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Bendra informacija
Pagrindinė informacija
Viešoji įstaiga „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ (toliau PMTP) įsteigta 2006 m.
balandžio 6 d.
PMTP įsteigtas įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
srityje remti, komercializuoti mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti
verslo, mokslo ir studijų integraciją ir taip prisidėti prie eksporto skatinimo, šalies konkurencingumo
didinimo ir žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos kūrimo. Įstaiga gali atlikti technologinio verslo
inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti
verslo valdymo, kitas (informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir
panašias) paslaugas. PMTP taip pat teikia konferencijų salės, posėdžių kambarių ir įrangos nuomos
paslaugas, teikia informaciją apie ES mokslinių tyrimų programas ir fondus, konsultuoja mokslinių
tyrimų ir inovacijų diegimo klausimais.
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Įstaigos dalininkai yra Panevėžio miesto savivaldybė ir KTU. Įstaigos įstatinį kapitalą sudaro
954298 Eur. Panevėžio miesto savivaldybės įnašas 952 850 Eur. Kauno technologijos universiteto
įnašas – 1448 Eur.

Paramos gavėjo statusas
Įstaiga yra paramos gavėja. Per ataskaitinį laikotarpį paramos negauta.

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus
Per ataskaitinius 2015 metus PMTP gavo 98191 Eur pardavimo pajamų, 8 Eur palūkanų pajamų
ir 71 Eur prekių pardavimo, 240 Eur kitų pajamų bei 6500 Eur projektų finansavimo pajamų. Iš viso
105010 Eur

Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius
metus
Per 2015 metus ilgalaikio materialiojo turto įmonė įsigijo už 5132 Eur. Įstaigos materialaus turto
pokyčiai pateikiami įstaigos finansinių rezultatų Aiškinamajame rašte.

Viešosios įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas
Viešoji įstaiga savo veikloje naudoja ilgalaikį materialų turtą pagal panaudos sutartis su
Panevėžio miesto savivaldybe, UAB “Aki sprendimai”. Turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose.
Panaudojamas turtas: inventorius (baldai, kompiuteriai, kita įranga, kurių vertė 16151.75Eur; baldai,
kurių vertė 2926.26 Eur).

Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus
Per ataskaitinius 2015 metus įstaiga patyrė 128176 Eur sąnaudų, iš jų darbuotojų išlaikymo
išlaidas sudarė: priskaičiuotas darbo užmokestis 31456 Eur, socialinio draudimo mokesčiai 9745 Eur,
atostoginių kaupimo –5005 Eur, su projektu susijęs DU -10403 Eur. Bendros darbuotojų išlaikymo
išlaidos 25793 Eur.

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 5 darbuotojai (1 darbuotoja buvo išėjusi į vaiko
priežiūros atostogas. 1 darbuotoja įdarbinta ½ etato pasinaudojant Darbo biržos darbo įgūdžių įgijimo
programa).
Praėjusio ataskaitinio pabaigoje įstaigoje dirbo 4 darbuotojai.

Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
2015 metų įstaigos išlaidos direktoriaus darbo užmokesčiui bei atostoginiams – 17876,79 Eur,
socialinio draudimo mokestis 5538,23 Eur Kitų išlaidų, susijusių su įstaigos valdymu bei išlaidų
išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenimis nepatirta.

Viešosios įstaigos finansiniai finansinių metų rezultatai
2015 metų įstaigos veiklos rezultatas buvo 23166 Eur nuostolio.

PMTP biudžeto dinamika 2008 – 2015 m.
PMTP veiklos (išskyrus projektų finansavimą) pajamų struktūra 2008 – 2015 m.
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1 pav. Veiklos pajamų struktūra 2008 - 2015 m. (Eur)

2015 m. įstaigos pajamos buvo mažesnės 3.65 tūkst. Eur (3,6 proc.) Sumažėjus struktūrinių
fondų finansuojamų projektų labiausiai mažėjo ir įstaigos pajamos iš konferencijų salių bei įrangos
nuomos bei su tuo susijusių papildomų paslaugų.

