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ĮŽANGA

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas (toliau PMTP) yra viešoji įstaiga, įsteigta įmonėms,
veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje, remti, komercializuoti
mokslo ir studijų institucijų 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.
Šis dokumentas yra PMTP vidutinės trukmės (apimantis laikotarpį iki 5 metų) veiklos strategija,
kurioje, atsižvelgiant į aplinkos, išteklių ir išorinių veiksnių analizes, stipriąsias ir silpnąsias vietas,
galimybes ir grėsmes, yra suformuluota PMTP vizija, misija, strateginiai tikslai ir uždaviniai,
apibrėžiami veiklos rezultatų rodikliai ir priemonės šiems rodikliams pasiekti bei nustatomi
strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsenos ir atskaitomybės principai.
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1. APLINKA IR IŠTEKLIAI
1.1. PMTP vaidmuo, tikslas, teikiamos paslaugos
PMTP įkurtas 2006 m. įgyvendinant projektą „Panevėžio mokslo ir technologijų parko steigimasˮ.
2008 m. baigus pastato rekonstrukciją PMTP pradėjo savo veiklą. PMTP yra vienintelė tokio
pobūdžio įstaiga Panevėžio apskrityje, todėl gali prisidėti skatindama verslo vystymąsi visame
regione.
PMTP veiklos tikslas - skatinti žinioms imlaus verslo kūrimąsi ir plėtrą ir vykdyti verslo
inkubatoriaus funkcijas. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, PMTP veikia šiose veiklos srityse:





infrastruktūros paslaugos;
verslumo skatinimo, inkubavimo ir inovacijų paramos paslaugų teikimas;
projektų, jungiančių verslą, mokslą ir studijas iniciavimas ir vykdymas;
inovacinės partnerystės aktyvinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.

