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2020-ieji – Covid-19 pandemijos paženklinti ir

pakoreguoti metai. Nepaisant visų iššūkių, su

kuriais teko susidurti Parkui ir čia veikiančioms

įmonėms, metus užbaigti pavyko su kur kas

didesniais laimėjimais nei praradimais. 

Nors karantino metu vyraujantys apribojimai

natūraliai lėmė mažesnes infrastruktūrinių

paslaugų apimtis – uždaryti susitikimų kambariai,

bendradarbystės erdvė „Workinn“ nebepriėmė

naujų bei ribojo esamų narių srautus – Parke

veikiančių įmonių skaičius išliko nepakitęs.

Į iššūkius žvelgėme pozityviai, todėl perkėlus

didžiąją dalį veiklos ir darbų į skaitmeninę erdvę,

Parkui pavyko tęsti ne tik kasdienius darbus, bet

ir įgyvendinti didesnės apimties projektus.

Sėkmingai rengėme ir dalyvavome nuotoliniu

būdu organizuojamuose vizituose,

konferencijose, mokymuose bei konsultacijos.

Virtualiai organizavome ir kasmetinius renginius –

„ClimateLaunchPad“, „Futurepreneurs“ ir

„Hack4Vilnius“. Dėkoju Parko komandai, jog

pasikeitus formatui, pavyko užtikrinti tokį pat

rezultatą ir į dienos šviesą išleisti ne vieną daug

žadančią inovatyvią verslo idėją.

Vienu reikšmingiausių 2020 metų įvykių tapo

startuolių įžengimas į Parke esantį CERN

inkubatorių: visos trys jaunos ir dvejų metų

inkubavimo programoje dalyvauti atrinktos

įmonės įsikūrė Parko CERN inkubatoriuje.

Džiaugiuosi, kad stiprybę bei progresą praėjusiais

metais demonstravo ir Parke įsikūrusios       

 įmonės    bei    startuoliai.  Nemaža  

dalis   jų    sėkmingai      sudalyvavo      Mokslinių 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko direktorė

tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)

projektuose, savo darbais pritraukė tarptautinės

arenos dėmesį bei sulaukė svarbių investicijų.

Galiausiai, 2020-ieji tapo akseleratoriumi pačiam

Parkui, padėdami paspartinti verslo

skaitmeninimą. Nepaisant to, savo misiją tęsime

ir šiemet – ir toliau reikšmingą dalį dėmėsio ir

pastangų skirsime verslo skaitmeninimo

procesams bei tvarumui skatinti.

Laima Kaušpadienė
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko 
direktorė 

2020 metai tapo akseleratoriumi
pačiam Parkui, padėjusiu paspartinti
verslo skaitmeninimo procesus.
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A P I E  
P A R K Ą  



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.

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas (SSMTP) – ne pelno siekianti organizacija,
įsteigta 2003 metais.

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų
parko 
kodas: 126224832, 
adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius

Įstaiga veikia žinių ekonomikos, aukštųjų
technologijų, švietimo, mokslo, inovacijų,
socialinėje, kultūros bei kitose srityse ir
viešai teikia šių sričių paslaugas
suinteresuotiems asmenims.

VEIKLOS TIKSLAI

B E N D R O J I  I N F O R M A C I J A
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Šioje ataskaitoje pateikiami pagrindiniai įstaigos metiniai finansiniai rodikliai bei inovacijų
paramos konsultacinė bei infrastruktūros veikla. 

Verslo ir mokslo
bendradarbiavimo, 
žinių ir technologijų

perdavimo
skatinimas Verslumo skatinimo,

inkubavimo paslaugų
teikimas mažoms ir

vidutinėms įmonėms
 

Vietos ir užsienio
investicijų skatinimas

bei tarptautinio
žinomumo didinimas

 
Infrastruktūros

paslaugos 
žinioms imliam

verslui

P A G R I N D I N Ė S  V E I K L O S
S R I T Y S
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2

P A G R I N D I N I A I  F I N A N S I N I A I
R O D I K L I A I

PARDAVIMO PAJAMOS
Per 2020 m.  įstaiga uždirbo 782 350 Eur pardavimo pajamų (neįskaitant ilgalaikio turto dotacijos
kompensavimo ir finansavimo pajamų): 782 335 Eur – su patalpų nuoma susijusios pajamos; 15 
 Eur – baudų ir delspinigių pajamos.

FINANSAVIMO PAJAMOS
2020 m. gruodžio 31 d. įstaiga gavo 1 317 451 Eur projektinių lėšų:  2 000 Eur – projekto „Climate
Launchpad“, 58 934  Eur – projekto „ecoRIS3“, 51 456 Eur – projekto „HEI-Makers“, 63 098 Eur –
projekto „InoSpurtas“, 473 690 Eur – projekto „InnoCAPE“, 33 733 Eur – projekto „ABCitiEs“, 544 214
Eur projekto „SSSIC veiklos ir paslaugų plėtra“ išlaidų dengimui, 87 326 Eur projekto
„"Kompetencijos LT“ išlaidų dengimui, 3 000 "Hack4Vilnius" išlaidų dengimui.

SĄNAUDOS IR IŠLAIDOS
Už pasibaigusius metus 2020 m. gruodžio 31 d., suteiktų paslaugų savikainą sudarė pastato
eksploatavimo išlaidos – 218 858 Eur. Kitos sąnaudos – 4 109 Eur patalpų išlaikymui,
komandiruotėms bei kvalifikacijos kėlimui. 
Įstaiga taip pat patyrė finansines ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas: palūkanos už banko
paskolą – 6.741  Eur ir projektų sąnaudos  - 797 889 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas
sudarė: 227.603 Eur, iš kurių 85.546 Eur yra dengiama gauta dotacija.
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2020-11-16 d. su AB Swedbank buvo pasirašyta 4 000 000 Eur kredito sutartis Nr. 20-038376-IN
Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro  infrastruktūrai sukurti.  Remiantis sutartimi,
hipotekais lakštais nekilnojamasis ilgalaikis materialusis turtas yra įkeistas antriniu įkeitimu AB
Swedbank bankui.

Remiantis kreditavimo sutartimi Nr. 4085-06 IL, hipotekais lakštais nekilnojamasis ilgalaikis
materialusis turtas yra įkeistas pirminiu įkeitimu AB Luminor bankui. 



Dalininkai
Įnašo dydis, Eur

metų 
pradžioje/pabaigoje

VILNIUS TECH

Vilniaus 
universitetas

Vilniaus m.
savivaldybė

Lietuvos lazerių
asociacija

UAB ALNA

Įnašo vertė, proc.
metų 

pradžioje/pabaigoje

11.584,80 /
11.584,80

11.584,80 /
11.584,80

38.693,23 /
38.693,23

38.693,23 /
38.693,23

1.867.759,50 /
1.867.759,50

24 / 24

24 / 24

30 / 30

11/ 11

 11/ 11

Iš viso: 1.968.315,56 100

Vilniaus miesto savivaldybė
30%

VILNIUS TECH
24%

Vilniaus universitetas
24%

Lietuvos lazerių asociacija
11%

Alna
11%

Į S T A I G O S  V A L D Y M A SĮ S T A I G O S  V A L D Y M A S

Per 2020 m. pokyčių dėl dalininkų balsų vertės nebuvo. 

 Įstaigos nuosavo kapitalo sudėtis:
2020 m. gruoždio 31 d. duomenys

Dalininkų vertės pasiskirstymas
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Kita
55%

VU
23.8%

Vilnius Tech
18.3%

KTU
3%

VU
33.9%

Kita
28.6%

Vilnius Tech
26.8%

KTU
10.7%

Iš 404 darbuotojų Vilniaus
universitete studijavo/
studijuoja  96 asmenys,
Vilniaus Tech -  74, KTU ir
kitose mokslo įstaigose
234 asmenys. 

Iš 54 vadovų Vilniaus
universitetą
baigė/studijuoja 19
asmenų, Vilniaus Tech
universitetą - 15, KTU ir
kitas mokslo įstaigas -  20.

Per  2020 metus „Work’inn“
bendradarbystės erdvę

išbandė 19  asmenų:
9 juridiniai asmenys (14

darbo  vietų) 
ir  10 fizinių asmenų.

B E N D R U O M E N Ė S  S T A T I S T I K A

2020 gruodžio 31 d. duomenimis,  Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko įmonėse dirbo 458 asmenų.