Kompensuojamos sąnaudos 2008 – 2015 m.
Apskaitoje projektų įgyvendinimui skiriamas finansavimas apskaitomas prie įstaigos pajamų ir
sąnaudų. Tam, kad būtų patogesnis palyginimas, šioje ataskaitoje jį pateikiame atskiru grafiku (2 pav.).
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2 pav. Kompensuojamų sąnaudų kaitos tendencijos 2008 - 2015 m. (Eur)

Sąnaudų dinamika 2008 – 2015 m.
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3 pav. Sąnaudų dinamika 2008 – 2015 m. (Eur)

Lyginant su 2014 m. įstaigos sąnaudos (3 pav.) liko stabilios. 28 proc. visų įstaigos sąnaudų
(35272 Eur) sudarė nusidėvėjimo sąnaudos (2014 m. - 29,6 tūkst. Eur). Reikšmingą neplanuotų
sąnaudų dalį sudarė pagal 2014 m.- 2015m. vykdytą projektą „Verslo asistententas“ nepatvirtintos
dalies išlaidų (18079 Eur) priskyrimas sąnaudoms. Veiklos ataskaitoje šios išlaidos nurodytos
sąnaudose „dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo“ ir „kitos veiklos“ sąnaudose. Manome kad

minėtos išlaidos nepatvirtintos neturint tam pagrindo. Dėl jų patvirtinimo ir kompensavimo pradėjome
ginčo procedūrą.
Pasibaigus vykdomam projektui reikšmingiausiai mažėjo (20 tūkst Eur) darbuotojų išlaikymo
sąnaudos. Abejotinomis skolomis per ataskaitinį laikotarpį priskirta 709 Eur. klientų įsiskolinimo
(2014 m. – 1539 Eur). Per 2015 m. apmokėta 329 Eur anksčiau abejotinomis skolomis pripažinto
klientų įsiskolinimo.

Veiklos rezultatų dinamika 2008 – 2015 m.
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4 pav. Veiklos rezultato dinamika 2008 - 2015 m. (Eur)

2015 m. įstaiga patyrė 23166 Eur nuostolio. Nuo įstaigos veiklos pradžios įstaiga 2015 m.
pabaigoje buvo sukaupusi 4169 Eur teigiamo veiklos rezultato. (4 pav.).

PMTP įsikūrusių įmonių veiklos stebėsena
Įmonių skaičiaus, ploto, profilio bei darbuotojų skaičiaus dinamika
Sukuriamos palankios verslo aplinkos sąlygos PMTP įmonėms leidžia efektyviau panaudoti
turimus resursus ir nuolat plėtoti savo verslą. Biuro, gamybinių patalpų, bendradarbiavimo erdvės,
virtualaus biuro paslaugos suteikia palankias sąlygas veiklos vystymui įvairaus profilio, dydžio bei
veiklos etapo įmonėms bei pradedantiesiems verslininkams.
Bendras įmonių skaičius 2015 m. pabaigoje buvo 48, dvi iš jų naudojosi virtualaus biuro
paslauga.
Per 2015 m. iš PMTP 8 įmonės išsikėlė arba buvo nutrauktos Virtualaus biuro paslaugų sutartys,
įsikėlė - 2. Trys įmonės ūgtelėjo ir joms buvo padidintas nuomojamas plotas todėl bendras užimtas
plotas bei dirbančiųjų skaičius išaugo.
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7 pav. Darbuotojų skaičiaus PMTP įsikūrusiose įmonėse kaita 2008 – 2015 m.

PMTP įsikūrusių įmonių veiklos sritys
Daugiau nei pusę Všį „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ įsikūrusių įmonių sudaro
vadinamosios infrastruktūrinės įmonės, kurios kitoms MTP bei išorės įmonėms teikia įvairias
paslaugas ( juridines, finansines, apskaitos, inovacijų sklaidos, konsultacijų, mokymų, darbų saugos,
IT, rinkodaros, leidybos, reklamos, sveikatinimo ir kt.) Šios PMTP įsikūrusios bendrovės formuoja
svarbią kompleksinio PMTP paslaugų verslui paketo dalį (8 pav.).
Projektavimo, statybų, geodezijos paslaugas teikiančios bendrovės sudaro 27 proc. Įvairia kita
veikla užsiima 13 proc. PMTP įsikūrusių įmonių.
Įmonės pavadinimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Veiklos sritis

