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2015 m. VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas veiklos planas

Remiantis Viešosios įstaigos „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ inovacijų
strategija ir plėtros planu bei siekiant įgyvendinti ilgalaikę įstaigos viziją tapti Šiaurės Rytų Lietuvos
inovacijų ir verslumo kultūros vystymo, technologijų verslo plėtros centru, numatomi šie strateginiai
VŠĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ 2015 m. veiklos tikslai, uždaviniai bei priemonių
planas:

Eil. Nr.

Prelimin
arus
lėšų
poreikis

Priemonė

Pasiekimo indikatorius (skliaustuose
nurodyta siektina reikšmė)

1 TIKSLAS. SKATINTI MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMĄ BEI KELTI
INOVACIJŲ KULTŪRĄ
1.1 uždavinys. Skatinti ir koordinuoti mokslo ir verslo bendradarbiavimą
Organizuoti mokslo įstaigų ir verslo
subjektų bendrus seminarus, diskusijas,
forumus, neformalius susitikimus

5

Skatinti mokslo įstaigų ir verslo bendrų
projektų rengimą ir įgyvendinimą

10

1.1.3.

Rengti
ir
dalyvauti
projektuose,
skatinančiuose taikomųjų mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros darbus ir
inovacijas

10

Parengtų ir įgyvendintų
skaičius (1 – 2 projekta1)

1.1.4.

Sudaryti sąlygas studentams
darbines praktikas PMTP ir
veikiančiose įmonėse

8

Studentų, atlikusių praktikas PMTP
įmonėse, skaičius

1.1.1.

1.1.2.

atlikti
jame

Renginių ir dalyvių juose skaičius
(7 renginiai)
Įgyvendintų projektų skaičius
(2 projektai)
projektų

(10 studentų)

1.2 uždavinys. Stiprinti PMTP bendradarbiavimo ryšius
1.2.1.

1.2.2.

Stiprinti bendradarbiavimo ryšius su
Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir
technologijų parkais, taip pat su
integruotais mokslo, studijų ir verslo
slėniais

2

Plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir
užsienio inovatyviomis įmonėmis

2

Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių
ar ketinimo protokolų skaičius
(2 sutartys)

Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių
ar ketinimo protokolų skaičius
(2 sutartys)

1.2.3.

Plėtoti bendradarbiavimą su Panevėžio
regiono verslo paramos organizacijomis,

2

Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių
skaičius
1
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Eil. Nr.

Priemonė

Prelimin
arus
lėšų
poreikis

rengiant bendrus projektus
1.2.4.

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

Pasiekimo indikatorius (skliaustuose
nurodyta siektina reikšmė)

(1 sutartis)
8

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 pristatant
sukurtus naujus produktus ir technologijas

4

Surengtų
skaičius

parodų

ir

prezentacijų

(4 parodos)
1.3.3.

1.3.4.

Periodiškai inicijuoti tyrimų apie regione
kuriamas ir taikomas inovacijas rengimą

10

Teikti konsultacijas mokslinių tyrimų ir
inovacijų taikymo klausimais

10

Atliktų tyrimų skaičius
(1 - 2 tyrimai)
Suteiktų konsultacijų skaičius bei vertė

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 verslo
planavimo ir valdymo klausimais

10

Suteiktų konsultacijų skaičius bei vertė

2.1.2.

Sudaryti
palankias
sąlygas
įmonių
įsikūrimui PMTP verslo inkubatoriuje

15

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

2.1.3.

Sudaryti sąlygas technologinių įmonių
kūrimuisi PMTP technologijų centre

10

Technologinių įmonių parke skaičius

Sudaryti sąlygas kurtis naujiems aikštųjų
bei vidutiniškai aukštų technologijų

50

2.1.4.

(20 įmonių)
Įkurti verslumo centrą
(1 centras)
2
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Eil. Nr.

Priemonė

Prelimin
arus
lėšų
poreikis

Pasiekimo indikatorius (skliaustuose
nurodyta siektina reikšmė)

5

Suteiktų konsultacijų skaičius bei vertė

verslams
2.1.5.

Teikti informaciją apie ES ir Baltijos regiono
mokslinių tyrimų programas ir fondus,
padėti įsisavinant ES paramą

2.2 uždavinys. Užtikrinti aukštą PMTP paslaugų kokybę ir sudaryti sąlygas aukštųjų technologijų kūrimui
2.2.1.

2.2.2.

Kelti PMTP darbuotojų kvalifikaciją,
sudarant sąlygas dalyvauti tarptautinėse
konferencijose, mokymuose, parodose

8

Plėsti PMTP poilsio, kultūrinės bei meno
veiklos infrastrukūrą

20

Mokymų,
konferencijų,
dalyvauta skaičius

kuriose

(2 tarptautiniai renginiai)
PMTP
infrastruktūra
įmonių dalis

patenkintų

(ne mažiau kaip 80 proc.)
2.2.3.

Plėsti taikomąsias praktinių tyrimų
laboratorijas,
technologijų
testavimo
centrą
Preliminarus lėšų poreikis iš viso:

100

Įrengta laboratorija,
testavimo centras.

technologijų

(1 – 2 laboratorijos)
294 tūkst. Lt

Priemonių įgyvendinimui naudojamos įstaigos uždirbtos lėšos, pritraukta verslo įmonių investicijos bei
parama, fondų finansavimas.

Direktorius

Saulius Zaura

3