Parko 
darbuotojų
statistika:

Parko
 įmonių 
vadovų 
statistika:
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S T R A T E G I N I Ų  T I K S L Ų
Į G Y V E N D I N I M A S



I N F R A S T R U K T Ū R O S  V E I K L A

IT
(tarpdisciplininės)

16.4%

BMI
16.4

%

El. prietaisų
kūrimas

14.5%IT
12.7
%

Biotechnologijo
s

9.1%

Robotika,
automatizavimas

7.3%

EdTec
h

5.5%

FinTec
h

5.5%

B2B
paslaugos

5.5%

Lazeria
i

3.6%

Įmonių  veiklos sritys

Parke veikiančių įmonių skaičius per 2020 metus
nepakito – tiek metų pradžioje, tiek ir pabaigoje
čia veikė 54 įmonės. Per šį laikotarpį iš patalpų
išsikraustė 9 įmonės. O prie Parko bendruomenės
prisijungė 6 naujos technologinės įmonės.
Ataskaitinių metų pabaigoje iš viso  buvo
skaičiuojamos 52 virtualaus biuro paslaugas
gaunančios įmonės. 

54 54
2019 metais 2020 metais

Didžioji Parko bendruomenės narių dalis veiklą
vykdo IT,  BIM ir elektronikos prietaisų kūrimo
srityse, likusieji –  robotikos ir automatizavimo,
geologijos ir geodezijos, finansinių ir švietimo
technologijų, lazerių, verslas-verslui paslaugų ir
biotechnologijų srityse.

Įmonių  skaičiaus pokytis per 2020 m.

– 11 –



P A R K E  V E I K L Ą  
P R A D Ė J U S I O S  Į M O N Ė S  

"WEBSTRUM"

"CYBER POD"

"TRAXLO"

"NAGENUS"

"VOLATILE TECHNOLOGIES
LT"

"STATINIŲ
STANDARTAI"

 Skaitmeninių produktų
programavimas ir vystymas.

Elektroinės uoslės technologijos
vystymas.

Elektronikos prietaisų 3D
spausdinimo technologijos  

ir spausdinimo įrangos
kūrimas.

Sensorių ir sensorių sistemos,
leidžiančios 3D erdvėje tiksliai

matyti, kas vyksta prekybos
salėje ar logistikos sandelyje,

kūrimas.

 Ekologiškas projektavimas,
skaitmeninių technologijų

statyboje taikymas,
biotechnologijų statybinių

medžiagų bei produktų 
kūrime, taikymas.

Skaitmeniniai
sprendimai statybų 

sektoriui.
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Per visus 2020 metus Parko teikiamomis
paslaugomis pasinaudojo 983 unikalūs klientai. 

Verslams suteikta 8080 val. inovacijų paramos ir
konsultacinių paslaugų. Įmonės sudarė 2 vnt.
technologijų perdavimo sutarčių. Per visus 2020
metus suteikta 24 vnt.  technologinės
partnerystės paslaugų.

Įmonės – bendruomenės narės – per praėjusius 
 metus pritraukė 807 000 Eur dydžio investicijas, 
 (dalis įmonių pritrauktas investicijas laiko
konfidencialia informacija).  Iš jų 440 000 Eur
pritraukta į naujas technologijų įmones. Parko
lėšos, gautos įgyvendinant tarptautinius
projektus „ecoRise“, „ABCities“, „InnoCAPE“,
„InoSpurtas“ ir pan. – 619 813 Eur. 

P A S L A U G O S  B E N D R U O M E N E I

Susijusi statistika
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Parke veikiančios įmonės per

praėjusius  metus į rinką išleido 

35 naujus produktus.

 

Įmonės – SSMTP bendruomenės  
narės – per 2020-uosius

įgyvendino  29 MTEPI projektus.



2020 m. rugsėjis 
3 technologinės įmonės atrinktos 2
metų inkubavimui Saulėtekio slėnio

mokslo ir technologijų parke. 

2020 m. sausis
 Paraiškų (verslo idėjų) dėl

bendradarbiavimo su CERN teikimo
pabaiga. Gautos 23 paraiškos.

2020 m. vasaris 
Baigus vertinti paraiškas, verslo

planus (II atrankos etapas) pateikti
pasiūlyta 5 pareiškėjams.

C E R N  
I N K U B A T O R I U S

2019 m. Lietuvoje pradėjo veikti du didžiausios Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos
(CERN) verslo inkubatoriai, kurių vienas įsikūrė Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke. 2020-ieji
– ypač reiškmingi metai: trys technologinės įmonės buvo ne tik atrinktos dalyvauti dvejų metų
inkubavimo programoje, bet ir įsikūrė Parke esančiame CERN inkubatoriuje.

2020 m. rugsėjis-spalis
Pasirašytos inkubavimo SSMTP CERN

inkubatoriuje sutartys.

2020 m. gruodis
Įmonės pasirašė „Inočekiai“ priemonės

40000 Eur vertės sutartis su Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūra.

SVARBIOS DATOS

– 14 –



CERN inkubatoriaus programos laimėtojai įsikūrė
inkubatoriuje dvejų metų laikotarpiui. Kiekvienam
iš jų suteikta 40 tūkst. eurų finansinė parama
pagal "Inočekiai" priemonę, bei laukia iki 40
valandų nemokamų konsultacijų su CERN
ekspertais. Įmonės taip pat gaus kitas inovacijų
paramos ir konsultacines paslaugas.

„Cyber POD“ kuria 3D
spausdintuvą, kuris geba 
 spausdinti ne pavienes, o

visą prietaisą su
metalinėmis, plastmasinėmis

ir elektronikos dalimis.
Sprendimas turėtų pagreitinti

ir atpiginti prototipų kūrimo
etapą universitetams, 

 laboratorijoms, mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės

plėtros centrams. 

„Volatile Technologies LT“
vysto elektroninės uoslės
technologiją. Šis maisto

pramonei skirtas
sprendimas leis

kontroliuoti maisto ir
gėrimų kokybę tiksliau,

automatiškai ir viso
gamybos proceso metu,

taip užtikrant aukštą
produkcijos kokybę. 

 „PaulaiTech“ vysto
mokomąją platformą

vaikams bei moksleiviams,
siekdami juos sudominti

STEM (mokslo,
technologijų, inžinerijos ir

matematikos)
disciplinomis ir paskatinti

juos savo profesinį
gyvenimą sieti su šiomis

disciplinomis.

2020 m. Rugsėjo 2 d., CERN technologijų Lietuvos
verslo vystymo centro (CERN inkubatoriaus)
pirmojo kvietimo finalo metu, buvo nuspręsta, kad
trys finalo dalyviai yra tinkami kurti naujus
produktus pagal CERN sukurtas technologijas ir
dalyvauti dvejų metų inkubavimo programoje. 

C E R N  T E C H N O L O G I J Ų
I N K U B A T O R I A U S  Į M O N Ė S  
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P R O J E K T Ų
Į G Y V E N D I N I M A S  



P R O J E K T I N Ė  V E I K L A

PRADĖTI VYKDYTI
PROJEKTAI

2020 m. SSMTP vykdė aktyvią projektinę veiklą.
Per šį laikotarpį Parkas kartu su aštuoniomis
skaitmenines inovacijas kuriančiomis
organizacijomis pradėjo įgyvendinti projektą
„Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro
veiklos ir paslaugų plėtra“. 

RISIJUNGTA PRIE TARPTAUTINIŲ
PARAIŠKŲ RENGIMO

UŽBAIGTI 
PROJEKTAI

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Du programos „Interreg Europe“ projektai perėjo į
veiksmų plano įgyvendinimo ir stebėjimo etapą, o
7 projektai   ir toliau buvo įgyvendinimi. Per šiuos
metus Parkas prisidėjo prie 12 tarptautinių
projektų paraiškų rengimo, iš kurių keturios buvo
sėkmingos, o dar keturių vertinimo rezultatai
paaiškės  2021 m.

Projektų statistika

12

22

7
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Apjungti skirtingų inovacijų rinkos dalyvių
žinias bei pajėgumus; 
Skatinti tarpsektorinio bendradarbiavimo
galimybių panaudojimą; 
Didinti inovatyvumą bei išmaniųjų
technologijų panaudojimą atsinaujinančios
energetikos, vandens, atliekų ir duomenų
tvarkymo vertės grandinėse. 