IT, technologines bei inžinerinės įmonės
UAB „AKI sprendimai“
GreenClean – sandėliavimo įrangos prekyba
UAB „Alna Intelligence“
IT priežiūros paslaugos
UAB „Dinetas“
Interneto, telefono, televizijos paslaugos
UAB „Domo servis“
Pastatų administravimas
UAB „Eismo valdymo sistemos“
Eismo valdymo sistemos
UAB „Grifs AG“
Saugos tarnyba
UAB "Ieškok komunikacijos"
Pažinčių ir bendravimo portalas "Ieškok.lt",
reklamos transliavimas, programavimas
UAB „StrongPoint“
Verslo valdymo sistemos, IT sprendimai
UAB „Vandentika“
Vandens gerinimo įranga, vandens filtrai
buičiai ir pramonei
UAB „Deglas“
Vidutiniškai aukštų technologijų plėtra.
Šviesolaidinio tinklo diegimas
Juridinės, finansines, inovacijų sklaidos, mokymų bei darbų saugos paslaugos
UAB „Daivilta“
Buhalterinės paslaugos
UAB „Fineta“
Buhalterinės apskaitos paslaugos
UAB „Hormė“
Finansinės, juridinės konsultacijos, apskaitos
paslaugos
Irina Nosova
Papildomo meninio mokymo veikla. Dailės
studija
UAB „KL sprendimas“
Buhalterinės apskaitos paslaugos
VšĮ LIC Panevėžio skyrius
Inovacijų sklaidos konsultacijos
VŠĮ „Energetikų mokymo centras"
Suaugusiųjų mokymas ir atestacija, profesinis
tobulinimas
UAB „Tuvlita“
Darbų saugos paslaugos
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (asociacija)
ES paramos administravimas Panevėžio rajono
įmonėms ir asociacijoms
Įmonės, teikiančios reklamos, spaudos, bei dizaino paslaugas
IĮ „Gerai.lt“
Dizaino, reklamos kūrimo darbai
D. Rudžio IĮ
Skaitmeninė spauda
Projektavimo, geodezinės ir statybų įmonės
IĮ G.Diržio projektavimo įmonė
Projektavimo darbai
UAB „Geodera“
Kadastriniai matavimai, sklypų formavimo –
pertvarkymo
projektai,
topografinės
nuotraukos
IĮ „Graida“
Geodezija, žemėtvarka, kadastriniai matavimai
UAB „Gunika“
Pastatų, inžinerinių tinklų projektavimas,
statyba

Įmonės pavadinimas
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Veiklos sritis

Valdas Lukošiūnas
Baldų projektavimas, gamyba
Aldonos Navickienės architektūrinio dizaino firma
Projektavimo darbai
IĮ J. Nebilevičiaus projektavimo firma
Projektavimo darbai
IĮ A.Petrevičiaus įmonė
Projektavimo darbai
UAB „Statekus“
Statyba
Dainius Urbonas (individuali veikla)
Konstruktorius
Romo Valaičio IĮ
Inžinerinis projektavimas (virtualus biuras)
IĮ N. Zubienės projektavimo įmonė
Projektavimo darbai
IĮ D. Žilinsko įmonė
Projektavimo darbai
Logistika ir distribucija
Tarptautinių pervežimų ekspedicijos paslaugos
UAB „Alkema“
UAB „Anetus“
Krovinių pervežimas
UAB „Autonika“
Transportas ir logistika
UAB „Balta burė“
Distribucijos paslaugos
Sveikatinimo, sporto paslaugaos. Medicininė įranga
A. Januška (individuali veikla)
Sporto medicina, judesio terapija
UAB „Puikiai savijautai“
Sveikatinimo paslaugos, švietimas remiantis
naujausiomis technologijomis
Besisukantys
instrumentai,
medžiagos
UAB „SKAYLUX ir Ko“
odontologams
Sveikatingumo kabinetas (masažai)
Ščiuka Evaldas ( atletai.lt )
Kita veikla
UAB "Energijos kontrolė"
Didmeninė prekyba pramoninėmis žaliavomis
Mindaugas Lukšys
Kilnojamojo turto vertinimas ir kitos su tuo
susijusios paslaugos
UAB „E-Projektas“
Miškininkystė
UAB „Kertvita“
Miškininkystė
Stiliaus studija „Esi žavi“
Stiliaus studija (virtualus biuras)
UAB "ALKO Pakas"
Metalo apdirbimas, aliuminių kapsulių gamyba