Šis PMTP tikslas yra panašus į kitų Lietuvos mokslo ir technologijų parkų formuojamus tikslus.
Tačiau, nors ir veikia jau 11 metus, šiuo metu PMTP yra stipriai atsilikęs nuo kitų, nes nėra sukurta
ekosistema, kuriai butų galima teikti įvairias paslaugas, taip pat nėra aktyvios bendruomenės, kuri
užtikrintų PMTP kuriamą pridėtinę vertę miestui bei regionui.
PMTP teikia šias paslaugas:
 Konsultacijos verslo reguliavimo, juridinių asmenų vidaus valdymo, inovacijų klausimais;
 Praktinė ir konsultacinė pagalba (verslo inkubavimas, mokslinės ir techninės informacijos
sklaida, verslo planų rengimas ir kt.);
 Projektų administravimas ir ES parama (pagalba rengiant paraiškas ES struktūrinių fondų ir kitų
fondų bei programų paramai gauti);
 Renginių organizavimas;
 Konferencijų, mokymų, pasitarimų salių bei įrangos nuoma;
 Bendros darbo vietos nuoma (kelios valandos nemokamų konsultacijų, biblioteka, internetas);
 Infrastruktūros nuoma;
 Virtualusis biuras - suteikiamas ribotas konsultacijų ir naudojimosi pasitarimų kambariu valandų
skaičius, adresas korespondencijai, biblioteka ir kt. bendros paslaugos;
 Buveinės adreso suteikimas naujai kuriamoms ar iš kitų vietovių perregistruojamoms įmonėms.
PMTP yra sudarytos sąlygos ne tik dirbti, bet ir praleisti laisvalaikį, PMTP įsikūrusi kavinė, kurioje
galima papietauti neišeinant iš pastato, o vienoje iš mokymų salių įrengta poilsio zona, kurioje
galima žaisti stalo tenisą ir stalo futbolą. Tokios galimybės formuoja PMTP bendrą aplinką, sudaro
palankesnes sąlygas įmonių bendradarbiavimui, naujų idėjų generavimui.
PMTP yra 120 asmenų talpinanti konferencijų salė, viena 40 asmenų ir viena iki 30 asmenų
talpinančios mokymų salės ir trys pasitarimų kambariai 10-čiai asmenų. Šių salių nuomos
paslaugomis naudojasi ne tik PMTP įsikūrusios įmonės.
1.2. Infrastruktūra
PMTP yra įsikūręs Panevėžio mieste, J. Žemgulio g. 46 esančiame pastate. Bendras pastato plotas apie 2750 m2. Pastatą sudaro du panašaus dydžio korpusai, sujungti 500 m2 patalpomis, skirtomis
konferencijoms, pasitarimams ir mokymams rengti. Pirmame korpuse, kurio dydis apie 1120 m2,
įrengtos biurų patalpos, o antrasis korpusas, kurio dydis apie 1130 m2, skirtas gamybinei veiklai.
Visame pastate įrengta būtina komunikacijų sistema, telefono ir internetiniai tinklai.
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Vienas iš sėkmingos PMTP veiklos veiksnių yra turimi infrastruktūros elementai:
 PMTP turi pakankamo dydžio patalpas, kurių dalis yra laisva ir gali priimti naujas įmones;
 PMTP palaiko glaudžius ryšius su Panevėžyje veikiančiomis mokslo ir mokslinių tyrimų
įstaigosmis - KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu, Panevėžio mechatronikos centru ir
Panevėžio kolegija;
 PMTP įsikūrusios įmonės, kurios kitoms esančioms ir naujai Panevėžio mieste bei regione
steigiamoms įmonėms teikia teisines, konsultavimo, apskaitos tvarkymo ir kitas paslaugas.
1.3. Valdymas
PMTP steigėjai yra du: Panevėžio miesto savivaldybė ir Kauno technologijos universitetas.
Pagrindiniai klausimai dėl PMTP veiklos sprendžiami visuotinio dalininkų susirinkimo metu. Abu
steigėjai yra vieninteliai PMTP savininkai, jų kapitalo dalys atitinkamai apima 99,8 % ir 0,2 % viso
dalininkų kapitalo. Visuotiniame dalininkų susirinkime Panevėžio miesto savivaldybė turi 3 balsus,
o KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas - 1 balsą.
PMTP veiklą prižiūri ir reikalingus sprendimus priima Parko priežiūros komisija, kurią sudaro 5
nariai: 2 atstovai iš Panevėžio miesto savivaldybės, 2 atstovai iš Kauno technologijos universiteto ir
PMTP direktorius. Įstaigos veiklą organizuoja PMTP administracija, kuriai vadovaja įstaigos
direktorius.
1.4. Klientai
Pagrindiniai PMTP klientai yra jame įsikūrę ūkio subjektai. PMTP ir šių ūkio subjektų santykiai
nuo 2018 m. vasario 26 d. yra nustatyti visuotinio dalininko susirinkimo protokolu Nr. 20
patvirtintu „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų priėmimo į VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų
parkas tvarkos aprašuˮ. Iki šios datos PMTP ir ūkio subjektų santykiai nustatyti tvarkos aprašu,
patvirtintu 2008 m. rugsėjo 9 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 2. Priimant įmones į
PMTP prioritetas teikiamas naujai kuriamiems aukštųjų mokyklų studentų, absolventų ir
mokslininkų, turinčių perspektyvių originalių idėjų bei siekiančių jų įgyvendinimo, smulkiojo ir
vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams bei jau veikiantiems technologinio profilio SVV
subjektams.
Bendrieji SVV subjektų priėmimo į PMTP atrankos kriterijai:
 SVV subjektas yra įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 3 metus nuo paraiškos dėl priėmimo į
PMTP pateikimo dienos;
 SVV subjektas kuria aukštą pridėtinę vertę.
Specialieji SVV subjektų priėmimo į PMTP atrankos kriterijai:
 SVV subjekto veikla atitinka prioritetines kryptis: informacinės ir komunikacinės technologijos,
mechatronika, robotika, elektronika, ateities energetika ir inžinerija;
 SVV subjektas teikia būtinas arba papildomas konsultacines paslaugas PMTP įsikūrusioms
įmonėms;
 SVV subjektas įgyvendina arba numato įgyvendinti inovacinius projektus ir/ar kuria arba numato
kurti naujus produktus, technologijas ir/ar paslaugas;
 SVV subjektas turi potencialą kurti naujas darbo vietas ir numato įdarbinti mokslininkus
(tyrėjus);
 SVV subjektas turi potencialą vykdyti bendrus projektus su PMTP ir mokslo ir studijų
institucijomis.
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PMTP įsikūrusių įmonių veiklos laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, tačiau, dėl naujų įmonių
trūkumo, net 52 % įmonių PMTP veikia daugiau nei 5 metus (1 pav.).
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1 pav. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal metus
PMTP infrastruktūroje veiklą nuolat vykdo 40-50 įvairios specializacijos įmonių ir fizinių asmenų. Į
PMTP kasmet yra priimamos 1-8 naujos įmonės, kurios pakeičia išsikeliančias (2 pav.).
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2 pav. Ūkio subjektų skaičiaus kitimas, 2008-2017 m.
PMTP įsikūrusių įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateiktas diagramoje. Veiklos sritys
įvairios: IT, technologinės ir inžinerinės įmonės, konsultacijų, spaudos, sporto paslaugos,
projektavimo ir statybos įmonės ir kt. (3 pav.).
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IT, technologinės bei inžinerines įmonės
6; 14%
Juridinės, finansinės, inovacijų sklaidos,
mokymų bei darbų saugos paslaugos