Projekto tikslai: 

Projektas apjungia skirtingų inovacijų
ekosistemos dalyvių – švariųjų technologijų
klasterių bei skaitmeninių inovacijų centrų – žinias
bei gebėjimus siekiant atsako į nuolat kintančius
iššūkius švariųjų technologijų sektoriuje. 

Projekto metu suplanuota organizuoti kūrybines
dirbtuves, pramonės hakatonus, pre-
akseleravimo programą ir vykdyti kaskadinį
finansavimą naujų verslų skatinimui. 

Projekto partneriai: klasteriai, aukštojo mokslo
institucijos bei kt. inovacijų paramos
organizacijos iš Švedijos, Vokietijos, Norvegijos,
Suomijos, Prancūzijos, Ispanijos, Bulgarijos,
Austrijos, Nyderlandų ir Prancūzijos. 
Projekto koordinatorius – Saulėtekio slėnio
mokslo ir technologijų parkas.
Projekto biudžetas – 5 129 401  Eur.

P A T E I K T O S  P A R A I Š K O S

Projektu siekiama padėti mažoms ir vidutinėms
įmonėms (MVĮ) sparčiau komercializuoti savo
produktus bei išsiplėsti į tarptautines rinkas per
švariųjų ir skaitmeninių technologijų klasterius.

Projektas padės sukurti strategines partnerystes
tarp Europos Šiaurės (Švedija, Suomija, Lietuva),
Afrikos, Lotynų Amerikos ir Karibų šalių klasterių,
veikiančių švariųjų technologijų ir skaitmeninių
inovacijų srityse, verslo paramos institucijų, kitų
ekosistemos dalyvių. 

Projekto metu bus organizuojami mokymai ir
informaciniai seminarai, pažintiniai vizitai, verslo
misijos, o į šias veiklas planuojama įtraukti per 500
mažų ir vidutinių įmonių. 

Projekto partneriai:  švariųjų technologijų ir
informacinių ir komunikacinių technologijų
klasteriai iš Lietuvos, Suomijos ir Švedijos.
Projekto koordinatorius – Saulėtekio slėnio mokslo
ir technologijų parkas.
Projekto biudžetas – 640 775 Eur.

Paraiška parengta pagal kvietimą COS-CLUSINT-
2020-3-01.

Pagal kvietimą H2020-INNOSUP-2018-2020
projektinis pasiūlymas pateiktas 2020 m.
balandžio mėn., gavus teigiamą įvertinimą buvo
parengta ir pateikta pilna paraiška.

GreenTech 5.0 – Europos
žaliosios pramonės revoliucijos
5.0 įgalinimas per išmaniąsias
vertės grandines ir kritinius
išteklius: atsinaujinančią
energetiką, vandenį, atliekas ir
duomenis.1 2 NORD-CO – Šiaurės klasterių

bendradarbiavimo platforma
švariųjų technologijų ir IKT
įmonių tarptautiškumui didinti
(COSME). 
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kurti naujas vertės grandines ES pramonės
įmonėse, susiduriančiose su vandens tiekimo
ir naudojimo iššūkiais;
identifikuoti pastarųjų iššūkių inovatyvių
skaitmeninių sprendimus ir žinių pajėgumus
tarp Europos mažų ir vidutinių įmonių. 

Projekto tikslai: 

Projekto metu planuojama įgyvendinti inovatyvius
vandentvarkos sprendimus, atliepiančius EK
generalinių direktoratų DG Regio ir DG Grow
remiamos „Water Smart Territories” partnerystės
identifikuotus sektoriaus iššūkius. Šiems
sprendimams bus pasitelkiamos įvairios
informacinės technologijos: nuo dirbtinio
intelekto, leidžiančio prognozuoti vandens
sistemų trikdžius, iki sensorių ir nanotechnologijų,
įgalinančių vandens kokybės stebėseną.

Projekto partneriai: vandentvarkos klasteriai ir 7
skaitmeninių inovacijų centrai, įtraukiant
Saulėtekio slėnio SIC, iš Suomijos, Nyderlandų,
Ispanijos, Prancūzijos, Italijos.
Projekto biudžetas – 5 047 717 Eur.

Projektas pateiktas pagal kvietimą H2020-
INNOSUP-2018-2020 ir pateko į antrąjį etapą.

Projekto tikslas – stiprinti švariųjų technologijų
sektoriaus startuolių ekosistemą RIS šalyse,
pasitelkiant efektyvią akseleravimo programą. 

Bus siekiama skatinti švariųjų technologijų
startuolių plėtrą ir investicijų srautus Baltijos
regione. Partneriai sukurs ir įgyvendins
akseleravimo programą, kurioje dalyvausiantiems
startuoliams bus suteikta mentorystė, mokymai,
finansinė pagalba, prieiga prie sektoriaus ekspertų
ir investuotojų tinklo. Taip pat padės
akseleratoriaus dalyviams kurti verslo modelį,
vertės pasiūlymą, išbandyti jį su tikrais klientais ir
pasiruošti įėjimui į rinką. 

Projekto partneriai: Riga Technical University
(Latvija), GreenTech Cluster (Latvija), Cleantech
ForEst (Estija). 

Paraiška, pateikta pagal EIT Climate-KIC kvietimą,
sėkmingai įveikė pirmąjį etapą ir buvo pakviesta
dalyvauti galutinėje atrankoje.

P A T E I K T O S  P A R A I Š K O S

CircInWater – Inovatyvūs
žiedinės ekonomikos
vandentvarkos sprendimai
žaliai ir skaitmeninei
pramonės transformacijai.3
4

– 19 –

Place based RIS Accelerator:
akceleravimo programa,
padedanti kurtis ir augti
švariųjų technologijų
sektoriaus startuoliams.



Pirmasis projekto „ecoRIS3: Policies &
Measuresto Support Local & Regional Innovation
Ecosystems“ etapas užbaigtas 2019 m. 
Į sebėsenos etapą perėjusio projekto metu , per
visą jo įgyvendinimo laikotarpį, projekto
partneriai organizavo mokomuosius vizitus ir
keitėsi gerąja patirtimi, kaip valdžios, mokslo,
verslo ir visuomenės iniciatyvos gali padėti
efektyviau įgyvendinti sumanios specializacijos
strategijas kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių. Taip
pat dalijosi žiniomis organizuodami
suinteresuotųjų šalių susitikimus vietos
lygmeniu, taip stiprindami vietinę inovacijų
paramos ekosistemą. 

Partneriai organizavo ir dalyvavo 5
mokomuosiuose vizituose ir 4 interaktyviuose
renginiuose Ispanijoje, Airijoje, Portugalijoje,
Prancūzijoje, Suomijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Jų 
 metu pristatytos 64 gerosios praktikos ir
parengti nacionaliniai veiksmų planai sumanios
specializacijos įgyvendinimui efektyvinti. 

Projekto veiksmų planui parengti buvo pasitelkta
į pramonę orientuota tyrimų patirtis iš Airijos,
Suomijos ir Latvijos.

2020 m. birželio mėn. užbaigtas projekto
„ABCitiEs“ pirmasis etapas. 
2020 metais vyko 4 nuotoliniai mokomieji vizitai:
Lietuvoje, Graikijoje, Kroatijoje ir Nyderlanduose.

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį
partneriai identifikavo 15 gerųjų praktikų, kurių
dėmesys – vieta paremtas kolektyvinis verslumas
(angl. area based collaborative
entrepreneurship). Šis projektas iškėlė naują
požiūrį į verslumo skatinimą, akcentuodamas
bendruomenes ir jų potencialą įgalinti miesto
erdves.  Meno, verslo ar kt. pagrindu veikiančios
bendruomenės demonstruoja gebėjimus sukurti
traukos elementus fizinėje, dažnai apleistoje
vietovėje, pritraukti tikslinius vartotojų srautus ir
taip sukurti pridėtinę vertę bendroje
(kolektyvinėje) iniciatyvoje dalyvaujantiems
verslams. 

Pirmojo projekto etapo rezultatas – parengtas
veiksmų planas, kaip kolektyvinis verslumas gali
būti skatinamas Vilniaus mieste. Planui parengti
buvo pasitelkta verslo gerinimo rajonų patirtis iš
Olandijos.

2 Parko įgyvendinami „Interreg Europe“ programos projektai – „ecoRIS3“ ir „ABCities“ – 2020 metais
perėjo į veiksmų plano įgyvendinimo ir stebėjimo etapą.