6; 13%
10; 21%

IT, technologines bei inžinerines
įmonės
Juridinės, finansines, inovacijų
sklaidos, mokymų bei darbų saugos
paslaugos
Reklamos, spaudos bei dizaino
paslaugos

4; 8%

4; 8%
9; 19%

2; 4%

13; 27%

Projektavimo, geodezinės ir statybų
įmonės
Logistikos ir distribucijos paslaugos

8 pav. PMTP įsikūrusių įmonių struktūra pagal veiklas

Pusė PMTP įsikūrusių įmonių (50 proc.) įsikėlimo momentu buvo naujos įmonės, registruotos
mažiau nei prieš 3 m. Kita dalis (20 proc.) - nuo 3 iki 10 m. Likusios įmonės įsikėlimo momentu buvo
daugiau nei 10 metų patirtį turinčios bendrovės (9 pav.).
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9 pav. PMTP įsikūrusių įmonių registracijos laikas įsikėlimo momentu (įm. sk.)

Inovaciniai projektai, technologijos, naujovės
Dauguma PMTP įsikūrusių įmonių pasižymi inovatoriškumu. Per 2015 m. metus pradėta vykdyti
per 19 inovacinių projektų, naujų technologijų pagrindu sukurtų produktų, paslaugų. Pavyzdžiui 1-oji
„lietuviška“ aplikacija Apple išmaniajam laikrodžiui buvo sukurta PMTP.

PMTP įmonių bendradarbiavimas, dalyvavimas mokymuose, parodose
Per 2015 m. PMTP įmonės dar aktyviau bendradarbiavo tarpusavyje, kurdamos naujus projektus,
produktus, naudojosi vienos kitų paslaugomis – išnaudojo PMTP suteiktas galimybes. Daugiau nei
pusė (53 proc.) PMTP įsikūrusių įmonių nurodė, kad bendradarbiavo su kitomis, viena ar keliomis,
PMTP įsikūrusiomis įmonėmis. Daugiau nei ketvirtadalis (29 proc.) įmonių savo prekes ar paslaugas
vystė kartu su kitomis Lietuvos ar užsienio įmonėmis. Beveik ketvirtadalis (18 proc.) PMTP įmonių
bendradarbiavo su mokslo institucijomis. Per 2015 m. PMTP įsikūrusiose įmonėse praktiką atliko 18
studentų.

PMTP įmonių veiklos rezultatų vertinimas bei PMTP teikiamų sąlygų
tinkamumas veiklos vystymui
Įsikūrusias įmones tenkina PMTP suteiktos sąlygos veiklai, bendradarbiavimui bei poilsiui.
Išskiriami pagrindiniai teigiami PMTP aspektai: ideali strateginė vieta, puikios patalpos (nebrangios,
erdvios, šiltos, tylios, saugios, prižiūrėtos), maloni atmosfera (draugiška administracijos komanda, geri
kaimynai, draugiškas kolektyvas), inovatyvi darbo aplinka, kai vienoje vietoje galima suderinti darbą,
poilsį, mokymus, susitikimus su partneriais, palanki vieta draugiškiems bendradarbiavimo santykiams
užmegzti. Visos įmonės rekomenduotų PMTP kitiems.
Palankios darbo sąlygos turi didelės reikšmės įmonės veiklos produktyvumui. Daugiau nei pusė
tyrime dalyvavusių PMTP įmonių (68 proc.) savo veiklą 2015 m. vertina „Gerai, rezultatai kaip
tikėtasi“ arba „Puikiai, įmonės rezultatai geresni nei tikėtasi“ (10 pav.). Likę 30 proc. savo rezultatą
vertina kaip vidutinišką. Viena įmonė nurodė, kad 2015 m. nepasiekė norimo rezultato.
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10 pav. PMTP įsikūrusių įmonių 2015 m. veiklos rezultatų vertinimas

