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• 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.

Šioje ataskaitoje pateikiami pagrindiniai 
įstaigos metiniai finansiniai rodikliai 
(neaudituoti) bei inovacijų paramos 
konsultacinė bei infrastruktūros veikla. 
Ataskaitos priede pateikiami įstaigos 2016 m. 
veikos plano rodiklių pasiekimai pagal 
konkrečias planuotas veiklas.

Viešosios įstaigos „Saulėtekio slėnis“* (įmonės 
kodas: 126224832, adresas: Saulėtekio al. 15, 
Vilnius) veiklos tikslai yra: 
• 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;

ĮŽANGA

*2016 m. birželio mėn. 30 d. vykusio visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu buvo patvirtintas naujasis įstaigos 
pavadinimas. Visuotiniam dalininkų susirinkimui patvirtinus, o VĮ Registrų centrui įregistravus naujus įstaigos įstatus, VšĮ 
“Saulėtekio slėnis” vadinsis “Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas”

TIKSLAI

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
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Už pasibaigusius metus 2016 m. gruodžio 31 
d., suteiktų paslaugų savikainą sudarė pastato 
eksploatavimo išlaidos –180449,54 Eur. 
Tame tarpe yra valymo, komunalinės pastato 
priežiūros, elektros energijos, šildymo ir kitokios 
su pastato naudojimu susijusios išlaidos, už 
kurias moka patalpų nuomininkai. 
Kitas sąnaudas – 23896 Eur patalpų 
išlaikymas, komandiruočių bei kvalifikavijos 
kelimo sąnaudos. Įstaiga taip pat patyrė 
finansines ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
sąnaudas, kas sudaro: palūkanos už banko 
paskolą –16890,82 Eur ir projektų sąnaudos – 
20480,59 Eur, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
sąnaudas sudarė: 111563,99 Eur, iš kurių 
85299,12 Eur yra dengiama gauta dotacija.

Per 2016 m. VšĮ „Saulėtekio slėnis“ įstaigos 
išlaidos direktoriaus darbo užmokesčiui 
buvo 59479,27 Eur

(socialinis draudimas 18426,67 Eur), iš 
kurių 34028,16 Eur sudaro iki vasario 9 d. 
įstaigos vadovo pareigas ėjusio Andriaus 
Bagdono darbo užmokestis ir išeitinė išmoka.  
Nauja vadovė Laima Kaušpadienė direktorės 
pareigas pradėjo vykdyti balandžio mėnesį, jos 
darbo užmokesčio fondas sudarė: 25451,11 
priskaičiuoto darbo užmokesčio ir 7884,75 
socialinio draudimo imokų.

Remiantis kreditavimo sutarties Nr. 4085-06 IL 
specialiosios dalies 11.1 punktu, hipotekos 
lakštais nekilnojamasis ilgalaikis materialusis 
turtas yra įkeistas AB DnB bankui. 2016 m. 
gruodžio 31 d. šis nekilnojamojo ilgalaikio 
materialaus turto suvaržymas nėra išnykęs. 

 

Per 2016 metus įstaiga uždirbo 613717 Eur 
neaudituotų pardavimo pajamų (neįskaitant 
ilgalaikio turto dotacijos kompensavimo ir 
finansavimo pajamų). Iš šios sumos 
470.975 Eur pajamos yra už patalpų nuomą, 
išnuomotų patalpų administravimą, 
komunalines ir kitokias su patalpų nuoma 
susijusias paslaugas.

2016 m. gruodžio 31 d. Įstaiga buvo 
panaudojusi gautą ir gautiną finansavimą 
patirtų projektinių išlaidų dengimui: 5668 Eur – 
projekto „ClimateLaunchpad“ išlaidų 
dengimui; 6094 Eur projekto „AdVenture“,
4672 Eur - projekto “Futurepreneurs” išlaidų 
dengimui.

PAGRINDINIAI 
FINANSINIAI RODIKLIAI*

*  Duomenys neaudituoti. Auditas bus vykdomas 2017 m. kovo mėn.

PARDAVIMO PAJAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS

SĄNAUDOS IR IŠLAIDOS

DARBO UŽMOKESTIS
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DALININKAI 

Įstaigos pareigybių sąrašas ir darbuotojų skaičius ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje:

Per  2016 m. pokyčių dėl dalininkų balsų vertės nebuvo. 

2016 m. gruodžio 31 d. įstaigos nuosavo kapitalo sudėtis:

ĮSTAIGOS VALDYMAS

Dalininkai Įnašo dydis, Eur Balso teisė

UAB „Alna Group“ 11.584,80  11 balsų (11%)

Lietuvos lazerių 
asociacija 11.584,80 11 balsų (11%)

Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 38.693,23  24 balsai (24%)

Vilniaus universitetas 38.693,23  24 balsai (24%)

Vilniaus miesto 
savivaldybė 1.867.759,50  30 balsų (30%)

Iš viso: 1.968.315,56 100 balsų (100%)

Pareigybė Darbuotojų skaičius

Direktorius 1

Vyr. finansininkas (0,75 etato) 1

Teisininkas (0,5 etato) 1

Projektų koordinatorius 3

Administratorius/klientų vadybininkas 0

Ūkio dalies vadovas (0,5 etato) 1

Iš viso: 7

DALININKAI ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI
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INOVACIJŲ PARAMOS  
INFRASTRUKTŪROS VEIKLA

Užimama teritorija: 1.8 ha Bendras plotas: 6.241 m2

Plotas nuomai:  4.974,84 m2 

76%

24%

Laisvas plotas: 1178,70 m2

Išnuomotas plotas: 3796,14 m2

Rekonstruojamos  
patalpos: 129,27 m2

BENDRI RODIKLIAI: BENDRIEJI RODIKLIAI 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
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INOVACIJŲ PARAMOS  
INFRASTRUKTŪROS VEIKLA

Eil. nr. Įmonės pavadinimas Pagr. veiklos sritis

1 UAB "Geotechnikos grupė II" Inžinerija, projektavimas, 
geotechniniai tyrinėjimai

2 UAB "ARCUS NOVUS" Telekomunikacijos

3 VšĮ "Liepiškių technologijų 
parkas" Telekomunikacijos

4 UAB "Satgate" Telekomunikacijos

5 UAB "INECO" Biotechnologijos, farmacija

6 UAB "REKIN" Biotechnologijos, farmacija

7 V. Mikalonienės įmonė "RES 
JUDICATA" Teisinės paslaugos

8 UAB "Critical Security" Informacinės technologijos

9 UAB "ES paramos projektų 
administravimo agentūra" Verslo konsultacijos

10 UAB "XRM systems" Verslo konsultacijos

11 UAB "IDEA STATIKA" Projektavimas

12 UAB “WP Production” Informacinės technologijos

13 Deeper, UAB Elektronikos prietaisų kūrimas

14 UAB Click2Sell Informacinės technologijos

15 UAB "RYBVALDA" Projektavimas, inžinerija

16 UAB "GeoFirma" Inžinerija, geologija, geodezija

17 PandaConnect UAB Informacinės technologijos

18 UAB "Aldrea" Elektronikos prietaisų kūrimas

19 UAB INNO SYSTEM Statyba, inžinerija, projektavimas

20 UAB "Ipek Trade" El. laužo perdirbimas

21 UAB "BALDEKA" Baldų projektavimas ir gamyba

22 UAB "Femtika" Lazerinis 3D nanostruktūrų 
formavimas

23 UAB "ECM studija" Informacinės technologijos

24 UAB ID PROJEKTAS Statyba ir projektavimas

25 UAB "Saulės grąža" Atsinaujinanti energetika

26 UAB "BALTMI" Rinkos tyrimai

                  PARKE VEIKIANČIOS ĮMONĖS
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Eil. nr. Įmonės pavadinimas Pagr. veiklos sritis