Stebėjimo etape esantys projektai

gerųjų  praktikųgerosios  praktikos64 15
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2020 m.  tvaraus verslo pre-akseleravimo programa „Futurepreneurs“ vyko jau ketvirtąjį kartą.
Programa prasidėjo vasario 12 d. ir baigėsi gegužės 13 d. Per du mėnesius buvo surengtos 5-ios mokymų
sesijos, kurias vedė savo sričių ekspertai. Dalyviai buvo supažinditi su verslo pagrindais, jiems pristatyti
svarbiausi žingsniai, kuriuos turi atlikti kiekvienas sėkmės siekiantis startuolis. 

2020 m. programoje dalyvavo virš 100 dalyvių, į
atvirus renginius užsiregistravo beveik 500
žmonių. „Futurepreneurs“ mentorių tinklą sudarė
22 ekspertai. Finale savo idėjas pristatė 9
komandos.

Dėl pandemijos, dvi mokymų sesijos ir renginio
finalas buvo surengti virtualiai. Tai leido įtraukti
dalyvius iš kitų miestų ar net šalių, taip pat –
suburti tarptautinę komisiją. Įgauta patirtis bus
naudojama 2021 m. – visa programa vyks
skaitmeniniu būdu.

Pagrindinis programos partneris – bankas
„Swedbank“. Kiti partneriai: „Rockit“, „Katalista
Ventures“, „LitBAN“, Koinvesticinis fondas,
„Wolves Summit“, „Open Circle Capital“, „BEF
Lithuania‘“, „Pure Birds“, „Ignitis grupė“, Vilniaus
Universitetas, Vilnius Tech (Vilniaus Gedimino
Technikos Universitetas).

Projekto atidarymo metu patirtimi dalijosi viešnia
iš Silicio Slėnio (JAV), „Silicon Vikings“ vadovė
Charlotte Danielsson, „Swedbank“ vadovė Dovilė
Grigienė, „Katalista Ventures“ partneris Alex Gibb ir
„Lietuvos verslo angelų tinklo“ atstovai.

Mokymų sesijas vedė: Audronė Alijošiutė-
Paulauskienė (Socialinės verslo atsakomybės,
darnaus vystymosi politikos ekspertė); Donatas
Malinauskas („Deeper“ technologijų vadovas);
Darius Mockevičius (vienas iš „Foris Consulta”
įkūrėjų); Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė
(„Swedbank“ Verslo bankininkystės projektų
vadovė); Tomas Martūnas („Iron Wolf Capital“
partneris).
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Lietuvoje sukurta programa pirmą kartą
įgyvendinta Nyderlanduose. Ją įgyvendino
SSMTP partneriai „Pure Birds“, akseleratorius
„World Satrtup“ ir „Thrive institute“. Finale
savo idėjas pristatė 7 komandos.

„Futurepreneurs“ programa nominuota
„Energy Globe” tvarumo apdovanojimams.
Kasmet „Energy Globe“ apdovanojimuose
dalyvauja projektai iš daugiau nei 180 šalių.
2021 m. apdovanojimuose dalyvauja
novatoriški projektai ir išmaniosios
technologijos.  Rezultatai bus paskelbti 2021
m. liepos-lakričio mėn.

Antrą ir trečią vietas pasidalijo komandos „Act On
Crisis“ bei „Nosticks“. „Act On Crisis“ kuria
programėlę, padėsiančią rūpintis emocine
sveikata.  „Nosticks“ – medicininį prietaisą,
padėsiantį diagnozuoti ligoninės pacientams giliųjų
venų trombozę dar prieš pasirodant simptomams. 

Joms atiteko atitinkamai 600 ir 300 eurų piniginiai
prizai bei vietos „Wolves Summit“ konkurse.

„Futurepreneurs“ programos finale komandos rungėsi dėl piniginių premijų, galimybės pristatyti
savo startuolio idėją Lenkijoje organizuojamame „Wolves Summit“ konkurse bei 10 nemokamų
mentorystės valandų iš ekspertų.

Laimėtojai

1
„ELERTIS“

2-3
Siekia transformuoti esamą elektros
energijos sistemą, įnešdama į rinką
daugiau lankstumo, atvirumo ir inovacijų̨
bei sukurdama platformą, skirtą prekybai
atsinaujinančia energetika.

Komandai atiteko 1 tūkst. eurų piniginis
prizas bei galimybė savo idėją be
papildomos atrankos pristatyti projekto
partnerių iš Lenkijos organizuojame

„Act On Crisis“ ir „Nostics“

„Futurepreneurs“ tarptautinėje erdvėje
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„Hack4Vilnius“ 2020 metų hakatono metu rizikos
kapitalo „Open Circle Capital“ partneris Jens
Kristian Damsgaard pristatė, kaip „Business Model
Canvas“ metodu įvertinti savo verslo idėją, o
renginio paskutiniąją dieną Tomas Martūnas -
„Iron Wolf Capital“ partneris – dalinosi su
„Hack4Vilnius“ dalyviais žiniomis, kaip savo verslo
idėją pristatyti investuotojams.

„Hack4Vilnius 2020“ organizatoriai – Saulėtekio
slėnio mokslo ir technologijų parkas, Vilniaus
universitetas, Vilnius Tech, „Cognizant
Technology Solutions Lithuania“, pastarasis yra ir
pagrindinis renginio rėmėjas.

Renginio globėjas – Vilniaus miesto meras
Remigijus Šimašius.

Partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė, rizikos
kapitalo bendrovės „Iron wolf capital“ ir „Open
circle capital“, išmanių technologijų ir atviro kodo
elektronikos tiekėjai „Electronics Anodas“.

 
Įsitraukė ir bendruomenė

Organizatoriai kartu su „Lėkštė.lt“ surengė
didžiausius virtualius pietus Lietuvoje – hakatono
metu „Lėkštė.lt“ renginio dalyviams nemokamai
išvežiojo maistą į namus.

Spalio 16–18 d. jau trečią kartą vyko išmanaus miesto hakatonas „Hack4Vilnius“. Renginio finale buvo
pristatyta 19 idėjų, sprendžiančių miesto taršos, automobilių spūsčių, darnios kaimynystės, laisvalaikio
planavimo, turizmo ir kitas Vilniaus miesto problemas. Dėl pasaulyje siaučiančios pandemijos renginys
šiais metais buvo organizuotas nuotoliniu būdu ir subūrė daugiau nei 150 dalyvių, kuriems sprendimus
plėtoti padėjo 16 mentorių.

HACH4VILNIUS
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„Cognizant Technology Solutions
Lithuania“ įsteigtą prizą laimėjo komanda
„My wonder bird“. 
Komandos sprendimas –  sumaniai atrasti
ir aplankti Vilniaus miesto įdomiausias
vietas. Maršrutą lankytojas susiplanuoja
„Tinder“ programėlės principu, o
patikusioms vietoms aplankyti sudaromas
optimalus maršrutas, kuris gali būti
išskaidomas ir per kelias dienas. 

Vilnius Tech  įsteigtą prizą – galimybę tris
mėnesius plėtoti savo sumanymą
Kūrybiškumo ir inovacijų centre „LinkMenų
fabrikas“ – laimėjo komanda „GMA“,
pasiūliusi idėją, kaip paskatinti moksleivius
domėtis gamtos mokslais pasitelkiant
realius eksperimentus ir taip išplečiant
tradicinių mokyklų bendrojo ugdymo
programų galimybes. 

Bilietai į „Build Stuff 2020“ 1000 Eur stipendija

1

Bilietus į didžiausią Baltijos šalyse
vykstančią programuotojų konferenciją
„Build Stuff 2020“ iškovojo „Arfilter“
komanda, pateikusi sprendimą, kaip
pasitelkus dirbtinį intelektą ir pridėtinę
realybę paskatinti žmones aktyviau
dalyvauti balsuojant už įvairius projektus
mieste. 

Laimėtojai

1500 Eur Narystė „Linkmenų fabrike“

„CodeAcademy“ 1000 eurų stipendiją
pasirinktiems kursams laimėjo komanda
„Ping“, pasiūliusi parkavimo sistemą,
leidžiančią matyti laisvas stovėjimo vietas
Vilniaus stovėjimo aikštelėse realiuoju
laiku.
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CLIMATELAUNCHPAD

„ALGY“

2020 m. Lietuvoje jau penktąjį kartą vyko didžiausias pasaulyje žaliųjų verslo idėjų konkursas
„ClimateLaunchpad“, koordinuojamas Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko.  Renginys  vyko
virtualiai, todėl dalyvauti galėjo visi norintys, nepriklausomai nuo jų geografinės vietos.