PMTP verslo paramos paslaugų paketas
Vienas iš strateginių VŠĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ veiklos tikslų yra gerinti
verslo subjektams teikiamų paslaugų kokybę bei kompleksiškumą. Formuojant PMTP įsikūrusių
įmonių profilį stengiamasi sudaryti reikšmingą vadinamųjų infrastruktūrinių įmonių dalį. Tai mokslo ir
technologijų parkui leidžia minimaliomis investicijomis, išlaikant minimalų darbuotojų skaičių teikti
bendrą kompleksišką PMTP paslaugų verslui paketą. PMTP įsikūrusioms bei išorės įmonėms teikti
įvairias paslaugas. Pvz., konsultavimo teisės, finansavimo, apskaitos vedimo, inovacijų vadybos,
intelektinės nuosavybės klausimais, technologijų perdavimo, komercializavimo, inovacinių projektų
rengimo ir įgyvendinimo, darbų saugos, verslo planavimo, finansavimo galimybių, ES fondų, verslo
pradžios ir planavimo, marketingo, rinkodaros, įmonės ir personalo valdymo, informacijos paieškos ir
valdymo klausimais. Mokymo, IT priežiūros, rinkodaros, leidybos, reklamos, projektų rengimo bei
įgyvendinimo, inovacijų sklaidos ir kitas, verslui būtinas paslaugas.
2015 m. sėkmingai naudoti klientams patrauklūs PMTP kompleksinių paslaugų paketai,
Virtualiojo biuro, registracijos bei korespondencijos adreso bei kitos naujos paslaugos. Per 2014 m.
PMTP įsikūrusios bei Virtualaus biuro paslauga besinaudojančios įmonės išnaudojo 165 nemokamų
valandų PMTP pasitarimų kambariuose.

Projektinė PMTP veikla
1. „Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių
kompetencijas”
PMTP nuo 2015 m. baigė vykdyti partnerio teisėmis pradėjo įgyvendintą projektą „Verslo asistentas –
verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas”. Projekto tikslas – teikti
inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą. Projekto trukmė – 18 mėn.
Rezultatas: PMTP vykdė konsultacijas, leidžiančias ugdyti verslumo gebėjimus, užtikrinti inovacijų
paramos paslaugų sklaidą.

Mokymai
Per 2015 m. PMTP įvyko per 310 mokymų renginių, seminarų, kursų, kuriuose dalyvavo per
2900 dalyvių (11 pav.).
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11 pav. PMTP renginių skaičiaus ir dalyvių juose dinamika

Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, kvalifikacijos kėlimas

PMTP aktyviai dalyvauja Panevėžio užsienio kapitalo įmonių asociacijos F.I.B.A. (Foreign
Investors Business Association) veikloje.
2015 m. tęsta PMTP narystė bei dalyvavimas Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų
veikloje. Dalyvauta PPPAR organizuotoje parodoje „EXPO Aukštaitija 2015“.
2015 m. PMTP administracijoje praktiką atliko 1 Panevėžio kolegijos studentas. PMTP
paviešinus praktikos vietų poreikį, čia įsikūrusios įmonės priėmė dar kelis Panevėžio kolegijos bei
KTU studentus.
Tęsta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Panevėžio teritorinė darbo birža“. Bendradarbiavimo
pagrindas - didinti socialinių ir darbo rinkos partnerių vaidmenį, sprendžiant gyventojų užimtumo bei
verslumo skatinimo galimybes bei didinti užimtumo bei verslumo ugdymo rėmimo priemonių
įgyvendinimo efektyvumą. PMTP nuolat atnaujinamas stendas, orientuotas informuoti darbdavius apie
galimybes gauti subsidijas darbo rinkoje. Pačioje 2015 – ųjų pabaigoje gauta darbo biržos subsidija
vienos darbuotojos įdarbinimui,