27 UAB Edata El. parduotuvių kūrimas

28 UAB "SANDORY 
INDUSTRIALS"

Pramoninių technologijų 
įgyvendinimas

29 UAB "Inovatyvių procesų 
sprendimai" Biometrinės sistemos kūrimas

30 UAB LiMAP
Geodeziniai, inžineriniai 
tyrinėjimai, civilinės matavimų 
technologijos, 3D vizualizacija.

31 UAB "Cloudilė" Programinės įrangos kūrimas

32 UAB "ROXLOGIC IT 
SOLUTIONS"

Serverių administravimo 
paslaugos

33 UAB "OMNI MODO" Aviacinės technologijos

34 UAB "Almata Company" Transportas, logistika

35 UAB "Aktyvus sektorius" Bendravimo, reklamos 
platforma, mob. reklama

36 UAB "Megodata" IT sprendimai logistikai

37 UAB "Foris consulta" Verslo konsultacijos

38 UAB "Bonus socius" Buhalterinės paslaugos, 
konsultacijos

39 UAB "Siuntų centras" Logistikos paslaugos

40 UAB "Pharm House" Inovatyvūs farmaciniai produktai

41 UAB "Nacionalinė matavimų 
kontrolės tarnyba" El. prietaisų kūrimas

                  PARKE VEIKIANČIOS ĮMONĖS

INOVACIJŲ PARAMOS  
INFRASTRUKTŪROS VEIKLA
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Parko užimtumas 2016 m. pabaigoje siekė 76,31%. Šiuo laikotarpiu 
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parką papildė 7 naujos įmonės: 
UAB „LiMAP“ (iš VGTU kilusi start-up įmonė; veiklos sritis: inžineriniai 
tyrinėjimai, vaizdų perkėlimas į elektroninę erdvę), UAB Omni Modo 
(aviacinės technologijos), UAB „Almata Company” (transportas, logistika; 
įmonė glaudžiai bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis), UAB 
„Cloudilė” (informacinės technologijos), UAB „Roxlogic IT 
solutions” (informacinės technologijos), UAB "Megodata" (IT įmonė, 
kurianti inovatyvius informacinių technologijų sprendimus), UAB "Aktyvus 
sektorius" (vysto socialinį tinklą "Eskimi" mobilią apmokėjimo sistemą ir 
mobilios reklamos “Programmatic” platformą).

2016 m. Mokslo ir technologijų parką paliko 15 įmonių: 1 jų bankrutavo,  
1 perkėlė filialą į Klaipėdą, 2  „išaugo“ iš inkubacinio amžiaus ir turėjo 
palikti verslo inkubatorių, 4 įmonės „išaugo“ iš Parko.

Per 2016 m. Parko inkubatoriuje startavo 4 naujos įmonės: UAB 
„Inovatyvių procesų sprendimai“ (start-up įmonė, kurianti išmanųjį 
biometrinį alkotesterį), UAB „Sandory Industrials“ (jauna įmonė, veikianti 
pramoninių technologijų srityje), UAB "Nacionalinė matavimų kontrolės 
tarnyba (kuria apsaugos ir protingų namų valdymo sprendimus), UAB 
"Foris consulta" (B2B įmonė, veikianti eksporto plėtros skatinimo srityje).

Per 2016 m. į bendradarbystės erdvę “InnoDesk” įsikėlė dvi įmonės ir 
du fiziniai asmenys (iš viso 7 darbuotojai), išsikėlė 5 įmonės ir trys 
fiziniai asmenys (iš viso 10 darbuotojų). Liko 1 įmonė ir vienas fizinis 
asmuo (iš viso 2 darbuotojai).

MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ  
PARKO VERSLO INKUBATORIUS

BENDRADARBYSTĖS ERDVĖ  
„INNODESK“

MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ 
PARKAS

INOVACIJŲ PARAMOS  
INFRASTRUKTŪROS VEIKLA
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2016 M. PARKO BENDRUOMENĘ PAPILDĖ:

INOVACIJŲ PARAMOS  
INFRASTRUKTŪROS VEIKLA
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PARKE VEIKIANČIŲ ĮMONIŲ RODIKLIAI:

laikotarpio pradžia:  47
laikotarpio pabaiga: 41

ĮSIKŪRUSIŲ  
ĮMONIŲ SKAIČIUS: Logistika Telekomunikacijos

Biotechnologijos,
farmacija

Konsul-
tacijos

Geologija, 
geodezija

6%
9%

9%

12%

32%

15%

9%
9%

Civilinė
Inžinerija

El. prietaisų
kūrimas

Informacinės technologijos

įsikūrė  
11 naujų įmonių

iš jų  
4 spin-off/start-up

išaugo  
9 įmonės

bankrutavo 
1 įmonė

įmonėse dirba 
400 darbuotojų

Kita/neatsakė
63%

VGTU
18%

VU
19%

Universitetas, kurio  
absolventai yra darbuotojai:

Kita/neatsakė
47%

VGTU
21%

VU
33%

Universitetas, kurio  
absolventas yra direktorius:

INOVACIJŲ PARAMOS  
INFRASTRUKTŪROS VEIKLA
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PROJEKTINĖ IR 
KONSULTACINĖ VEIKLA

Baigiamajam renginiui (pitch’ams) buvo subrandintos ir pristatytos 
penkios idėjos:
• „NO Gallary“ - neprofesionalaus meno galerija (idėjos autoriai - 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai);
• „Flyby“ - ypatingai tiksli laiko matavimo sistema (idėjos autoriai - 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai);
• „One Day Shop“ - fizinė parduotuvė internetinėms parduotuvėms 

(idėjos autoriai - ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studentai);
• „DaVinci Head“ - binauralinės galvos mikrofonas (idėjos autoriai - 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai);
• „CashOut“ - mobilioji minios paslaugų (ang. crowdsourcing) 

platforma (idėjos autoriai - Vilniaus kolegijos studentai).

Pirmąją vietą laimėjo „DaVinci Head“ idėja, kurios plėtojimui buvo 
skirtas 500 Eur prizas, o savo idėją metus laiko jos autoriai galės vystyti 
„Western Union StartUp Space“ erdvėje. Apie laimėtoją:

Projektas pradėtas įgyvendinti kovo mėn., baigtas birželio mėn. Projektą 
finansavo „Western Union Foundation Lithuania”.

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 buvo suorganizuoti 4 verslumą skatinantys renginiai, 
kurių metu itin sėkmingų jaunų inovatyvių įmonių (startuolių) įkūrėjai, rizikos 
kapitalo atstovai ir investuotojai dalinosi savo patirtimi, sėkmės istorijomis, 
dalino patarimus ir atsakė į idėjų turinčių ir norinčių jas realizuoti jaunų 
žmonių klausimus. Viso projekto metu vyko mentorystės sesijos, tematinės 
dirbtuvės, neformalūs susitikimai su projekto dalyviais pagal individualų 
studentų komandų poreikį. 

Vykdant viešinimą studentų traukos centruose (bibliotekose, universitetų 
fakultetuose ir pan.) ir, ypatingai socialiniuose tinkluose buvo pasiekta 
beveik 65 tūkst. asmenų tikslinė grupė (20-30 metų amžiaus). Į renginius 
buvo pritraukta beveik 300 asmenų, aktyvią idėjų vystymo, komandos 
formavimo, verslo plano rengimo veiklą buvo įtraukti 47 studentai (30 
komandų), intensyvių mokymų ir idėjų brandinimo 2 dienų sesijai 
(BootCamp) buvo atrinkta 12 komandų.