10; 23%

Reklamos, spaudos bei dizaino paslaugos

9; 20%

2; 5%

Projektavimo, geodezinės ir statybų įmonės
Logistikos ir distribucijos paslaugos

4; 9%
Sveikatinimo, sporto paslaugos. Medicinos
įranga

2; 4%

Kita veikla
11; 25%

3 pav. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2018 m.

1.5. Kompetencijos
PMTP administraciją sudaro 3 asmenys: direktorius, administratorius ir projektų vadybininkas.
Bendradarbiaujant su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu, Panevėžio kolegija ir
Panevėžio verslo konultaciniu centru PMTP priimami studentai praktikai atlikti. Už PMTP veiklą
atsakingas PMTP direktorius, administratorius užtikrina sklandų užsakymų priėmimą, veiklos
dokumentų tvarkymą ir kitus administracinius darbus. Projektų vadybininkas atsakingas už viešųjų
pirkimų vykdymą, projektų paraiškų rengimą ir įgyvendinimą. Kiti ūkio darbuotojai prižiūri pastatą
ir jo teritoriją.
Administracijos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją - tiek dalyvaudami įvairiuose PMTP
organizuojamuose mokymuose, tiek komandiruočių į panašias įstaigas Lietuvoje ar užsienyje metu,
dalyvaujant tarptautinių projektų veiklose ir tarptautiniuose mokymuose.
Nepaisant darbuotojų patirties, PMTP trūksta kompetencijos teisinių paslaugų, verslo konsultavimo
ir kitų paslaugų teikime. Šį trūkumą kompensuoja konsultacinės įmonės, įsikūrusios PMTP.
PMTP veikla vykdoma naudojantis pajamomis, gaunamomis už patalpų nuomą bei kitas teikiamas
paslaugas. Nuo 2015 m. PMTP dirba nuostolingai, todėl būtina atstatyti įstaigos finansinį stabilumą.
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2. IŠORĖS VEIKSNIAI
2.1. Bendradarbiavimas
Vykdant mokslo ir technologijų parkų veiklą, didelę reikšmę turi bendradarbiavimas su verslo
organizacijomis, mokslo institucijomis bei mokslo tyrimų įstaigomis. Analizuojant PMTP
bendradarbiavimo ryšius juos galima išskirti į tokias grupes:
 ryšiai su valdžios institucijomis - Panevėžio miesto savivaldybe, Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centru (MOSTA), LR Ūkio ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
(MITA);
 ryšiai su mokslo įstaigomis - KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu, Panevėžio
kolegija, Panevėžio mechatronikos centru, profesinėmis mokyklomis;
 ryšiai su verslo organizacijomis - Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Panevėžio
verslo konsultaciniu centru, Lietuvos inovacijų centru, Verslia Lietuva, kitais socialiniais
partneriais.
2.2. Mokslo įstaigos
Panevėžio mieste yra dvi aukštosios mokymo įstaigos - Kauno technologijos universiteto Panevėžio
technologijų ir verslo fakultetas ir Panevėžio kolegija. Nors studentų skaičius mieste ir regione
nuolat mažėja, Panevėžyje studijuoja apytiksliai 1800 studentų, iš kurių 400-500 yra technologinės
krypties. Tarp šių studentų Panevėžys turi ir du doktorantus, vystančius mokslinius projektus VšĮ
„Panevėžio mechatronikos centrasˮ.
2.3. Miesto strategija
Panevėžio miestas ir regionas, remdamasis regione veiklą vykdančių inžinerinės pramonės įmonių
reiškiamu poreikiu, žengdamas kartu su 4-ąja pramonės revoliucija, siekdamas darnaus ekonominio
augimo ir vadovaudamasis nacionaliniu lygiu vykdoma regionų ekonomine plėtros politika, siekia
koncentruotis į šios revoliucijos esmines priemones - robotų ir automatizavimo sprendimų kūrimą,
vystymą, taikymą, susijusių su švietimo ir darbuotojų profiliavimo kryptimis, ir kitas tiesiogiai su
robotikos kryptimi susijusias sritis.
Panevėžio regiono plėtros taryba bei Vidaus reikalų ministerija pripažino, jog Panevėžio regiono
pasirinkta specializacija į industrinę robotiką ir automatizaciją suteikia pagrįstas prielaidas išnaudoti
ateities technologinės plėtros ir ekonominio augimo variklius, taigi turėtų būti parengta programa ir
įgyvendintos konkrečios priemonės šiai krypčiai įgyvendinti.
Šiuo metu Panevėžio mieste siekiama sukurti stiprų institucinį pagrindą robotikos specializacijai
vystyti. Institucijų tarpe, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete veikia vienintelė Lietuvoje
pramoninių robotų laboratorija ir modernus Technologijų mokymo centras, mokiniams leidžiantis
susipažinti su technologinėmis specialybėmis ir populiarinti inžinerinės pakraipos studijas. VšĮ
„Panevėžio mechatronikos centrasˮ suteikia aukštos pridėtinės vertės paslaugų ir atvirą prieigą
robotikos, mikroelektronikos, mechatronikos ir biojutiklių tyrimų srityse. PMTP turi sukūręs į
pramonę orientuoto mokslo ir technologijų infrastruktūrą ir skatina aukštųjų technologijų vystymąsi
Panevėžio miesto regione. Todėl visų institucijų glaudus bendradarbiavimas yra ypač svarbus
siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą tapti Europos šiaurės-rytų vienu stipriausiu regiono robotikos
centru, skatinančiu inovatyvius išradėjus, užtikrinančiu glaudų mokslo ir verslo bendradarbiavimą,
siejančiu mokslinį robotų vystymą ir jų diegimą įvairiose ūkio šakose ir kūrybinėse industrijose,
suteikiančiu aukštos pridėtinės vertės kūrybinę aplinką inovacijoms.
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3. SSGG ANALIZĖ
Stiprybės