Nacionalinėje programoje varžėsi 8 komandos.
Atrinktų idėjų autoriai buvo pakviesti liepos 15–17
d. dalyvauti virtualioje mokymų stovykloje su
Elena Messiou – inovacijų, verslumo ir vadybos
įgūdžių lektore, startuolių trenere.

Penkias savaites komandos mokėsi žaliojo verslo
kūrimo pagrindų su Saulėtekio slėnio mokslo ir
technologijų ekspertais. 

Pagrindiniai partneriai: „Swedbank“ Lietuvoje bei
finansinių technologijų ir tvarių inovacijų centras
„Rockit“ .

Konkurso finalas įvyko rugpjūčio 21 d. – trys
komandos-laimėtojos pateko į kitą konkurso
etapą ir įgijo galimybę savo idėjas pristatyti
Europos finale. Pasiruošti joms padės „Rockit“,
skyręs mentorystės sesijas.

 „PACK’n GREEN“
Biologinė kompostuojamo
popieriaus plaušienos 
pakuotė maistui išsinešti. 

„SUSTAINLINE“
 Žemės ūkio atliekų panaudojimas
gaminant biologiškai skaidomas
pakuotes.

1 Automatizuotas dumblių auginimo
akvariumų tinklas, filtruojantis patalpų
orą ir pašalinantis CO2. 

2
3

Laimėtojai
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Projekto, koordinuojamo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, tikslas - didinti įmonių
inovatyvumą bei skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant joms inovacijų konsultacines ir
inovacijų paramos paslaugas. Parkas yra vienas iš devynių projekto partnerių.

2020 m. veiklos rodikliai 

1

27
Nefinansinę paramą gaunančios

įmonės.
 

13
Inovacijų paramos paslaugas gavusios ir

(ar) konsultuotos įmonės, įdiegusios ir
(ar) sukūrusios inovacijas.

 

5
Inovacijų paramos paslaugas gavusių ir
(ar) konsultuotų įmonių sukurti gaminių,

paslaugų ar procesų prototipai. 
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Siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą,

būtina skatinti verslo investicijas į mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų

(MTEPI) veiklas. Lietuvos įmonėms trūksta žinių,

reikalingų efektyviam MTEPI veiklų vykdymui iš

esmės visame  inovacijų cikle – nuo produkto

kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai.

Siekiant spręsti šią problemą, projekto

įgyvendinimo metu yra teikiamos inovacijų

konsultacinės ir paramos paslaugos ūkio

subjektams, vykdantiems ar ketinantiems vykdyti

veiklą pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir

inovacijų raidos (sumanios specializacijos)

kryptis. Tai skatina įmones aktyviau plėtoti MTEPI

veiklas ir prisideda prie jų inovatyvumo bei

konkurencingumo didinimo. 

Projektas padeda mažinti šiuo metu teikiamų

inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų

teikimo išsiskaidymą, nes į projekto veiklų

įgyvendinimą yra įtrauktos viešosios įstaigos bei

mokslo ir technologijų parkai, kurių pagrindinė

veikla yra teikti inovacijų konsultacines ir (ar)

inovacijų paramos paslaugas.



Pagrindinių projekto veiklų – renginių ir diskusijų
forumų – įgyvendinimas dėl COVID-19 pandemijos 
 buvo atidėtas 2021 metams. Vienas tokių, 2020
m. pradėtų projektų – „Tvarūs ir įtraukūs
skaitmeninių inovacijų centrai Baltijos jūros
regione“, įgyvendinamas kartu su partneriais
Švedijos tyrimų institutu „RISE“ ir Latvijos
informacinių technologijų klasteriu. Švedijos
instituto finansuojamo  projekto metu
Skaitmeninių inovacijų centrai stiprins
institucinius pajėgumus, skirs dėmesio finansinių
srautų generavimui, siekiant į skaitmeninimo
procesus įtraukti skirtingus sektorius ir taip
užtikrinti Pramonė 4.0 tvarumą.

2020 m. SIC įsijungė į šiuos tarptautinius
tinklus:

„DIHNET precursor network“

„Smartup Accelerator network“

„SmartConnectivity EDIH network“

Europos skaitmeninių inovacijų centrų (SIC)
bendradarbiavimo platforma, apimanti nacionalinių ir
regioninių iniciatyvų koordinavimą bei tiesioginę
paramą skaitmenizavimui ir jį remiantiems SIC. 

Neformalus tinklas, jungiantis per 40 organizacijų
Baltijos jūros regione, skatinančių švariųjų
technologijų startuolius ir verslus. Tinkle siekiama
dalintis patirtimi, stiprinti švariųjų technologijų rinką
regione, pritraukti investuotojų. 

 Ši iniciatyva  padeda įmonėms gerinti procesus,
produktus ir paslaugas per informacinių ryšių
technologijas,  siekiant taip prisidėti prie Europos
pramonės skaitmeninimo. Šiandien tinklas jungia 78
narius iš 24 Europos šalių.

2017 m. buvo įkurtas Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centras (SIC), įmonėms suteikiantis
prieigą prie naujausių skaitmeninių technologijų sprendimų, kad galėtų juos pritaikyti savo verslo
procesuose taip didinant efektyvumą bei konkurencingumą.

Siekiant  skatinti įmonių procesų skaitmeninimą,
praėjusiais metais SIC darbuotojai aktyviai vykdė
veiklą tęsdami projektų įgyvendinimą, plėsdami
partnerystes, narystes, kurdami skaitmeninimo
procesus skatinančius įrankius verslui. 
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2020 m. pabaigoje su Lietuvos verslo paramos
agentūra buvo pasirašyta projekto „Saulėtekio
slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir
paslaugų plėtra“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0005)
įgyvendinimo sutartis, pagal kurią projektui skirta
ESSF finansavimo suma 3,68 mln. Eur. 
Bendra projekto vertė - 9,24 mln. Eur.

Planuojama, jog įgyvendinant projektą Saulėtekio
slėnyje iškils iki 6500 kv. m. dydžio Saulėtekio
slėnio skaitmeninių inovacijų centro pastatas,
kuriame veiks 14 įvairaus pobūdžio laboratorijų bei
11 tyrimų, prototipų gamybos, testavimo patalpų,
kuriose bus įdiegta naujausia, beveik 2 mln. Eur
vertės įranga.

Vykdant Projektą bus teikiamos inovacijų
konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugos,
vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklos, apimančios mokslinius tyrimus,
prototipų ir/ar koncepcijų kūrimą, jų testavimą
laboratorinėmis ir realiomis sąlygomis.  

Teikti paramą kuriant inovatyvius sprendimus
pramonės poreikių tenkinimui.
Stiprinti partnerių tinklaveiką, įtraukiant
MTEPI ir kompetencijų centrus,
lyderiaujančias pramonės įmones, smulkų ir
vidutinį verslą, verslo paramos organizacijas.
Gerinti finansavimo prieinamumą
technologijų perdavimo ir skaitmeninimo
projektų įgyvendinimui.
Didinti žinomumą apie skaitmenizavimo
naudą pramonės efektyvumui.
Remti startuolių informacinių technologijų
sektoriuje kūrimą.
Skatinti skaitmenizavimui reikalingų įgūdžių ir
kompetencijų įgijimą

Projekto tikslai:

S A U L Ė T E K I O  S L Ė N I O  S I C  
V E I K L O S  I R  P A S L A U G Ų  P L Ė T R A
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Per 2020 metus suorganizuoti 6 virtualūs
seminarai, surengti specializuoti mokymai
„Kickstart training“, siekiant apmokyti
skaitmeninių inovacijų centrų konsultantus dirbti
su įmonių skaitmenizavimo projektais pagal
Švedijoje išbandytą ir pasitvirtinusią metodiką.

Užbaigtas ir pradėtas naudoti „InnoCAPE“
skaitmeninės brandos vertinimo įrankis,
leidžiantis įmonėms sužinoti jų  skaitmeninimo
lygį, šiuo aspektu pasilyginti su kitomis sektoriaus
įmonėmis Baltijos jūros regione arba susisiekti su
artimiausiu skaitmeniniu inovacijų centru savo
regione išsamiai konsultacijai. 