„VERSLUMO PLĖTRA IR SKATINIMAS „SAULĖTEKIO 
SLĖNYJE“ 2016 M.” („adVenture 4“)
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„VERSLUMO PLĖTRA IR SKATINIMAS „SAULĖTEKIO SLĖNYJE“ 2016 
M.” („adVenture 4“)

Soc. tinkluose pasiekti  
65 tūkst. 

jaunų žmonių grupė

Į atviras paskaitas pritraukta 
beveik 
300 

asmenų

Boot Camp  
mokymų sesijoje 

apmokyta  
12 komandų 

PROJEKTINĖ IR 
KONSULTACINĖ VEIKLA
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Vėliau idėjų autoriai įgytas žinias gilino intensyvių mokymų 
(„mentorystės“) sesijose ir ruošėsi nacionaliniam finalui, kuris vyko 2016 
m. rugpjūčio 3 d.
Nacionalinėje atrankoje į Europos finalą buvo atrinktos šios komandos:
“Batalyzer” komanda pristatė pirmąjį išmanųjį baterijų analizatorių, 
padedantį patikrinti ir rūšiuoti naudotas baterijas pagal jų išsikrovimo 
lygmenį. Prijungtas prie išmaniojo telefono šis išradimas parodo ne tik 
procentinį energijos likutį, bet ir kokių prietaisų pilnaverčiam veikimui šios 
energijos.
“Black is the new green” sužavėjo žiūrovus ir komisijos narius savo 
idėja anglies pluoštą gaminti iš atsinaujinančių išteklių, celiuliozės ir 
lignino. Anglies pluoštas yra plačiai naudojamas pramonėje, tačiau šiuo 
metu gaminamas iš sintetinių žaliavų, darančių neigiamą įtaką klimatui.
“Multicord” - išmanųjį elektros lizdą, padedantį stebėti ir reguliuoti 
elektros sunaudojimą, kurianti komanda. “Multicord” tai paprastas ir 
elegantiškas būdas paversti namus išmaniais, saugiais ir labiau 
energetiškai efektyviais. Komandos skurtas produktas leidžia per 
atstumą įjungti/išjungti namuose esančius elektros prietaisus, stebėti 
elektros suvartojimą ir sutaupyti 10-15% energijos.

Spalio 7 - 8 d. Taline įvyko konkurso finalas. 87 stipriausios komandos iš 
30 Europos šalių kovojo dėl piniginių prizų ir kvietimų dalyvauti Climate-
KIC akseleratoriuje. 
Europos finale M. Bulotos pristatytas produktas (Carbon Fiber) 
pripažintas geriausia idėja “Tvarios gamybos sistemų” kategorijoje. 
Idėja taip pat pateko tarp TOP-15 geriausių idėjų Europoje.

Projekto pradžia – balandžio mėn., pabaiga – spalio mėn. Projektą 
finansuoja Europos komisija. Bendras projekto biudžetas – 460,000 EUR. 
VšĮ „Saulėtekio slėnis“ gaunama parama – 20,000.00 EUR.

ClimateLaunchpad - tai nuo 2014 m. vykdomas žaliųjų technologijų (ang. 
cleantech) verslo idėjų konkursas, vykstantis visoje Europoje. Pagrindinis 
konkurso tikslas - atrasti inovatyvias ir daug žadančias žaliąsias 
technologines idėjas bei padėti idėjų autoriams paversti jas sėkmingais 
verslais.  “ClimateLaunchpad” dalyvauti gali studentai, startuolių atstovai, 
mokslininkai - bet kas, turintis “žalių” idėjų ir norintis jas paversti verslu. Idėja 
gali būti susijusi su atsinaujinančia energija, natūralių išteklių tausojimu, 
ekologiniu pokyčiu maisto pramonėje, efektyviu būdu sumažinti oro ar 
vandens taršą ir t.t.  Iš viso dalyvavimui projekte buvo užregistruota 11 idėjų 
iš Lietuvos.

Birželio 17 - 18 dienomis vyko intensyvi mokymų stovykla, kurios metu 
ClimateLaunchpad dalyviai turėjo progą mokytis ir semtis patirties iš šio 
konkurso įkūrėjo Frans Nauta. Idėjų autoriai mokėsi sukurti efektyvų verslo 
modelį, įrodyti savo idėjos vertę ir pasiruošti pristatymui.

ŽALIŲJŲ VERSLO IDĖJŲ KONKURSAS 
„CLIMATELAUNCHPAD 2016“

PROJEKTINĖ IR 
KONSULTACINĖ VEIKLA
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ŽALIŲJŲ VERSLO IDĖJŲ KONKURSAS 
„CLIMATELAUNCHPAD 2016“

Plačiau apie finalą:

„Batalyzer“ pitch’as:

„Black is the new 
green“ 
laimėjo  

“Tvarios gamybos sistemų” 
geriausios  idėjos 

apdovanojimą!

PROJEKTINĖ IR 
KONSULTACINĖ VEIKLA
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Futurepreneurs - verslumo skatinimo programa, 
kviečianti jaunus žmones kurti ateities verslus. 
Tai Vakarų Europoje taikoma verslo pre-
akseleravimo metodika, paremta nemokama 
mokymų programa, leidžianti dalyviams realiai 
prisiliesti prie visų verslo kūrimo etapų. Projekto 
metu paskaitas ves patyrę verslo atstovai, 
komandas konsultuos įvairių sričių mentoriai, o 
idėjų pristatymų klausys potencialūs 
investuotojai. Galiausiai, dalyviai gaus 
sertifikatus, liudijančius dalyvavimą projekte, o 
geriausiai pasirodžiusios komandos bus 
apdovanotos prizais.

Yra daugybė sričių, kurioms reikia pokyčių, 
naujo žvilgsnio į įsisenėjusias problemas ir 
netradicinių pasiūlymų, kaip jas spręsti. Būtent 
jauni žmonės tokias idėjas ir generuoja, tereikia 
jiems padėti jas įgyvendinti. Pavasario 
semestro metu vyksiantis projektas 
„Futurepreneurs“ sudarys puikias sąlygas 
studentams kurti pokyčių verslą ir taip prisidėti 
prie teigiamų pasikeitimų pasaulyje.

Pirmoji atvira paskaita / atidarymo renginys 
įvyks 2017 m. vasario 22 d. Jo metu dalyviai 
bus supažindinami su mokymų planu, 
pristatomos pagrindinės tematikos ir siūlomos 
spręsti realios problemos, formuojamos 
komandos.

“Futurepreneurs” išskirtinumas - integracija 
į aukštųjų mokyklų studijų programas. 
Dėstytojai bus kviečiami savo studentams 
pasiūlyti alternatyvų mokymosi metodą - 
interaktyvius ir įtraukiančius praktinius 
užsiėmimus, vykstančius už universiteto ribų. 
Pagrindinis projekto uždavinys - padėti 
jauniems žmonės suprasti, kaip yra kuriamas 
verslas, skatinti jų kūrybiškumą ir verslumą. 