Moderni darbo ir verslo aplinka PMTP
PMTP nuolat atnaujinama ir modernizuojama infrastruktūra gerina įmonių darbingumą, skatina
kūrybiškumą, atveria erdves bendradarbiavimui, savišvietai, sveikatos gerinimui. Dauguma apklausoje
dalyvavusių įmonių, kaip vieną svarbiausių privalumų, dėl kurių rekomenduotų PMTP kitoms
įmonėms, įvardino tai, jog čia galima ne tik patogiai dirbti, bet ir turiningai išnaudoti pertraukas.
2015 m. PMTP buvo gausu ne tik naudingų mokymų, seminarų, kursų, bet netrūko ir kultūrinės
veiklos. Buvo sėkmingai tęsiamas bendradarbiavimas su PMTP įsikūrusia dailės „Studija IN“.
Kūrybiškai iniciatyvai atvertos PMTP erdvės nuolat papildomos įvairią dailės techniką atspindinčiomis
parodomis. Per 2015 m. surengta per 10 parodų.

Organizuojami neformalūs PMTP bendruomenės socializacijos renginiai. 2015 metais buvo
suorganizuota labdaros senjorams akcija „Pyragų diena“ subūrusi visą PMTP bendruomenę.

Veiklos viešinimas
2015 m. PMTP viešinome įstaigos veiklą www.pmtp.lt tinklapyje bei įstaigos Facebook paskyroje.
Tradiciškai dalyvavome parodoje „Expo Aukštaitija 2014“, kurios metu stende dalyviams buvo
siūloma išmėginti virtualios realybės akinius, pasigrožėti skraidančios kameros filmuotais vaizdais bei
susipažinti su kitomis naujovėmis.
Pirmą sykį PMTP buvo pakviestas pristatyti naujoves: virtualiąją realybę, bepiločių orlaivių
galimybes nacionalinėse konferencijose: „Futurity“ ISM'e bei „Innovation Drift“ – Litexpo.
Reportažas apie inovatyvius PMTP konstruotus „Table air“ stalus rodytas 2015 m. balandžio 30 d.
TV3 žiniose.

Technologijų centro plėtra
2015 m. PMTP pagrindinis dėmesys buvo nukreiptas technologijų testavimo centro vystymui. TTC
tikslas stebėti ir analizuoti naujausias pasaulio technologijų proveržio kryptis, pristatyti jas regiono
mokslo ir verslo bendruomenei. Žengti koja kojon su šiomis „ateities“ technologijomis, jų vystymu bei
jų praktiniu pritaikymu.

2015 m. gilinomės į 3 tokių technologijų vystymąsi:
1. Bepiločių orlaivių. Pažintis su šia technologija užsimesgė nuo bendro darbo su KTU bakalauru
kuriant tokią skraidyklę. Šiuo metu galime pasigirti visa eile šia technologija sukurtų miestą
garsinančių foto bei filmų. O PMTP pripažįstamas vienų srities ekspertų šalyje.
2. 3 D spausdinimo technologijos. Jo paskirtis – greita, paprasta ir pigi prototipų gamyba.
3. Virtualiosios realybės technologijos – naujausia informacinių technologijų plėtros kryptis.

PMTP veiklos atitikimas 2015 metų veiklos planui

Eil.
Nr.

Preliminarus
lėšų poreikis
(tūkst. Eur)

Priemonė

Pasiekimo indikatorius
(skliaustuose nurodyta
siektina reikšmė)

Pasiekta / faktiškai panaudota lėšų (tūkst. Eur)

1 TIKSLAS. SKATINTI MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMĄ BEI KELTI INOVACIJŲ KULTŪRĄ
1.1 uždavinys. Skatinti ir koordinuoti mokslo ir verslo bendradarbiavimą
1.1.1. Organizuoti mokslo įstaigų ir verslo 5
Renginių ir dalyvių juose
10 renginių, per 250 dalyvių
subjektų bendrus seminarus,
skaičius
diskusijas, forumus, neformalius
(7 renginiai)
susitikimus
1.1.2. Skatinti mokslo įstaigų ir verslo
10
Įgyvendintų projektų
1. Baigtas įgyvendinti „Verslo asistentas – verslumo
bendrų projektų rengimą ir
skaičius
skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių
įgyvendinimą
(2 projektai)
kompetencijas” projektas.
2. Su KTU tęsiamas elektrinio motorolerio kūrimo
projektas.
1.1.3. Rengti ir dalyvauti projektuose,
10
Parengtų ir įgyvendintų
1. Vykdytas verslumo skatinimo projektas „Verslo
skatinančiuose taikomųjų mokslinių
projektų skaičius (1- 2
asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant
tyrimų ir eksperimentinės plėtros
projektai)
technologijų parkų ir slėnių kompetencijas”.
darbus ir inovacijas
PMTP
dalyvauja
partnerio
teisėmis.

