platformos kūrimas), MB "Imas ir ko" (mobiliųjų programėlių kūrimas), UAB "Siuntų centras" (logistikos
paslaugos), UAB "Pharm House" (inovatyvūs farmaciniai produktai), UAB "Edata" (el. parduotuvių kūrimas), UAB "Aš
kitaip" (B2B). 2015 m. inkubatoriuje išaugo 3 įmonės, iš kurių visos liko MTP.
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"Innodesk"
Per 2015 m. į bendradarbystės erdvę "InnoDesk" įsikėlė 9 įmonės (iš viso 14 darbuotojų). Metų eigoje išsikėlė 6

įmonės. Liko 7 įmonės (9 darbuotojai).
Mokslo ir technologijų parkas
MTP užimtumas 2015 m. pabaigoje siekė 93 %. 2015 metais „Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parką papildė
10 naujų įmonių. Naujos įmonės: UAB "Panda LT" (internetinė platforma), UAB "Aldrea" (el. prietaisų kūrimas), UAB
"Geofirma" (geodezija), PandaConnect (finansinės paslaugos), UAB "Innosystem" (statybų inžinerija), UAB "Ipek trade"
(kita veikla), UAB "Baldeka" (kita veikla), UAB "RB turtas" (statyba, saulės baterijos). 2015 metais mokslo ir
technologijų parką paliko 7 įmonės. Išsiplėtė 2 įmonės.

Pastaba: Detali informacija apie Mokslo ir technologijų parko veiklą bus pateikiama atlikus kasmetinę
įmonių apklausą 2016 m. kovo mėn.

Eil.
Paslauga
Nr.
1.
Konsultacijos

INFORMACIJA APIE MTP TEIKIAMAS PASLAUGAS
Tikslus paslaugos aprašymas

Įkainis

Kūrybiškumo mokymai ir inovacijų paieška
 Partnerių moksliniams
tyrimams/technologiniams projektams paieška,
 Technologijų brokerystė (tarpininkavimas tarp
verslo ir mokslų institucijų),
 Inovacijų auditas,
 Kūrybiškumo mokymai.
Konsultacijos projektų administravimo ir ES
paramos klausimais
 Projektų finansavimas viešojo sektoriaus
lėšomis,
 Pagalba rengiant paraiškas ES struktūrinių fondų
ir kitų fondų bei programų paramai gauti,
 Projektų administravimas.
Konsultacijos teisės klausimais
 Įmonių teisė,
 Intelektinės nuosavybės apsauga,
 Mokesčių teisė,
 Viešieji pirkimai.
Konsultacijos verslo pradžios ir plėtros klausimais
 Naujų produktų kūrimas,
 Tarptautinė prekyba, logistika,
 Procesų valdymas gamybinėse įmonėse,
 Potencialių investuotojų pritraukimas.
 Konsultacijos finansų ir apskaitos klausimais
Buhalterinė apskaita,
 Finansinės atskaitomybės rengimas,