2016 m. rugpjūčio mėn. Saulėtekio slėnio 
mokslo ir technologijų parkas pasirašė projekto 
finansavimo ir įgyvendinimo sutartį su Jaunimo 
tarptautinio bendradarbiavimo agentūra dėl 
projekto “Futurepreneurs” dalinio finansavimo 
programos Erasmus+ lėšomis (104 866 eur). 
Atsižvelgiant į Integruotame studijų, mokslo ir 
verslo centre (slėnyje) “Saulėtekis” veikiančių 
mokslo ir studijų institucijų potencialą, verslo 
susidomėjimą, projektas buvo ženkliai 
praplėstas tiksline grupe. Prie projekto - verslo 
pre-akseleravimo programos organizavimo 
prisideda Vilniaus universitetas, Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, Vilniaus 
universiteto Verslo mokykla, VšĮ “Versli 
Lietuva”, Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūra.

JAUNIMO VERSLUMO PROJEKTAS 
„FUTUREPRENEURS“

PROJEKTINĖ IR 
KONSULTACINĖ VEIKLA
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Vykdant programą 2016 m. buvo sukurta 
interneto svetainė (www.futurepreneurs.eu), 
vyksta nuolatinė komunikacija socialiniuose 
tinkluose, buriamas mentorių tinklas, ruošiami 
pranešimai spaudai.  Projekto idėja patikėjo ir 
prie įgyvendinimo prisideda didžiosios 
verslo įmonės: „Tieto Lietuva“, 
„Swedbank“, „Callcredit Information 
Group“, Lietuvos gynybos ir saugumo 
pramonės asociacija, rizikos kapitalo 
fondas „Practica Capital“, „Civitta“ ir kt. 
Žiniomis ir patarimais dalinsis partneriai iš 
Nyderlandų „Pure Birds“, Lietuvos 
inovacijų centras, Baltijos aplinkos 
forumas, Žinių ekonomikos forumas.

Programos dalyviai bus supažindinti su 
verslo modelio koncepcija, išmoks 
identifikuoti savo rinką, tikslinį segmentą ir 
pritaikyti savo produktą jų poreikiams. 
Studentai mokysis apie įvairius pardavimų 
kanalus, jų efektyvumą, išlaidas bei rinkodarą, 
sužinos apie skirtingus pajamų srautų tipus ir 
išmoks paruošti pinigų srautų ataskaitą. 
Besimokydami apie finansinius modelius, 
studentai bus supažindinti su skirtingais 
bendrovių tipais, kurie nuspręs jų tolimesnius 
strateginius sprendimus. Galiausiai projekto 
metu dalyviai išmoks ne tik versle naudingo 
viešojo kalbėjimo meno.

Savo startuolių idėją Futurepreneurs 
programos dalyviai vystys iki gegužės 3 d., 
kuomet baigiamojo renginio metu įvyks idėjų 
pristatymas komisijai - verslo profesionalams ir 
investuotojams.

JAUNIMO VERSLUMO PROJEKTAS 
„FUTUREPRENEURS“

PROJEKTINĖ IR 
KONSULTACINĖ VEIKLA

FUTUREPRENEURS GLOBĖJAS -     
LR ŪKIO MINISTRAS  
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• ecoRIS3: Policies & Measures to Support 
Local & Regional Innovation Ecosystems. 
Projektu siekiama paskatinti ir pagreitinti 
žinių ir technologijų perdavimo procesus. 
Įgyvendinant projektą bus išmatuotas 
viešojo ir privataus sektoriaus vaidmuo 
diegiant inovacijas, parengta SSGG 
analizė. Išanalizavus gerosios praktikos 
pavyzdžius bus pateikti veiksmų planai - 
rekomendcijos inovacijų ekosistemos 
dalyviams: viešąjam sektoriui, 
bendruomenei, mokslo ir studijų 
institucijoms, pramonei bei smulkiam ir 
vidutiniam verslui. Projekto trukmė - 3 
metai. 2017 m. spalio mėn. buvo gautas 
patvirtinimas dėl dotacijos skyrimo šio 
projekto įgyvendinimui. Projekto 
konsorciumą sudaro partneriai iš Ispanijos 
(koordinatoriai), Airijos, Lietuvos, 
Portugalijos, Suomijos, Italijos, Latvijos ir 
Prancūzijos. Bendra projekto vertė - 1 911 
367 eur. VšĮ “Saulėtekio slėnis” dalis 
projekte - 159 480 eur.

• CEREDE: Competitive Enterprises for 
Regional Economic Development in 
Europe. Projekto tikslas - paskatinti įmonių 
inovacinius gebėjimus, paspartinti jų 
išėjimą į tarptautines rinkas susirandant 
partnerių, padidinti įmonių eksporto dalį. 
Projektas finansavimo negavo.

• ABCitiEs: Area Based Collaborative 
Entrepreneurship in Cities. Projekto tikslas 
- sukurti miestuose verslumo erdves 
jaunimui. Projekto paraiška buvo atmesta 
po administracinio vertinimo vienam iš 
partnerių nepateikus visų reikiamų 
dokumentų. 

2016 m. VšĮ “Saulėtekio slėnis” dalyvavo 
keturiuose tarptautinių programų 
kvietimuose: Interreg Europe, Interreg Baltic 
Sea Region, European Space Agency, 
Erasmus+, European Neighbourhood 
Instrument.

Interreg Europe programai buvo pateikta 211 
paraiškų iš visos Europos, 36 paraiškose 
dalyvavo partneriai iš Lietuvos. Prašomas 
finansavimo biudžetas 3 kartus viršijo kvietimui 
numatytą biudžetą. 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas 
kaip partneris dalyvavo trijuose projektų 
paraiškų rengimuose:

2016 M. PARENGTOS IR PATEIKTOS 
PARAIŠKOS TARPTAUTINĖMS 
PROGRAMOMS

PROJEKTINĖ IR 
KONSULTACINĖ VEIKLA
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• CLEANEST-KIC: accelerating clean-tech 
technologies into BSR. Projektu siekiama 
sukurti švariųjų technologijų verslo 
akseleratorių Baltijos šalyse. Projektui bus 
naudojamos Europos komisijos 
programos Climate KIC kompetencijos, 
siekiant sėkmingai veikiančius Climate 
KIC akseleratorius dublikuoti Baltijos 
šalyse. Projekte dalyvauja partneriai iš 
Danijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos ir 
Latvijos. Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų parko finansinė dalis 
projekte - 220 000 eur. 

• CREATING: boost the capacity of 
entrepreneurial support agents. Projekto 
tikslas - Baltijos jūros regione sukurti 
verslumo ekosistemą stiprinant verslo ir 
inovacijų centrų, inkubatorių, universitetų, 
verslo akseleratorių ir pan., pajėgumus. 
Projekte dalyvauja partneriai iš Vokietijos, 
Latvijos, Danijos, Lietuvos, Suomijos, 
Lenkijos, Švedijos ir Estijos. Saulėtekio 
slėnio mokslo ir technologijų parko 
finansinė dalis projkete - 134 144 eur.

Pagal Europos kosmoso agentūros 
paskelbtą kvietimą Parkas parengė ir 
pateikė dvi paraiškas (finansavimas 
projektų įgyvendinimui nebuvo gautas):

• Unmanned air vehicle training season 
school (Bepiločių skraidyklių pilotavimo 
sezoninė mokykla, projekto vertė – 49.446 
eur). Projekto įgyvendinimas buvo 
planuotas kartu su VGTU Linkmenų 
fabrikų bei VGTU A. Gustaičio aviacijos 
institutu.

• Youth aviation training academy (Jaunimo 
aviacijos akademija, projekto vertė – 
49.981 eur). Projektas rengtas kartu su 
Baltijos aviacijos akademija.