Dėl pasaulinės pandemijos planuoti susitikimai
buvo organizuojami virtualiai. Įvyko 2 projekto
administraciniai susitikimai bei  5 vizitai  į  įmones:

2020-ieji „InnoCAPE“ projektui pasižymi reikšmingais  pasiekimais – užbaigtas skaitmeninės brandos
vertinimo įrankis bei finalizuojami Baltijos jūros regiono skaitmeninimo kompetencijų žemėlapio
kūrimo darbai. Dėl covid-19 pandemijos projektas buvo pratęstas 6 mėn. – iki 2021 m. gruodžio 31 d.. Tai
suteiks daugiau galimybių prisidėti prie įmonių bandomųjų skaitmenizavimo projektų realizavimo.

„Reboot IoT Factory“, „Nokia“ bei „Finwe“
(Suomijoje),  „Monitoring ERP Systems AB“ (Švedija)
bei „Arginta Engineering“ (Lietuva).

Metų pabaigoje pradėti paruošiamieji darbai
„Innocape“ pramonės hakatonų, kurie 2021 m. vyks
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje ir
Norvegijoje.

1 7

Sukurtas skaitmeninės 
brandos įrankis

Surengti nuotoliniai 
seminarai ir specializuoti 

mokymai 

5

Suorganizuoti virtualūs 
vizitai Švedijos, Suomijos 

ir Lietuvos įmonėse 

Skaitmeninės 
brandos vertinimo 

įrankis 
pasiekiamas

čia :

Projekto statistika
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Įgyvendinant projektą vykdomas MTEP sumanios
specializacijos srityje rezultatais grįstų
skaitmeninių inovacijų ir jų plėtros tendencijų
viešinimas bei inovacijų konsultavimo paslaugų,
formuojant inovacijų partnerystę skaitmeninių
technologijų diegime, teikimas.

Per 2020-uosius metus Saulėtekio slėnio
skaitmeninių inovacijų centro (SIC) ekspertai 
 paruošė skaitmeninių inovacijų auditus 17
tradicinės pramonės įmonių ir septynioms iš jų
pateikė konkrečias rekomendacijas verslo 
 procesų efektyvinimui.

Įgyvendinant projektą taip pat vykdomas MTEP
sumanios specializacijos srityje rezultatais grįstų
skaitmeninių inovacijų ir jų plėtros tendencijų
viešinimas bei inovacijų konsultavimo paslaugų,
formuojant inovacijų partnerystę skaitmeninių
technologijų diegime, teikimas.

Projekto „Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus,
pramonės įmonėse fasilitavimas“ („Smart InoTech pramonei“) tikslas – skatinti Lietuvos pramonės
įmones diegti MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje,  skaitmeninant gamybos procesus,
siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

SMARTINOTECH PRAMONEI

SIC ekspertai  parengė
skaitmeninių inovacijų

auditus 17 tradicinės
pramonės įmonių.

7 įmonėms pateiktos
konkrečios

rekomendacijos
įmonių procesų
efektyvinimui.

17 7

SIC ekspertų pagalba įmonėms
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Projekto įgyvendinimo metu iš viso planuojama
apmokyti 981 darbuotoją iš 19 įmonių.

Prie projekte jau dalyvaujančių įmonių prisijungė
dar dvi naujos įmonės: UAB „Pack Klaipėda“ ir
UAB „Jutrix".

1

Tęsiant 2019 m. startavusį projektą, ataskaitiniu
laikotarpiu buvo pradėti vykdyti Lietuvos
apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų
mokymai šiomis temomis:  
– skaitmeninių technologijų taikymas gamybos
procesuose,
– inovatyvių skaitmeninimo technologijų taikymas
metalo bei plastiko produktų kūrimo ir apdirbimo
procesuose.

2

22

KOMPETENCIJOS LT

164

Naujos įmonės

Įgyvendintos 
mokymų sesijos

Apmokyta 
apdirbamosios 
pramonės įmonių
darbuotojų

2020 m. įgyvendintų 
mokymų statistika
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Projekto  „Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymas skatinant
įmonėse diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose“ tikslas – padidinti apdirbamosios
gamybos įmonių darbuotojų profesines kompetencijas, užtikrinant dirbančiųjų galimybes greitai
prisitaikyti prie gamybos sektoriui keliamų iššūkių ir diegti skaitmeninimo technologijas gamybos
procesuose. 

KOMPETENCIJOS LT

Projekto „Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymas skatinant
įmonėse diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose“ tikslas – padidinti apdirbamosios
gamybos įmonių darbuotojų profesines kompetencijas, užtikrinant dirbančiųjų galimybes greitai
prisitaikyti prie gamybos sektoriui keliamų iššūkių ir diegti skaitmeninimo technologijas gamybos
procesuose.



2020 m. lapkričio 20 dieną Ekonomikos ir
inovacijų ministerija Vilniaus miesto mokslo ir
verslo atstovų konsorciumą nominavo Europos
komisijai kaip Europos skaitmeninių inovacijų
centrą (ESIC).  Konsorciumo nariai 2021 m. teiks
paraišką pagal Europos Komisijos skelbiamą
uždarą kvietimą, po kurio bus patvirtintas 
 Europos skaitmeninių inovacijų centrų sąrašas.

ESIC, sutelkęs skaitmeninių technologijų
kompetencijas ir infrastruktūrą, teiks
skaitmenizacijos, inovacijų paramos bei
konsultacijų paslaugas mažoms ir vidutinėms
įmonėms, viešajam sektoriui. 

ESIC orientuosis į tris pagrindines technologinių
sprendimų tiekimo sritis: informacines ir ryšių
technologijas, automatizaciją ir robotiką,
skaitmeninių gamybos procesų technologijas.

ESIC sudaro 9 partneriai, veikiantys Vilniaus
regione ir reprezentuojantys skirtingas
kompetencijas bei sritis:  mokslo ir studijų
institucijas, asociacijas, inovacijų paramos
organizacijas, viešąjį sektorių. Visos šios
organizacijos, prisijungdamos prie Europos
skaitmeninių inovacijų centro, apjungia savo
jėgas, infrastruktūrą ir kompetencijas bendram
siekiui – skatinti visapusišką Lietuvos pramonės,
smulkaus ir vidutinio bei viešojo sektoriaus
skaitmeninę transformaciją.

2020 rugsėjo 23 d. mokslo ir studijų institucijos, verslo organizacijos, mokslo ir technologijų parkai bei
Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė susitarimą, kuriuo buvo įkurtas Europos skaitmeninių inovacijų
centras Vilniaus regionui. Šio konsorciumo nariai įsipareigojo siekti bendro tikslo - spartinti mažų ir
vidutinių įmonių bei viešojo sektoriaus skaitmeninę transformaciją padedant prisitaikyti prie Pramonė
4.0 keliamų iššūkių.

Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų parkas

EUROPOS SKAITMENINIŲ
INOVACIJŲ CENTRAS

Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas, Fizinių ir technologijos 
mokslų centras

ESIC VILNIUS
NARIAI

Vilnius Tech

Vilniaus universitetas

Lietuvos robotikos asociacija

Lietuvos biotechnologų asociacija

Visorių informacinių technologijų 
parkas

Vilniaus  miesto savivaldybė,

BOD Lenses, UAB
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LIETUVOS ŠVARIŲJŲ 
TECHNOLOGIJŲ KLASTERIS

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris, vienijantis švariųjų technologijų srityje veikiančias įmones,
mokslo ir studijų institucijas bei kitus subjektus, 2020 metais ne tik išsirinko valdybą,  pradėjo ne vieną
reikšmingą partnerystę, bet ir, nepaisant pandemijos iššūkių,  aktyviai vykdė susitikimus   su klasterio
nariais bei organizavo renginius. 

Įsijungė į Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūros koordinuojamą projektą „Inovacijų
tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“,
kurio metu didinama klasterio branda,
plėtojamas jo tarptautiškumas. 
Išrinko savo pagrindinį valdymo organą -
Valdybą, surengė du posėdžius, kurių metu
aptartas klasterio veiklos planas, atlikti ir
planuojami darbai, koronaviruso pandemijos
keliami iššūkiai ir naujos galimybės.
Tapo  LR Aplinkos ministerijos socialiniu
partneriu ir pasiūlė ministerijai aktualias
diskusijų temas jos organizuojamuose
„socialinių partnerių penktadienių“
renginiuose.
Pateikė siūlymus LR Energetikos ministerijai
dėl Veiksmų plano Lietuvos energetikos
srities inovacijų ekosistemai sustiprinti.