Nuo 12 Eur/val.
pagal paslaugų
teikimo sutartį.
Neatlygintinos
konsultacijos
teikiamos privatiems
ir juridiniams
asmenims vykdomų
projektų rėmuose ir
valstybės paramos
"de minimis"
sąlygomis.
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Gyventojų pajamų, soc. draudimo, pridėtinės
vertės, pelno ir kt. mokesčiai.
Konsultacijos komunikacijos ir verslumo mokymų
klausimais)
 Verslumo ugdymo programos, mentorių pagalba,
 Reklama bei įmonių pristatymas mokslo ir
technologijų parke,
 Renginių organizavimas, naujienlaiškio leidyba,
 Studentų praktikos, jaunimo verslumo
iniciatyvos.
Konsultacijos įmonių strateginio planavimo ir verslo
sisteminio valdymo klausimais
 Verslo planų rengimas,
 Strategijos formavimas,
 Produktų/paslaugų portfelio formavimas,
 Organizacinių struktūrų formavimas,
 Pokyčių valdymas.
Seminarai organizuojami kartu su partneriais ir/ar išorės Neatlygintinai
ekspertais esant poreikiui ir surinkus ne mažiau nei 12
teikiama paslauga
asmenų grupę
MTP veikiančioms
įmonėms (gali būti
taikoma de minimis
sąlyga)
Konsultacijos užsakomųjų mokslinių tyrimų, studentų
Neatlygintinai
praktikų, klasterizacijos, atviros prieigos laboratorijų
teikiama paslauga
teikiamų paslaugų klausimais, periodiniai renginiai
MTP veikiančioms
(Sinergijos savaitė, Fakultetų penktadienis, Karjeros
įmonėms (gali būti
dienos ir pan.), seminarai, įtraukimas į ES
taikoma de minimis
finansuojamus tarptautinius projektus (Leonardo
sąlyga)
DaVinci, 7FP ir pan.)
Pilnai įrengti kabinetai su baldais (nuo 25 iki 42 kv. m), Nuo 5 Eur/kv.
plačiajuostis interneto ryšys, nemokamos konsultacijos
m/mėn.
teisės, verslo plėtros, finansų ir apskaitos, rinkodaros
klausimais (ribotas valandų skaičius per mėn.)
Lankstus ir funkcionalus pilnai įrengtų patalpų
Nuo 7 Eur/kv.
išdėstymas, plačiajuostis interneto ryšys, patekimas į
m/mėn.
pastatą kiaurą parą, fizinė pastato apauga, praėjimo
kontrolė, bendrų patalpų ir teritorijos stebėjimas vaizdo
kameromis, darbo valandomis veikianti recepcija, baldų
nuoma, sekretoriato paslaugos, aktyvaus poilsio zona
(biliardas, smigis, stalo tenisas ir kt.)
Pilnai įrengta darbo vieta bendradarbystės erdvėje,
Nuo 50 Eur/mėn.
Įmonės registracijos adresas, korespondencijos
tvarkymas, sekretoriato ir salių nuomos paslaugos,
plačiajuostis internetas
Įmonės registracijos adresas, korespondencijos
Nuo 15 Eur/mėn.
tvarkymas, sekretoriato ir salių nuomos paslaugos
Kavos pertraukėlės, kopijavimas, skanavimas,
Detalus kainininkas
laminavimas, įrišimas, skambučių valdymas, faksas ir
pateikiamas


2.

Seminarai,
grupinės
konsultacijos

3.

Tarpininkavimo
ir moderavimo
paslaugos

4.

Patalpų nuoma
verslo
inkubatoriuje

5.

Patalpų nuoma
MTP

6.

Darbo vietos
nuoma
„Innodesk“

7.

Virtualaus biuro
paslauga
Sekretoriato
paslaugos

8.
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9.

Konferencijų
salių, įrangos
nuoma

Eil.
Vardas
Nr.
Pavardė
1.
Andrius
Bagdonas

kt.
12, 25, 50 vietų salių su įranga (rašymo lentos,
projektoriai ir pan.)

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS
Pareigos
direktorius

2.

Laurynas
Braškus

inovacijų
vadybininkas

3.

Gerda
Vaikutytė

projektų
koordinatorė

4.

Gabrielė
Gaubienė
Brigita
Kubilienė
Vaiva
Deksnytė

teisininkė

Julija
Maslinskaitė

administratorė

5.
6.

7.

paprašius
Nuo 9 Eur/val.
(inkubatoriuje ir
Innodesk
veikiančioms
įmonėms –
nemokama 4 val. per
savaitę)

vyr.
finansininkė
komunikacijos
vadybininkė

Kompetencijos

Kontaktai (tel., el. paštas)