Silpnybės

● Sukurta patogi infrastruktūra įmonių kritinei masei
surinkti (kavinė, poilsio zona, pasitarimų kambariai,
stovėjimo aikštelė)

● Nepakankamas mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų (MTEPI) intensyvumas įsikūrusiose
įmonėse

● Artimas ryšys su VšĮ „Panevėžio mechatronikos
centrasˮ ir ten dirbančiais mokslininkais

● Bendruomeniškumo ir partnerystės trūkumas
● Trūksta žinių teikti bazinę informaciją apie MTEPI
● Žmogiškųjų išteklių trūkumas
● Maža paslaugų pasiūla
● Nuostolinga veikla
● Silpna nacionalinė ir tarptautinė partnerystė

Galimybės
● Rengti mokymus, seminarus, motyvuojančias
paskaitas, pristatyti sėkmės istorijas
● Sukurti bendruomenę, kuri prisidėtų įvairiomis
paslaugomis
● Tapti jaunų ir aktyvių verslininkų susibūrimo vieta ir
traukos centru

Grėsmės
● Nuostolio didėjimas
● Įmonių išsikėlimas dėl augančių kainų
● Mažas įmonių įsitraukimas į PMTP veiklą
● Mažas įsikūrusių įmonių inovacijų poreikis

● Stipriau bendradarbiauti su KTU, Panevėžio kolegija
● Tapti tarpininku, jungiančiu verslą, mokslą ir kitas
organizacijas
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4. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
4.1. Sėkmės prielaidos
PMTP sėkmės prielaidas sudaro šie veiksniai:






Stiprūs ryšiai su mokslo institucijomis ir verslo organizacijomis;
Inovatyvumo augimas įmonėse;
Nacionalinių ir tarptautinių projektų vykdymas;
Kompetencijų augimas administracijoje;
Startuolių kūrimasis.

4.2. Vizija
Tapti startuolių traukos centru ir prestižine bendradarbystės vieta Panevėžyje.
4.3. Misija
Didinti Panevėžio regiono patrauklumą startuoliams ir mokslininkams, vystant inovatyvaus verslo
bendruomenę ir sukuriant mokslo ir technologijų parko ekosistemą.
4.4. Veiklos planas
Eil.
Nr.

Priemonė

Rezultatai

Įgyvendinimo
laikotarpis

1 TIKSLAS. SKATINTI ŽINIOMS IMLAUS VERSLO KŪRIMĄSI IR PLĖTRĄ
1.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas kurtis žinioms imliam verslui
1.1.1.