Finansavimą skyrė Europos regioninės plėtros
fondas ir Europos socialinis fondas.

1.1.4.

Sudaryti sąlygas studentams atlikti
darbines praktikas PMTP ir jame
veikiančiose įmonėse

8

1.2 uždavinys. Stiprinti PMTP bendradarbiavimo ryšius
1.2.1. Stiprinti bendradarbiavimo ryšius su 2
Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir

Studentų, atlikusių
praktikas PMTP įmonėse,
skaičius
(10 studentai)
Sudarytų
bendradarbiavimo sutarčių

2. 2015 m. patvirtinta PMTP paraiška ir įstaiga
įtraukta į „Nacionalinį verslo konsultantų tinklą“.
VŠĮ „Versli Lietuva“ administruojamo projekto
pradžia numatyta 2016-aisiais m.
18 studentų

Tęstas neformalus bendravimas. Bet naujų projektų pradėta
nebuvo.
15

Eil.
Nr.

1.2.2.

Preliminarus
lėšų poreikis
(tūkst. Eur)

Priemonė
technologijų parkais, taip pat su
integruotais mokslo, studijų ir verslo
slėniais
Plėtoti bendradarbiavimą su
Lietuvos ir užsienio inovatyviomis
įmonėmis

2

1.2.3.

Plėtoti bendradarbiavimą su
Panevėžio regiono verslo paramos
organizacijomis, rengiant bendrus
projektus

2

1.2.4.

Tapti Lietuvos bei tarptautinių
asociacijų, skatinančių aukštųjų
technologijų ir inovacijų plėtrą,
nariu

8

Pasiekimo indikatorius
(skliaustuose nurodyta
siektina reikšmė)
ar ketinimo protokolų
skaičius
(2 sutartys)
Sudarytų
bendradarbiavimo sutarčių
ar ketinimo protokolų
skaičius
(2 sutartys)
Sudarytų
bendradarbiavimo sutarčių
skaičius
(1 sutartis)

Narysčių skaičius
(1-2 narystės)

1.3 uždavinys. Kelti inovacijų kultūrą regione ir skatinti įmonių inovacinę veiklą
1.3.1. Rengti seminarus inovacijų tematika 5
Seminarų ir dalyvių juose
skaičius
(4 seminarai)
1.3.2. Rengti parodas ir prezentacijas
4
Surengtų parodų ir
pristatant sukurtus naujus produktus
prezentacijų skaičius
ir technologijas
(4 parodos)

Pasiekta / faktiškai panaudota lėšų (tūkst. Eur)

Naujų sutarčių sudaryta nebuvo. PMTP yra PPPAR nariu,
aktyviai prisideda prie užsienio kapitalo įmonių asociacijos
(FIBA Panevėžys veiklos). Įgyvendinant projektus
bendradarbiaujama su LIC, visuomeninėmis
organizacijomis.
PMTP yra F.I.B.A. (Foreign Investors Business
Association) Panevėžys) iniciatorė bei aktyvi narė.
Taip pat PPAR narė.
Dalyvaujame tarptautinės mokslo ir technologijų parkų
asociacijos renginiuose bei gauname informaciją, nors
nesame jos oficialieji nariai (ir nemokame už narystę).
3 seminarai , 170 dalyvių
Dalyvauta parodoje Expo Aukštaitija 2015;

PMTP stendas konferencijoje „Futurity“
PMTP stendas konferencijoje „Innovation Drift“.
PMTP stendas „KTU karjeros dienos“
Sėkmingai bendradarbiauta su dailės „Studija IN“. PMTP

Eil.
Nr.