Konsultacijos verslo
strategijos, komandos
formavimo, finansavimo
priraukimo klausimais
Kūrybiškumo mokymai ir
technologijų paieška bei
vertinimas
Konsultacijos
projektų
administravimo ir ES
paramos klausimais
Konsultacijos teisės
klausimais
Konsultacijos finansų ir
apskaitos klausimais
Konsultacijos
komunikacijos klausimais,
sekretoriato paslaugų
teikimas
Konsultacijos
inkubatoriaus programos,
patalpų nuomos MTP

andrius.bagdonas@sunrisevalley.lt

laurynas.braskus@sunrisevalley.lt
gerda.vaikutytė@sunrisevalley.lt

gabriele.gaubiene@sunrisevalley.lt
brigita.kubiliene@sunrisevalley.lt
administracija@sunrisevalley.lt

administracija@sunrisevalley.lt

PAGRINDINIAI VŠĮ „SAULĖTEKIO SLĖNIS“ 2015 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
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PROJEKTAS „VERSLO ASISTENTAS - VERSLUMO SKATINIMAS PASITELKIANT
TECHNOLOGIJŲ PARKŲ IR SLĖNIŲ KOMPETENCIJAS“ (Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-030)
Projekto pradžia – 2014 m. sausio 1 d., pabaiga – 2015 m. birželio 31 d.
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.
Pagrindinis projekto rezultatas yra verslios visuomenės bei verslumo kultūros formavimo paskatinimas, naujai
įsteigtos įmonės bei sukurtos ir išsaugotos darbo vietos.
2015 m. viešosios įstaigos „Saulėtekio slėnis“ įgyvendintos veiklos projekte:
 Suteiktos 897 val. trukmės individualios verslo konsultacijos 376 SVV subjektams,


Konsultacijų pagalba įsteigtos 2 naujos SVV įmonės.

Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007 - 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Asistentas-4“. Bendras projekto
biudžetas sudarė – 292.146 Eur. (90 proc. ES paramos intensyvumas). VšĮ „Saulėtekio slėnis“ gaunama parama
- 47.488,42 Eur., o VšĮ „Saulėtekio slėnis“ įnašas - 4.748,84 Eur.

PROJEKTAS „TECHNOLOGIJOS IR MOKSLAS INOVATYVIAM VERSLUI“ (Nr. VP2-1.4-ŪM-05V-01-001)
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 pradžia - 2014 m. vasario 1 d., pabaiga - 2015 m. lapkričio 30 d.
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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;
 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.
2015 m. viešosios įstaigos „Saulėtekio slėnis“ įgyvendintos veiklos projekte:
 Suteikta 110-iai SVV subjektų inovacinės veiklos sklaidos konsultacijų (InoSkaita) (iš jų 11 SVV
turintys daugiau negu 100 darbuotojų);
 Suteikta 50 ekspertinių konsultacijų;
 Suorganizuotas 1 inovacijas skatinantis bei pristatantis renginys Lietuvoje;
 Įsteigtos 2 technologinės SVV įmonės.
Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007 - 2013 m. Europos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projekto bendras
biudžetas – 4.036.864,52 Eur., iš kurio VšĮ „Saulėtekio slėnis“ biudžeto dalis projekto metu - 189.485,32 Eur.

PROJEKTAS „INOVATYVAUS VERSLO KŪRIMO SKATINIMAS (INOVEKS)“ (Nr. VP2-1.4-ŪM05-V-01-006)
Projekto pradžia - 2014 m. sausio 1 d., pabaiga - 2015 m. rugsėjo 30 d.
Projekto koordinatorius – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, o viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“ vienas iš partnerių. 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.
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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.
2015 m. viešosios įstaigos „Saulėtekio slėnis“ įgyvendintos veiklos projekte:
 Suteiktos konsultacijos konsorciumo įmonėms (SVV) – 3595 val.,
 Padėta parengti 8 prototipus MTEP komercializavimui.
Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007 - 2013 m. Europos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Bendra projekto
vertė sudarė 2 785 200,13 Eur., iš kurio VšĮ „Saulėtekio slėnis“ biudžeto dalis projekto metu - 89.782 Eur.