Prisijungė prie „Virtual Climathon Vilnius” ir
„Clean Water Hackathon“ partnerių.
Įsitraukė į Šiaurės ir Baltijos šalių
skaitmeninės ir žalios transformacijos
suinteresuotųjų šalių bendruomenę (Nordic-
Baltic Digital Green Transition Stakeholder
Community).
Su klasteriu „Ekodomus“ (Italija) ir
Informacinių ir komunikacinių  technologijų
klasteriu „Mobile Heights“  (Švedija) inicijavo
ir pateikė projekto „Šiaurės klasterių
bendradarbiavimo platforma švariųjų
technologijų ir IKT įmonių tarptautiškumui
didinti“ paraišką COSME programai.
Su partneriu ŽŪK „Lagrenas“ pradėjo ruošti
paraišką H2020 kvietimui „LC-GD-1-3-2020:
Climate-resilient Innovation Packages for
EU regions“.
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Ataskaitiniu laikotarpiu Klasteris:



LR Prezidento iniciatyvos „Žalia Lietuva“
renginyje Prezidento patarėjų komanda kartu su
20-ties organizacijų, tame tarpe ir Klasterio,
atstovais spalio mėn. aptarė energetikos
inovacijas ir jų svarbą įgyvendinant Europos
žaliojo kurso tikslus, ES bei Lietuvos bendrą
siekį iki 2050 metų pereiti prie klimatui
neutralios ekonomikos. Diskusijos dalyviai
pristatė atstovaujamų organizacijų gerąją
praktiką ir pasiekimus, iššūkius.
Prisijungė prie Vilniaus miesto savivaldybės
platformos „Intelligent Energy Lab“ platformos,
kurios tikslas – rūpintis tvarios energetikos idėjų
generavimu bei įgyvendinimu Vilniaus mieste.

„Baltic Clean Technology Conference &
Matchmaking Event“

Tarptautinė švariųjų technologijų konferencija
 

 Kartu su Cleantech ForEst (Estija), Merinova
Technology Centre (Suomija), CLEAN (Danija)
organizuotą konferenciją atidarė eurokomisaras
Virginijus Sinkevičius. Konferencijos metu
dalyviai diskutavo, kaip skatinti švariųjų
technologijų plėtrą Baltijos jūros regione,
investicijas į žaliąsias inovacijas ir paspartinti
verslo bei mokslo bendradarbiavimą.  Renginyje
dalyvavo Lietuvos, Estijos, Suomijos, Danijos
mokslininkai, investuotojai, startuoliai ir kiti
inovacijų ekosistemos dalyviai.
Pagrindinis renginio partneris – Mokslo, inovacijų
ir technologijų agentūra. Į renginį užsiregistravo
virš 230 dalyvių, renginio įrašas platformoje
„Facebook“ sulaukė 437 peržiūrų, platformoje
„Youtube“ – 335.

LIFE – tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato
politikos finansavimo programa. Seminaras buvo
skirtas aplinkosauginių projektų iniciatoriams ir
paraiškų rengėjams. Internetinio seminaro metu
buvo pristatytas LIFE programos Aplinkos ir
išteklių naudojimo efektyvumo 2020 m.
kvietimas. Seminaro metu, pateikiant konkrečius
pramonės įmonių, paslaugų ar technologijų
atvejus, buvo apžvelgta LIFE paraiškos
koncepcija: sprendžiamos aplinkosauginės
problemos pristatymas, veiklų ir rezultatų loginis
išdėstymas, projekto tvarumo atskleidimas,
rekomenduojama partnerystė, LIFE pilotinių ir
demonstracinių projektų pavyzdžiai, 2020
metams palengvintos finansavimo taisyklės.
Patarimais dalinosi „Enviropea“ konsultacinės
firmos ekspertai, kasmet padedantys parengti
apie 30 LIFE paraiškų Prancūzijoje.
Į renginį, kuris buvo organizuotas kartu su
Aplinkos projektų valdymo agentūra, 
 užsiregistravo virš 100 dalyvių, renginio įrašas 
 platformoje „Facebook“ sulaukė 641 peržiūrų.

2020 m. Klasteris prisijungė prie kuriamo
„Smartup Accelerator“ tinklo, siekiančio
paskatinti startuolius, prisidedančius prie
švariųjų technologijų vartotojams kūrimo. 
Pateikė projektą „Europos žaliosios
pramonės revoliucijos 5.0 įgalinimas per
išmaniąsias vertės grandines ir kritinius
išteklius: atsinaujinančią energetiką,
vandenį, atliekas ir duomenis“ pagal H2020
Innosup-1-2020 kvietimą (antrasis etapas).
Pagal šį kvietimą Klasteris taip pat dalyvavo
projekto „Innovatyvūs žiedinės ekonomikos
vandentvarkos sprendimai žaliai ir
skaitmeninei pramonės transformacija“
paraiškoje kaip partneriai. 

Klasterio renginiai

2020. 11.19

Nuotolinis programos „LIFE“ 
Paraiškų rengimo praktinis seminaras

2020.06.09
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Daugiau apie 
konferenciją:



Baltic Freya, 
UAB

Elektromobilių
Sprendimų 

Centras, UAB
 

 Elertis, 
UAB

2020 m. aktyviai vykdyti susitikimai su klasterio
nariais. Tarp jų – „Baltijos aplinkos forumas“,
„Saulės grąža“,  „Bioversija“, „Solet Techics“,
„Rokvesta“,  „Žaliasis taškas“, „Elektromobilių
Sprendimų Centras“, „Pack in green“. 

Susitikimų metu, remiantis iš anksto paruošta 
 apklausa, buvo apklausiami klasterio nariai. Taip
siekiama išsiaiškinti kiekvieno nario poreikius ir
specifines veiklos ypatybes. Individualių
susitikimų metu klasterio nariai ne tik išsamiai
pristatydavo    savo   veiklą,    bet    ir    pagrindines

AIRPLUS1 Lituanica,
 UAB

Klasterio nariai

Susitikimai su nariais

2020 metų pabaigoje klasterį sudarė 37 nariai. Šiemet prie klasterio prisijungė 6 nauji nariai – sartuoliai.

Rimti Ratai, 
MB

Pack in green, 
MB

problemas, su kuriomis susiduria, išsakydavo
mintis, kokios pagalbos tikisi iš Klasterio.

Susitikimų metu kiekvienam klasterio nariui buvo
pristatomos individualiai jam tinkančios
finansavimo priemonės, aptariama, ar reikalinga
pagalba rengiant investicijų į MTEP ataskaitas
Lietuvos statistikos departamentui. 
Susitikimų metu buvo identifikuota, jog
dažniausiai kylantis iššūkis ar poreikis klasterio
nariams – pagalba ieškant patikimų partnerių
atskiriems projektams ar nuolatiniai veiklai.
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K I T A  V E I K L A



„The Global Hack“ – pasaulinis hakatonas, skirtas kovai su
pasauline pandemija.  Organizatorius – „Garage48“, Estija. Parko
atstovai buvo hakatono mentoriai.  Renginio auditorija – iki 1200
dalyvių iš viso pasaulio.

„Wolves Summit“ – didžiausias Rytų ir Vidurio Europoje startuolių ir
investuotojų renginys. Renginio metu organizuojamame konkurse
„100 Wolves Pitching Contest“ teisėjavo Parko direktorė Laima
Kaušpadienė.

2020
04.09–12

 
Week of Innovative Regions in Europe  (WIRE) – Europos Komisijos
organizuojamas aukšto lygio renginys, skirtas inovacijoms ir regionų
plėtrai skatinti. Parko vadovė Laima Kaušpadienė dalyvavo ekspertų
diskusijoje, kurios tema – „Working with regions for European
recovery“. 

„EUvsVirus” - Europos Komisijos organizuotas hakatonas, vykęs balandžio-
gegužės mėnesiais. Parko atstovai buvo hakatono „EUvsVirus“ mentoriai. 
Renginyje dalyvavo 2164 komandos.

COTEC Innovation Summit 2020 – vienas didžiausių Pietinės Europos inovacijų
renginių, vykstantis Portugalijoje. Parko vadovė Laima Kaušpadienė dalyvavo
ekspertų diskusijoje tema –  „Growing a Innovative SME: can Europe be a bridge
for the world?”.