 
Erasmus+
2016 m. buvo pateikta paraiška Jaunimo 
tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai dėl 
projekto “Futurepreneurs” įgyvendinimo. 
Projektas buvo įvertintas teigiamai ir pradėtas 
įgyvendinti (aprašymas aukščiau). Projekte 
dalyvauja partneriai iš Nyderlandų bei 
Lenkijos. Projekto vertė – 104 866 eur.

2014-2020 European Neighbourhood 
Instrument Cross-border Cooperation 
programoje Saulėtekio Slėnio mokslo ir 
technologijų parkas dalyvauja projekte “Start-
up Neighbours”, kuriuo siekiama sukurti 
dvišalį (Lietuva-Baltarusija) verslo inkubatorių-
akseleratorių jaunimui ir 55-64 metų amžiaus 
grupės asmenims. Projekto koordinatorius - 
VU Teisės klinika. Projekto vertė - 266.379 
eur, įstaigos dalis projekte - 46.245  eur.

Antrajame Interreg Baltic Sea Region (Interreg 
BSR) kvietime buvo pateikta 212 projektinių 
pasiūlymų, kurių bendra vertė beveik 4 kartus 
viršijo kvietimui numtytą sumą. 75 iš jų buvo 
pakviesti iki 2017 m. sausio 17 d. pateikti pilnai 
paruoštas projektų paraiškas. Saulėtekio slėnio 
mokslo ir technologijų parkas, kaip partneris, 
pirmąjame etape dalyvavo keturiuose iš 
projektinių pasiūlymų, trys iš jų buvo pakviesti į 
sekantį etapą:

• IBCOLL: Innovation & Business Collaboration 
(SoftLanding in BSR). Projekto tikslas - sukurti 
“lengvo nusileidimo” platformą kuriant palankią 
inovacijų ekosistemą ir skatinant atviras 
inovacijas bei teikiant atitinkamas paslaugas 
tarptautiškumo siekiančioms mažoms ir 
vidutinėms įmonėms. Projektas turėtų padidinti 
tiesioginę ir netiesioginę naudą iš projekto 
gavusių įmonių inovatyvumą, palengvinti jų 
įsitvirtinimą užsienio rinkose. Projekte 
dalyvauja partneriai iš Švedijos, Vokietijos,  
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir 
Suomijos. Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų parko finansinė dalis projekte 
- 141 922 eur.

2016 M. PARENGTOS IR PATEIKTOS 
PARAIŠKOS TARPTAUTINĖMS 
PROGRAMOMS

PROJEKTINĖ IR 
KONSULTACINĖ VEIKLA
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PARKO TEIKIAMOS INOVACIJŲ PARAMOS PASLAUGOS
Žemiau pateikiamas Saulėtekio slėnio moklso ir technologijų parko 
teikiamų paslaugų sąrašas.

Paslauga Aprašymas

Konsultacijos

Kūrybiškumo mokymai ir inovacijų paieška:
• Partnerių moksliniams tyrimams/technologiniams projektams paieška 
• Technologijų brokerystė (tarpininkavimas tarp verslo ir mokslų institucijų) 
• Inovacijų auditas 
• Kūrybiškumo mokymai.

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

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
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Paslauga Aprašymas

Konsultacijos

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 
• Gyventojų pajamų, soc. draudimo, pridėtinės vertės, pelno ir kt. mokesčiai

Seminarai, grupinės 
konsultacijos

Seminarai organizuojami kartu su partneriais ir/ar išorės ekspertais esant poreikiui ir surinkus ne mažiau 
nei 12 asmenų grupę

Tarpininkavimo ir 
moderavimo 
paslaugos

Konsultacijos užsakomųjų mokslinių tyrimų, studentų praktikų, klasterizacijos, atviros prieigos laboratorijų 
teikiamų paslaugų klausimais, periodiniai renginiai 

Patalpų nuoma verslo 
inkubatoriuje

Pilnai įrengti kabinetai su baldais (nuo 25 iki 42 kv. m), plačiajuostis interneto ryšys, nemokamos 
konsultacijos teisės, verslo plėtros, finansų ir apskaitos, rinkodaros klausimais (ribotas valandų skaičius 
per mėn.)

PARKO TEIKIAMOS INOVACIJŲ PARAMOS PASLAUGOS
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Paslauga Aprašymas

Patalpų nuoma MTP
Lankstus ir funkcionalus pilnai įrengtų patalpų išdėstymas, plačiajuostis interneto ryšys, patekimas į 
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.)

Darbo vietos nuoma 
„Innodesk“

Pilnai įrengta darbo vieta bendradarbystės erdvėje, Įmonės registracijos adresas, korespondencijos 
tvarkymas, sekretoriato ir salių nuomos paslaugos, plačiajuostis internetas

Virtualaus biuro 
paslauga Įmonės registracijos adresas, korespondencijos tvarkymas, sekretoriato ir salių nuomos paslaugos

Sekretoriato 
paslaugos Kavos pertraukėlės, kopijavimas, skanavimas, laminavimas, įrišimas, skambučių valdymas, faksas ir kt.

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

PARKO TEIKIAMOS INOVACIJŲ PARAMOS PASLAUGOS
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2016 m. veiklos plano rodiklių pasiekimas.

Uždavinys 1. Verslo ir mokslo bendradarbiavimo, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, tarptautiškumo ir tinklaveikos 
skatinimas

Priemonės Siektini rezultatai/veiklos Trumpas rezultatų įgyvendinimo ir vykdytos veiklos aprašymas

1. 1. Žinių ir technologijų 
perdavimo modelio 
parengimas, 
bendradarbiavimas su 
universitetų atviros prieigos 
centrais (APC)

• Parengtas modelis 
• Parengta techninė 

užduotis realiu laiku 
atnaujinamai APC esamų 
MT rezultatų ir teikiamų 
paslaugų duomenų 
bazės sukūrimui. 

• Suorganizuotas Parko 
įmonių ir APC 
brokerytstės renginys 
(Atvirų durų dienos 
forma)

Žinių ir technologijų perdavimas, technologinė brokerystė vykdoma “vieno langelio” 
principu per VU Mokslo ir inovacijų direkcijos Intelektinės nuosavybės valdymo ir 
komercinimo skyrių bei VGTU Žinių ir technologijų perdavimo centrą. 
Integruoto studijų, mokslo ir verslo centro (slėnio) “Saulėtekis” APC duomenų bazės 
kūrimo veiklos nebuvo vykdytos dėl įgaliojimų stokos (APC informacija Saulėtekio slėnio 
mokslo ir technologijų parkas nedisponuoja). 
2016 m. rugsėjo 30 d. vyko renginys “Inovacijų penktadienis Saulėtekio slėnyje”, kurio 
metu Saulėtekio slėnio APC atvėrė duris visiems besidomintiems. Parke veikiančios 
įmonės buvo pakviestos apsilankyti atviros prieigos laboratorijose siekiant tolimesnio 
verslo ir mokslo bendradarbiavimo. Kvietimu pasinaudojo 5 Parko įmonės.

1.2. Biotechnologijų verslo 
inkubatoriaus veikla

• infrastruktūros paslaugos 
įmonėms 

• Paslaugų ir konsultacijų 
teikimas inkubatoriaus 
įmonėms 

• Tiksliniai renginiai 
įmonėms 

• Inkubatoriaus valdymo 
grupės veiklos 
organizavimas

2016 m. rugsėjo mėn. VU ir Parkas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią 
numatyta, kad  Parkas teiks inovacijų paramos konsultacines paslaugas Biotechnologijų 
verslo inkubatoriuje įsikūrusioms įmonėms. Infrastruktūros paslaugų teikimas sutartimi 
buvo priskirtas VU kompetencijai. 
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko vienas Valdymo grupės posėdis bei vienas susitikimas su 
inkubatoriuje veikiančiomis įmonėmis, kurio metu įmonėms buvo pristatyta Parko veikla, 
teikiamos inovacijų konsultacinės paslaugos. Biotechnologijų verslo inkubatoriaus 
įmonėms, kaip ir Parke veikiančioms įmonėms nuolatos siunčiama aktuali informacija 
įvairiais inovacijų kūrimo ir diegimo skatinimo klausimais. 