PROJEKTAS „VERSLUMO PLĖTRA IR SKATINIMAS „SAULĖTEKIO SLĖNYJE“ 2014 M.”
Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. birželio mėn. (6 mėn.). Šiuo metu
pasirašyta sutartis su „Western Union Foundation Lithuania“ dėl antro projekto įgyvendinimo etapo 2016 m.
sausio - birželio mėn.
Projekto pareiškėjas: VšĮ „Saulėtekio slėnis“
Projekto tikslas - supažindinti bei išugdyti studentams verslumą, perkeliant ir pritaikant gerąsias praktikas bei
patirtį, o tuo pačiu ir padėti studentų komandoms išvystyti savo verslo idėjas.
Projekto uždavinys – ugdyti jaunimo verslumo dvasią per praktinius seminarus, dirbtuves, darbą komandoje ir
mentorystę.
Projekto įgyvendinimo metu partneriai įsipareigoja:
 Surengti 20 verslumą skatinančių renginių:
o Tematiniai seminarai ir dirbtuvės;
o Mentorystės sesijos;
o Komandos formavimo užsiėmimai;
o Neformalūs renginiai.
 Konsultuoti ir teikti mentorystės paslaugas studentų komandoms pagal individualų poreikį;
 Atliekti projekto viešinimą, naudojantis visais VšĮ „Saulėtekio slėnis“ ir jos partneriams pasiekiamais
viešinimo kanalais.
Įgyvendintos VšĮ „Saulėtekio slėnis“ veiklos projekte 2015 m.:
• Atidaryta ir administruojama “Western Union Startup Space” bendradarbystės erdvė;
• Suorganizuotas 21 renginys;
• 500 asmenų pritraukta dalyvauti renginiuose;
• 11 komandų apmokytos ir parengtos pristatyti savo idėjas investuotojams.
Bendras projekto biudžetas – 10,137.00 EUR. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ gaunama parama – 10,137.00 EUR
Paramą skiria „The Western Union Foundation Lithuania“.
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TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
ŽALIŲJŲ VERSLO IDĖJŲ KONKURSAS „CLIMATELAUNCHPAD“ 2015
Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2015 m. vasario mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. (8 mėn.). Šiuo metu pasirašyta
sutartis su Climate-KIC The Netherlands dėl antro projekto įgyvendinimo etapo 2016 m. vasario – rugsėjo mėn.
Projekto pareiškėjas: VšĮ „Saulėtekio slėnis“
Projekto tikslas – atrasti žalias, gamtos resursus tausojančias, idėjas, užauginti jas bei paversti verslais, tuo pačiu darant
teigiamą įtaką tvariam ekonomikos augimui.
Projekto uždavinys – atskleisti Europos žaliųjų verslo idėjų potencialą, praktinių mokymų metu padėti komandoms
auginti savo idėjas ir taip kovoti su klimato kaita.
Projekto įgyvendinimo metu partneriai įsipareigoja:
 Nacionaliniu mastu atrinkti nuo 10 iki 25 komandų su idėjomis;
 Komandoms suorganizuoti dviejų dienų mokymų stovyklą;
 Komandoms suorganizuoti 6 mokymų sesijas;
 Atrinkti tris geriausias nacionalines komandas su idėjomis.
Įgyvendintos VšĮ „Saulėtekio slėnis“ veiklos projekte 2015 m.:
 Atliktas projekto viešinimas, naudojantis visais VšĮ „Saulėtekio slėnis“ ir jos partneriams pasiekiamais viešinimo
kanalais;
 Du VšĮ „Saulėtekio slėnis“ darbuotojai apmokyti būti projekto mentoriais;
 Suformuota komisija, idėjų atrankai į konkursą;
 12 komandų atrinktos nacionaliniam konkursui;
 Suorganizuota dviejų dienų apmokymų stovykla atrinktoms komandoms;
 Suorganizuotos šešios mokymų sesijos atrinktoms komandoms;
 Suorganizuotas nacionalinis finalas.
Bendras projekto biudžetas – 460,000 EUR. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ gaunama parama – 20,000.00 EUR.
Paramą skiria Europos Komisija.

Direktorius

Andrius Bagdonas
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