„Hack the Crisis“ – nacionalinis hakatonas, skirtas spręsti pasaulinės
pandemijos sukeltus iššūkius. Parkas – vienas iš hakatono „Hack the Crisis“
partnerių.  Pagrindinis organizatorius – Lietuvos verslo angelų tinklas.
Renginyje dalyvavo  daugiau nei 400 žmonių. 

2020
03.20–22

2020
04-05

2020
10.02

2020
10.05

2020
04.28
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2020 European Clusters & Parks Round-Table Summit – Qingdao High-Tech
Zone kartu su EUPIC (Čingdao, Kinija) organizuojamas virtualus susitikimas su
stipriausiais mokslo ir technologijų parkais iš Europos, kuriame dalyvavo bei
savo veiklas ir galimas bendradarbiavimo galimybes pristatė ir Parko atstovai.
Susitikimą stebėjo net 40 000 žmonių.

2020
11.04



Talentų paieška: nuolatinis vs. nuotolinis
darbuotojas

Virtualaus renginys, skirtas patarti
įmonėms, kokius IT talentus įdarbinti –

nuotolinius ar nuolatinius. Renginyje  buvo
diskutuojama apie naudą, privalumus,
laiką ir iššūkius samdant nuotolinius

darbuotojus. Pranešėjai –  „ActiveXT“  ir
„Hitcontract“ atstovai. 

Darbo kodekso pokyčiai ir naujos prievolės
darbdaviui

Virtualus renginio metu aptarti Darbo
kodekso pakeitimai – nuo darbo
organizavimo nuotoliniu būdu iki

 darbo sutarties nutraukimo sąlygų ar 
 darbo užmokesčio nustatymo.

 Pranešėja – „AAA Law“ ekspertė Daiva
Apšegienė.
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Elektroninė prekyba: kaip išvengti teisinių
iššūkių?

Virtualus renginys, siekiantis pristatyti
įmonėms,  į kokius praktinius ar teisinius 

 niunsus vertėtų atkreipti dėmesį
perkeliant savo verslą į elektroninę erdvę.  

Pranešėjas –  „Metida Law Firm“
teisininkas Paulius Milkevičius. 

Reklama socialiniuose tinkluose: naujos
žaidimo taisyklės

 Prekių ženklų atstovams,
bendradarbiaujantiems ar dar tik
ketinantiems bendradarbiauti su

nuomonės formuotojais, pristatytos
naujos reklamos socialiniuose tinkluose

taisyklės. Pranešėjai –  „AAA Law“  ir
„Influenceriai.lt“ atstovai. 

K I T I  N U O T O L I N I A I
R E N G I N I A I



SAULĖS GRĄŽA BLUE OCEAN ROBOTICS 

Kuršėnuose įrengtas antrasis pagal dydį
Lietuvoje saulės elektrinių parkas, per

metus generuosiantis 2,5 mln. kWh švarios
saulės energijos.  

 
Įmonė taip pat pasirašė finansavimo

sutartį, leisiančią pradėti saulės elektrinės
įrengimo prie Gruzijos vidaus reikalų
ministerijos pastato Tbilisyje darbus.

 
Tarp MITA - Mokslo, inovacijų ir

technologijų agentūra atrinktų įmonių į
JAV akseleravimo programą pateko 

 Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų
parko bendruomenės narė „Saulės Grąža“. 

 Konkurse į akseleratorių dalyvavo 27
inovatyvios įmonės, iš kurių 13 buvo
pakviestos dalyvauti tolimesniuose

etapuose.

Įmonė – Parko alumni – pateko į „Robotics
Business Review“ sąrašą kartu  su 50 pasaulio

įtakingiausių robotikos įmonių. Pripažinimą
pelnė sukurti dezinfekuojantys UVD robotai,

kurie buvo pasitelkti kovai su COVID-19.

OXIPIT

Startuolis pradėjo bendradarbiauti su
Šveicarijos įmone „Healthcare Konnect“.

Partnerystės tikslas – „Oxipit“ sukurto
dirbtinio intelekto sprendimo „ChestEye AI“

taikymas Nigerijos sveikatos priežiūros
įstaigose.

 
„Oxipit“ paskelbtas vienu perspektyviausių

2020 m. Lietuvos startuolių.

CARDINITY

Geriausio darbdavio konkurse, kurį
organizavo portalas „Delfi“ ir „CVbankas“,
įmonė laimėjo pirmąją vietą kategorijoje

„Finansai“.

Už sukurtas mikroformavimo femtosekundiniu
lazeriu stakles „Laser Nanofactory” įmonė gavo

Tarptautinės dizaino akademijos „Bronze A’
Design“ apdovanojimą, gaminančių vartotojų

produktų, įrankių ir mašinų dizaino kategorijoje. 

FEMTIKAMONIMOTO

Startuolis sėkmingai užbaigė pirmąją
sutelktinio finansavimo kampaniją.

Užsibrėžti lūkesčiai viršyti 134 proc. –
surinkta daugiau nei 400 000 Eur.

P A R K O  B E N D R U O M E N Ė S
P A S I E K I M A I

MONOSPEKTRA

 „Monospektra“ pripažinta viena
sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių ir

pelnė „Gazelė 2020“ apdovanojimą
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2020 metais ir aktuali informacija buvo nuolat
skelbiama SSMTP ir SSMTP koordinuojamose
projektų interneto svetainėse. Visuomenei
buvo pateikiama svarbiausia informacija apie
parko ir jo kontroliuojamų projektų veiklas,
naujas narystes ir partnerystes, būsimus
renginius ar susijusius kvietimus teikti
paraiškas.

Vienu svarbiausių SSMTP ir jo koordinuojamų
projektų komunikacijos kanalų praėjusiais
metais tapo socialiniai tinklai – „Facebook“,
„LinkedIn“, „Youtube“, „Instagram“ bei
„Twitter“, iš kurių aktyviausia komunikacija
vykdyta „Facebook“ kanale. 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko
„Facebook“ paskyroje per metus paskelbta
daugiau nei 170, Saulėtekio slėnio
skaitmeninių inovacijų centro paskyroje –
daugiau nei 200, o Lietuvos švariųjų
technologijų klasterio – daugiau nei 100 įrašų.
Kartu buvo pasitelktos ir kitos projektinės
paskyros socialiniuose tinkluose.

Siekiant maksimalios sklaidos, buvo
pasitelkiamos ir šalies žiniasklaidos
priemonės. Aktuali informacija buvo
viešinama platinant pranešimus spaudai,
nušviečiama partnerių ruošiamoje ir
platinamoje medžiagoje bei organiškai
žurnalistų rengiamuose straipsniuose.
Žiniasklaidos priemonės aktyviai pasitelktos
organizuojant SSMTP ir jo koordinuojamų
projektų inicijuojamų renginių komunikaciją:
patalpinti 2 su „ClimateLaunchpad“
nacionaliniu finišu susiję straipsniai ir 3 – su
„Futurepreneurs“ pre-akseleratoriumi.

Papildomos priemonės

Kaip papildoma viešinimo ir rinkodaros
priemonė pasitelkta reklama socialiniuose
tinkluose, kuria buvo siekiama platesnės
organizuojamų renginių sklaidos tikslinėse
grupėse. Viešinant „Futurepreneurs“
programą Vilniaus mieste buvo pasitelkti 20
reklaminių stendų bei dvi savaites vykdyta
reklama viešajame transporte. 
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Eil. Nr. Rodiklis Faktinė reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Infrastruktūros ir inovacijų paramos paslaugų apimtis

Unikalių klientų skaičius

Naujų klientų skaičius

Naujų, Parke įsikūrusių, technologinių įmonių skaičius

Sukurtos naujos aukštos kvalifikacijos specialistų darbo vietos Parke
veikiančiose įmonėse

Pateiktų paraiškų/įgyvendinamų projektų skaičius

Parke veikiančių technologinių įmonių pritrauktos investicijos

Įmonių sukurtų ir pateiktų rinkai naujų produktų skaičius

Inovacijų kultūros puoselėjimo, verslumo skatinimo, tinklaveikos ir
bendruomeniškumo renginiai, vnt.

 782 350 eur

1380

550

6

67

12/7

807 000 Eur

25

35

Parko veiklos stebėsenos rodikliai įtvirtinti Parko veiklos 2017-2022 m. startegijoje, ir
atliepia Mokslo ir technologijų parkų koncepcijoje pateikiamas rekomendacijas Parkų
veiklos vertinimui.
Žemiau pateikiamos faktinės veiklos stebėsenos rodiklių reikšmės už 2020 metus.
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