VŠĮ “SAULĖTEKIO SLĖNIS” 2016 M.  
VEIKLOS ATASKAITOS 1 PRIEDAS
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Priemonės Siektini rezultatai/veiklos Trumpas rezultatų įgyvendinimo ir vykdytos veiklos aprašymas

1.3. Saulėtekio slėnio 
tarptautinio žinomumo 
didinimas

• Atrinkti turinį rinkodarai 
• Paruošti rinkodaros 

medžiagą 
• Paruošti komunikavimo 

strategiją ir pradėti ją 
įgyvendinti

• Ataskaitiniu laiktarpiu buvo renkama medžiaga bei statistinė informacija Parko 
rikodarai, pradėtas bendradarbiavimas su investicijų pritraukimą vykdančia Vilniaus 
miesto savivaldybės įmone “Go Vilnius”, Atsižvelgiant į tai, kad Integruoto studijų, 
mokslo ir verslo centro (slėnio) “Saulėtekis” rinkodaros startegija apima visus slėnio 
dalyvius, buvo pateiktas siūlymas Saulėtekio akademinio miestelio plėtros ir 
modernizavimo programos parengimo darbo grupei dėl rinkodaros strategijos 
paruošimo, į kurią turėtų būti įtraukti visi Saulėtekio slėnio dalyviai pradedant 
universitetais, baigiant jaunomis inovatyviomis įmonėmis. 

• Parkas ataskaitiniu laikotarpiu paruošė įstaigos komunikacijos planą, apimantį įmonių 
sėkmės istorijų viešinimą, inovacinės veiklos populiarinimą ir nuosekliai vykdė jo 
įgyvendinimą. 

1.4. Dalyvavimas 
tarptautinėse programose

• Pateiktos paraiškos 
(partnerystė) programai 
Interreg Europe 

• Pateikti projektiniai 
pasiūlymai (partnerystė) 
programai (Interreg BSR) 

• Pateikta paraiška 
Europos Kosmoso 
asociacijai 

• Pateikta paraiška 
programai Erasmus+

• Buvo pateiktos 3 paraiškos Interreg Europe programai, vienai iš jų buvo skirtas 
finansavimas. 

• Pateikti 4 projektiniai pasiūlymai programai Interreg BSR, 3 iš jų buvo pakviesti į 
tolimesnį etapą.  

• Europos Kosmoso asociacijai buvo pateiktos dvi paraiškos, finansavimas nebuvo 
skirtas. 

• Erasmus+ pateikta viena paraiška, kuri buvo įvertinta teigiamai, o projektas 
(“Futurepreneurs”) pradėtas įgyvendinti 2016 m. rugpjūčio mėn.

1.5. Dalyvavimas Ūkio 
ministerijos ESSF lėšomis 
įgyvendinamoje priemonėje 
“Inogeb LT”

Įsitraukta į projekto 
InoSpurtas veiklas

Per ataskaitinį laikotarpį ES struktūrinių investicijų priemonės “Inogeb LT” projektų 
finansavimo aprašas, praplečiant tinkamų projektų partnerių sąrašą, nebuvo pakeistas, 
todėl įsitraukimas į projekto “InoSpurtas” veiklas nebuvo galimas.

VŠĮ “SAULĖTEKIO SLĖNIS” 2016 M.  
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Uždavinys 2. Verslumo skatinimo, inkubavimo ir kitų inovacijų paramos paslaugų teikimas studentams, mokslininkams ir 
tyrėjams

Priemonės Siektini rezultatai/veiklos Trumpas rezultatų įgyvendinimo ir vykdytos veiklos aprašymas

2.1. Tarptautinio verslo 
akseleratoriaus 
pritraukimas/“know-how” 
perėmimas

• Atlikta Parko galimybių akseleratoriaus 
pritraukimui analizė 

• Užmegzti kontaktai ir pradėtos derybos su 
tarptautiniu verslo akseleratoriumi

Tarptautinės gyvybės mokslų konferencijos “Life Sciences Baltics 2016” metu 
vyko susitikimas su JAV Akron gyvybės mokslų akseleratoriaus atstovais, 
kurio metu buvo aptartos galimybės ir sąlygos dvišaliam bendradarbiavimui.  
Buvo atlikta Parko galimybių pritarukti tarptautinį verslo akseleratorių analizė. 
Finansine prasme Parkas nėra pajėgus savarankiškai to padaryti, todėl yra 
dedamos pastangos pasinaudoti esamų Valarų Europos akseletarorių know-
how bei ruošiamos projektinės paraiškos tarptatinėms programoms 
tarptautinio akseleratoriaus kūrimui (pvz., Interreg BSR projektas “Cleanest-
KIC”, kuriuo būtų kuriamas švariųjų technologijų akseleratorius)

2.2. AdVenture 4.0 
projektas verslumo 
skatinimui per praktinius 
seminarus, sesijas ir 
mentorystę

• Atrinkta 10 komandų idėjų vystymui 
• Surengti 8 atviri renginiai ir 5 mokomosios 

sesijos 
• Suorganizuoti 2 idėjų pristatymo  renginiai 
• Į projektą įtrauktų asmenų skaičius - 200

Pagrindiniai projekto rodikliai buvo pasiekti. Projektas detaliau aprašytas 
ataskaitos dalyje “Projektinė ir konsultacinė veikla”.

2.3. Tarptautinis žaliųjų 
verslo idėjų konkursas 
“ClimateLaunchPad2016”

• Sugeneruotas ne mažiu kaip 10 idėjų 
srautas konkursui, iš kurių bent 5 atrinktos 
tolimesniam vystymui 

• Suorganizuota 2 dienų mokymų stovykla 
(BootCamp), dalyvaujant užsienio mentoriui 

• Suorganizuotas nacionalinis finalas 
• Suorganizuotos ne mažiau kaip 3 “follow-

up”  sesijos 
• Atrinktos 3 geriausios idėjos, 

atstovausiančios Lietuvą konkurso finale 
Taline 

• Paruošti 2 pranešimai spaudai 
• Vykdomas konkurso viešinimas

Visi suplanuoti rodikliai pasiekti. Projekto eiga detaliau parašyta ataskaitos 
dalyje “Projektinė ir konsultacinė veikla”.

VŠĮ “SAULĖTEKIO SLĖNIS” 2016 M.  
VEIKLOS ATASKAITOS 1 PRIEDAS
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Priemonės Siektini rezultatai/veiklos Trumpas rezultatų įgyvendinimo ir vykdytos veiklos aprašymas

2.4. Dalyvavimas  
konkurse “IDĖJA”

• Dalyvavimas 2016 m. konkurso 
komisijos veikloje 

• Pateikti siūlymai dėl 2017 m. 
konkurso organizavimo, 
didinantys konkurso apimtis ir 
įtraukiant nacionalinies 
institucijas į konkurso 
organizavimą 

• Paruošta unifikuota konkurso 
metodika 

• Pritraukti išoriniai finansavimo 
šaltiniai (konkurso rėmėjai) 

Parko atstovas dalyvavo konkurso IDĖJA 2016 komisijos veikloje. Buvp pradėtas 
bendradarbiavimas su konkurso organizatoriais ir planuota išplėsti konkurso veiklas 
pakeliant jas iki nacionalinio lygmens. Rugpjūčio mėn. laimėjus projektą 
(“Futurepreneurs”), kurio metu būtų vykdomos tapačios veiklos, buvo nuspręsta 
nedidinti fragmentacijos ir konkurso organizatoriams buvo pateiktas siūymas apjungti 
šiuos du projektus. Pradiniame planavimo etape konkurso organizatoriai pritarė 
siūlymui. Buvo paruošta konkurso metodika, pritraukti mentoriai bei verslo atstovai 
konkurso prizų skyrimui.