Priemonė

Preliminarus
lėšų poreikis
(tūkst. Eur)

Pasiekimo indikatorius
(skliaustuose nurodyta
siektina reikšmė)

Pasiekta / faktiškai panaudota lėšų (tūkst. Eur)
erdvės nuolat papildomos įvairią dailės techniką
atspindinčiomis parodomis.

1.3.3.

1.3.4.

Periodiškai inicijuoti tyrimų apie
regione kuriamas ir taikomas
inovacijas rengimą
Teikti konsultacijas mokslinių
tyrimų ir inovacijų taikymo
klausimais

10

Atliktų tyrimų skaičius
(1-2 tyrimai)

1 tyrimas
Atlikta PMTP įmonių apklausa

10

Suteiktų konsultacijų
skaičius bei vertė

„Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant
technologijų parkų ir slėnių kompetencijas”, suteikta per

350 konsultacijų valandų, kurių vertė - per 9 tūkst.
EUR
Apima 2.1.1. bei 2.1.5. priemones

2 TIKSLAS. DIDINTI REGIONO ĮMONIŲ KONKURENCINGUMĄ IR UŽTIKRINTI PMTP PASLAUGŲ KOKYBĘ
2.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas įmonių steigimuisi ir plėtrai PMTP sudėtyje
2.1.1. Teikti informaciją ir konsultacijas
10
Suteiktų konsultacijų
verslo planavimo ir valdymo
skaičius bei vertė
klausimais
2.1.2.

Sudaryti palankias sąlygas įmonių
įsikūrimui PMTP verslo
inkubatoriuje

15

Įmonių skaičius,
pasitenkinimo PMTP
paslaugomis lygis. Įmonių
veiklos rezultatai.

2015 m. PMTP įsikūrė 2 naujos įmonės. Iš viso 2015
gruodžio mėn. buvo įsikūrę 48 įmonės.

Sudaryti sąlygas technologinių
10
Technologinių įmonių
Įsikūrę 20 technologinių įmonių.
įmonių kūrimuisi PMTP
parke skaičius
technologijų centre
(20 įmonių)
2.1.4. Sudaryti sąlygas kurtis naujiems
50
Įkurti verslumo centrą
Verslumo centro įkūrimo planai perkeliami į 2016 m.
aukštųjų bei vidutiniškai aukštų
(1 centras)
technologijų verslams
2.1.5. Teikti informaciją apie ES ir Baltijos 5
Suteiktų konsultacijų
regiono mokslinių tyrimų programas
skaičius bei vertė
ir fondus, padėti įsisavinant ES
paramą
2.2 uždavinys. Užtikrinti aukštą PMTP paslaugų kokybę ir sudaryti sąlygas aukštųjų technologijų kūrimui
2.1.3.

Eil.
Nr.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Preliminarus
lėšų poreikis
(tūkst. Eur)

Priemonė

Pasiekimo indikatorius
(skliaustuose nurodyta
siektina reikšmė)

Pasiekta / faktiškai panaudota lėšų (tūkst. Eur)

Kelti PMTP darbuotojų
kvalifikaciją, sudarant sąlygas
dalyvauti tarptautinėse
konferencijose, mokymuose,
parodose
Plėsti PMTP poilsio, kultūrinės bei
meno veiklos infrastrukūrą

8

Mokymų, konferencijų,
kuriose dalyvauta skaičius
(2 tarptautiniai renginiai)

Dalyvauta 5 mokymų bei konsultacijų renginiuose.

20

PMTP infrastruktūra
patenkintų įmonių dalis
(ne mažiau kaip 80 proc.)

Kaip rodo kasmetinė PMTP įmonių apklausa, įsikūrusias
įmones tenkina PMTP suteiktos sąlygos veiklai,
bendradarbiavimui bei poilsiui. Taip pat visos įmonės
rekomenduotų PMTP kitiems.

Įkurti taikomąją praktinių tyrimų
laboratoriją

100

Įrengta laboratorija
(1-2 laboratorijos)

Tęsiamas technologijų testavimo centro vystymas

Direktorius

Saulius Zaura

19