2.5. Verslo inkubatoriaus 
infrastruktūros kūrimas

• Pateikta paraiška pagal Ūkio 
ministerijos ESSF priemonę 
Inkubatoriai LT verslo 
inkubatoriaus statybai 

• Vykdoma alternatyvių 
finansavimo šaltinių paieška

Ataskaitiniu laikotarpiu Ūkio ministreija nepatvirtino ESSF priemonės “Inkubatoriai LT”, 
todėl kvietimas paraiškoms teikti taip pat nebuvo paskelbtas. 
Parkas ataskaitiniu laikotarpiu paruošė architektūrinį pasiūlymą multifunkcinio 
komplekso, į kurį įeitų ir technologinio verslo inkubatoriaus infrastruktūra, kūrimui. 
Projektinį pasiūlymą galima rasti internete adresu https://issuu.com/
vilniausarchitekturosstudija/docs/sauletekis_2016-10-17  . Papildžius projekto 
medžiagą jis bus talpinamas į Europos investicinių projektų portalą, kartu bus vykdoma 
privačių investicijų paieška, analizuojamos galimybės projektą vykdyti viešosios ir 
privačios partnerystės principu.

VŠĮ “SAULĖTEKIO SLĖNIS” 2016 M.  
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Uždavinys 3. Parko, kaip verslo katalizatoriaus ir aktyvaus Lietuvos inovacijų ekosistemos dalyvio, plėtra

Priemonės Siektini rezultatai/veiklos Trumpas rezultatų įgyvendinimo ir vykdytos veiklos aprašymas

3.1. Investicijų 
pritarukimas į 
Saulėtekio slėnį

• Suformuotas(-i) vertės 
pasiūlymas(-ai). 

• Užmegztas 
bendradarbiavimas bent su 
trimis finansiniais/
investiciniais/paramos 
fondais. 

• Išnaudotos tarptautinių 
programų galimybės 
investicijų pritraukimui 
(tiesioginė sąsaja su 1.4. 
priemone).

• Ataskaitiniu laikotarpiu buvo renkama informacija vertės pasiūlymo ruošimui. Ši priemonė 
tiesiogiai susijusi su Integruoto studijų, mokslo ir verslo centro (slėnio) “Saulėtekis” rinkodaros 
startegijos rengimu. 2016 m. buvo užmegztas bendradarbiavimas su už inovacijų pritraukimą 
atsakinga Vilniaus miesto savivaldybės įstaiga - “Go Vilnius”, su kuria sutarta nuolatos keistis 
informacija bei rengti bedrus pasiūlymus investicijų pritraukimui. Taip pat buvo paruoštas ir 
Saulėtekio akademinio miestelio darbo gupės ruošiamai programai pateiktas achitektūrinis 
pasiūlymas dėl multifunkcinio komplekso Saulėtekio slėnyje kūrimo. 

• 2016 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su rizikos kapitalo fondu “Practica Capital” 
dėl bendrų veiklų vykdymo, rizikos kapitalo platformos kūrimo Saulėtekio slėnyje. Taip pat 
pasirašyta partnerystės sutartis su verslo akseleratoriumi “Startup.lt”. 2016 m. Parkas tapo 
Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo asociacijos partneriu. Buvo pradėtas bendradarbiavimas/
užmegzti kontaktai su verslo akseleratoriais/rizikos kapitalo įmonėmis/startuolių paramos 
fondais: Hype Foundation (UK), META Group (Italija),  YOUDIM (Izraelis), Akron (JAV). 

• SSMTP 2016 m. dalyvavo penkiose tarptautinėse programose: Interreg Europe, Interreg BSR, 
Europos kosmoso asociacija, Erasmus+ bei EK tarpsienio bendradarbiavimo programoje. Iš 
viso tarptautinėms programoms buvo pateikta 11 projektinių paraiškų.

3.2. Rizikos 
kapitalo 
pritraukimas

• Išanalizuotos galimybės 
Integruotame studijų, mokslo 
ir verslo centre “Saulėtekis” 
sukurti privataus ir rizikos 
kapitalo platformą 

• Atlikta “Verslo angelų” tinklo 
poreikio analizė

• 2016 m., pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Rizikos kapitalo fondu “Practica Capital” buvo 
sutarta Parke sukurti rizikos kapitalo platformą, kuri tarnautų visam Integruotam studijų, mokslo 
ir verso centrui (slėniui) “Saulėtekis”. Fizinis šios priemonės įgyvendinimas bus vykdomas 
tuomet, kai Parkas atnaujins savo infrastriktūrą ir sudarys tinkamas fizines sąlygas Practica 
Capital atstovo darbui. 

• Siekiant išsiaiškinti Verslo angelų tinklo poreikį, vyko keletas susitikimų su pagrindiniais šiuos 
srities atstovais, ir, nuomonėms išsiskyrus, sprendimas dėl tinklo kūrimo nebuvo priimtas. 
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Priemonės Siektini rezultatai/
veiklos Trumpas rezultatų įgyvendinimo ir vykdytos veiklos aprašymas

3.3. Dalyvavimas 
su inovacijų plėtra 
susijusiuose 
nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose 
tinkluose

• Įsitraukta į 
Technologijų ir 
inovacijų paramos 
verslui asociacijos 
veiklą 

• Įsitraukta į Lietuvos 
privataus ir rizikos 
kapitalo asociacijos 
veiklą 

• Įsitraukta į Baltijos-
Singapūro PPAR

• Ataskaitiniu laikotarpiu Parkas tapo Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos nariu. Vyko du 
asociacijos susitikimai, kurių metu buvo aptariamos Lietuvos mokslo ir technologijų parkų dalyvavimo 
įvairiose inovacijų skatinimo programose galimybės. Taip pat buvo išanalizuoti LRV nutarimu patvirtinti 
Mokslo ir technologijų parkų veiklos rodikliai bei pateikti pasiūlymai LR ūkio ministerijai jų tobulinimui. 

• Parkas tapo Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo asociacijos partneriu. Nuolatos vyksta susitikimai, 
keitimasis informacija bei abipusis pasiūlymų teikimas. 

• Parkas tapo Baltijos-Singapūro pramonės, prekybos ir amatų rūmų bei Vilniaus PPAR nariu. 
• 2016 m. buvo pasirašyta partnerystės sutartis su Vilniaus Universiteto Teisės klinika. Taip pat buvo 

atnaujintas bendradarbiavimas su Valstybiniu patentų biuru prie LR finansų ministreijos, aptartos 
galimybės kurti/atnaujinti Intelektinės nuosavybės klausimų “vieną langelį”. 

• Dvi Parko įmonės laimėjo MITA skelbtą konkursą ir išvyko stažuotei į Šanchajaus (Kinija) mokslo ir 
technologijų parkus (iš viso stažuotėms buvo atrinktos trys įmonės iš Lietuvos mokslo ir technologijų 
parkų).

3.4. Dalyvavimas 
Integruoto studijų, 
mokslo ir verslo 
centro “Saulėtekio 
slėnis” veikloje

• Pradėtas kurti 
Saulėtekio slėnio 
mentorių tinklas 

• Pateikti siūlymai dėl 
slėnio teritorijos 
žinomumo didinimo 

• Į slėnio 
infrastruktūros 
kūrimą 
(projektavimą) 
įtraukti susijusių 
studijų programų 
studentai

• Projekto “Futurepreneurs” rėmuose pradėtas burti mentorių tinklas. Tikimasi, jog ilgainiui jis išaugs bei 
išsigrynins ir bus naudingas ne tik projektui, bet ir kitoms verslo akseleravimo programoms, kurios šiuo 
metu  yra planavimo etape. 

• 2016 m. Parke lankėsi eilė delegacijų, kurioms buvo pristatyta Integruoto studijų, mokslo ir verslo 
centro (slėnio) “Saulėtekis” ir Parko veikla  bei jų įmonių sėkmės istorijos. Iš apsilankiusių svečių verta 
išskirti gausią Izraelio verslininkų delegaciją, Europos Komisijos Generalinių Direktoratų atstovus, 
moksleivių grupes, svečius iš Vokietijos mokslo ir technologijų parkų, UK inovacijų paramos 
organizacijų, Izraelio verslo akseleratorių ir t.t. 

• Parkui įsitraukus į Saulėtekio akademinio miestelio plėtros ir modernizavimo programos parengimo 
darbo grupės veiklą, su VGTU Urbanistikos katedros atstovais buvo aptarta galimybė įtraukti studentus 
į Saulėtekio miestelio urbanistinių sprendimų paiešką. 
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Uždaviniai 4. Parko teikiamų paslaugų gerinimas ir veiklos žinomumo didinimas

Priemonės Siektini rezultatai/veiklos Trumpas rezultatų įgyvendinimo ir vykdytos veiklos aprašymas

4.1. Paslaugų 
teikimas Parke 
įsikūrusioms 
įmonėms, 
bendruomeniškumo 
ir inovacijų kultūros 
ugdymas

• Paruošti ne mažiau kaip 6 naujienlaiškiai 
įmonėms aktualia ir su MTP veikla susijusia 
tematika 

• Suorganizuoti 3 seminarai inovacijų, finansinių 
priemonių tematika 

• Suorganizuoti 2 seminarai įmonėms aktualiais 
teisės klausimais (pvz., intelektinė nuosavybė, 
partnerytsės sutartys, darbo sutartys) 

• Pagal įmonių poreikį teikiamos inovacijų 
paramos ir konsultacijų paslaugos

• Per 2016 m. buvo paruošti 11 naujienlaiškių 
• Suorganizuoti keturi seminarai: “Kaip idėją paversti verslu”, “Pradedu verslą. 

Kaip išsiskirti rinkoje?”, “Sėkmingo start-up komponentai”. Seminarus vedė 
rizikos kapitalo, investuotojų, ir sėkmingų startuolių atstovai. 

• Suorganizuoti du seminarai temomis: “Verslo klasteris LT” ir “Pradedu verslą. 
Ką turėčiau žinoti?” 

• Inovacijų konsultacinės paslaugos teikiamos nuolatos tiek Parke bei jo 
inkubatoriuje įsikūrusioms įmonėms, tiek ir pagal užklausimus iš išorės.  

4.2. MTP įvaizdžio 
gerinimas

• Sukurta Facebook rubrika “Ar žinai, kad…?” 
• Paruošta techninė specifikacija internetinio 

tinklapio atnaujinimui 
• Viešinama geroji MTP įmonių patirtis  
• Paruoštas/pradėtas ruošti MTP infografikas

\paruošta statistinė, Parką reprezentuojanti, 
informacija 

• Atnaujintas Parko prekės ženklas 
• Suorganizuoti bent 6 įmonių susibūrimo 

(įsitinklinimo) renginiai

Paruošus Parko komunikacijos planą startavo FB rubrika “Saulėtekio slėnio 
MTP veikiančių įmonių sėkmės istorijos”. Paruošta techninė specifikacija 
Parko internetinio tinklapio atnaujinimui, pradėti programavimo darbai. 
Informacija Parko grafiniam statistikos atvaizdavimui ruošiama, dalis jos 
talpinama socialiniuose tinkluose. Visuotiniam dalininkų susirinkimui 
patvirtinus naująjį įstaigos pavadinimą jis buvo pradėtas naudoti kaip prekės 
ženklas, kartu buvo atnaujinta įstaigos stilistika. Vasaros laikotarpiu beveik 
kiekvieną savaitę buvo organizuojami bendri pietūs Parko įmonėms, 
informacija taip pat buvo skleidžiama socialiniuose (studentų) tinkluose, 
kurie taip pat buvo kviečiami prisijungti. 
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Priemonės Siektini rezultatai/veiklos Trumpas rezultatų įgyvendinimo ir vykdytos veiklos aprašymas

4.3. Statistinių duomenų 
rinkimas

• Surinkta informacija apie MTP įmonių 
darbuotojus 

• Surinkta informacija apie start-up 
įmones nuo MTP įsikūrimo pradžios 

• Suorganizuota metinė inovacijas 
kuriančių ir diegiančių įmonių vadovų 
apklausa 

• Suorganizuota visų įmonių 
darbuotojų apklausa siekiant 
išsiaiškinti jų pasitenkinimą MTP 
teikiamomis paslaugomis.

• Metinės įmonių vadovų aplkausos metu buvo surinkta informacija apie įmonių 
vykdomą inovatyvią veiklą, jų darbuotojus. 

• Rinkodaros tikslais surinkta informacija apie Parko inovacinius rodiklius nuo 
pat jo įsikūrimo pradžios. 

• Buvo suorganizuota visų Parko įmonių darbuotojų apklausa siekiant 
išsiaiškinti jų pasitenkinimą Parko teikiamomis paslaugomis. Iš respondentų 
buvo sulaukta nemažai nusiskundimų dėl nekonkurencingos Parko vidinės ir 
lauko infrastruktūros. Reaguojant tie į apklausos rezultatus ir siekiant 
neatsilikti nuo vyraujančių tendencijų bei siekiant išlikti konkurencingiems, 
buvo nuspręsta Parką atnaujinti  tiek sutvarkant nusidėvėjusias vidaus 
patalpas, tiek įkuriant pirmąjame aukšte naują pasitarimų kambarį bei 
bendradarbystės erdvę.
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ĮSTAIGOS METINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ PASIEKIMAS:

Eil.nr. Rodiklis Planuota 
reikšmė

Faktinė 
reikšmė

1 Infrastruktūros ir inovacijų paramos paslaugų apimtis 800 000 eur 724 300 eur
2 Unikalių klientų skaičius 60 72
3 Naujų klientų skaičius 20 35
4 Naujų, Parke įsikūrusių, technologinių įmonių skaičius 4 7

5 Sukurtos naujos aukštos kvalifikacijos specialistų darbo 
vietos Parke veikiančiose įmonėse 20 117

6 Pateiktų paraiškų/įgyvendinamų projektų skaičius 6/2 11/3
7 Parke veikiančių technologinių įmonių pritrauktos 

investicijos
100 000 eur 120 000* eur

8 Įmonių sukurtų ir pateiktų rinkai naujų produktų skaičius 5 6

*suma orientacinė, nes ne visos įmonės nori atskleisti informaciją apie pritrauktą finansavimą

31



įmonės
144 61

startuoliai
24

projektai
4,4 mln. €
pritrauktų investicijų

nuo 2008 m.