Gerinti PMTP infrastruktūrą, atnaujinti
poilsio zonas

Infrastruktūra patenkintų įmonių dalis (ne
mažiau kaip 80 %)

2018-2022 m.

1.1.2.

Įkurti bendradarbystės centrą

Įkurtas bendradarbystės centras (6-8 darbo
vietos)

2018-2019 m.

1.2 uždavinys. Pritraukti didelį potencialą turinčių verslininkų, startuolių ir ekosistemai reikalingų konsultantų
1.2.1.

Rengti sėkmės istorijų ir kitus renginius
naujiems klientams pritraukti

6 renginiai per metus, dalyvių skaičius ne
mažesnis kaip 20

2018-2022 m.

1.2.2.

Vykti į asmeninius
potencialiais klientais

Pritraukta 20 naujų verslininkų ir startuolių,
10 konsultantų ir žemiškųjų paslaugų teikėjų
(pradedančiųjų verslininkų, startuolių ne
mažiau kaip 50 %)

2018-2022 m.

susitikimus

su

1.3 uždavinys. Viešinti įstaigos veiklą ir jos teikiamą naudą
1.3.1.

Atnaujinti PMTP interneto puslapį ir
Facebook paskyrą

Nuolat atnaujinamas ir patogus tinklapis,
naujienos Facebook socialiniame tinkle
(puslapio lankytojų skaičius ne mažesnis
kaip 300 per mėnesį, socialinių tinklų sekėjų
didėjimas bent 10 per mėnesį)

2018 m.

1.3.2.

Viešinti PMTP kuriamą pridėtinę vertę ir
pasiekimus

PMTP veikla viešinama renginių metu,
internete ir žiniasklaidoje (ne mažiau kaip 10
publikacijų žianiasklaidoje per metus)

2018-2022 m.
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2 TIKSLAS. VYSTYTI BENDRADARBIAVIMĄ SU ĮVAIRIOMIS ORGANIZACIJOMIS
2.1 uždavinys. Plėtoti ryšius su įvairiomis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis
2.1.1.

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis

2.1.2.

Sudaryti
praktikas

2.1.3.

Rengti ir vykdyti bendrus projektus

sąlygas

studentams

atlikti

Ne mažiau kaip 5 bendradarbiavimo
sutartys, iš kurių gaunama abipusė nauda

2018-2019 m.

Ne mažiau kaip 20 studentų per metus
PMTP ir jame įsikūrusiose įmonėse

2018-2022 m.

Bent 3 projektai

2018-2022 m.

2.2 uždavinys. Prisidėti prie Panevėžio miesto strateginės krypties įgyvendinimo
2.2.1.

Atlikti tyrimą apie miesto pramonės
pasiruošimą 4-ajai pramonės revoliucijai

Atliktas tyrimas, rezultatai pristatyti ir
pateikti visuomenei, (apklaustų įmonių
skaičius ne mažesnis kaip 20)

2018 m.

2.2.2.

Skatinti inovatyvumą ir verslumą rengiant
įvairius renginius

2 renginiai per metus, dalyvių skaičius ne
mažesnis kaip 100

2018-2022 m.

2.3 uždavinys. Vystyti PMTP ekosistemos bendruomenę
2.3.1.

Rengti bedruomenės renginius

Bent 1 renginys per ketvirtį, įsikūrusių
įmonių įsitraukimas ne mažiau kaip 30 %)

2018-2022 m.

3 TIKSLAS. GERINTI VERSLO INKUBATORIAUS FUNKCIJAS
3.1 uždavinys. Išnaudoti turimas patalpas ir erdves
3.1.1.

Didinti patalpų užimtumą

Ilgalaikės nuomos patalpų užimtumas - 80%
Trumpalaikės nuomos patalpų užimtumas 20%

2018-2022 m.

3.1.2.

Sukurti patogią salių ir pasitarimų kambarių
rezervacijos sistemą

Sukurta rezervacijos sistema internete

2018-2019 m.

Ne mažiau kaip 30 val. per metus

2018-2022 m.

Dalyvavimas
bent
3
mokymuose,
seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose
ir kt. renginiuose per metus

2018-2022 m.

Inkubuojamų įmonių veiklos stebėsena
atliekama kas ketvirtį, surinkti duomenys
kaupiami įmonių bylose

2018-2022 m.

3.2 uždavinys. Užtikrinti paslaugų kokybę
3.2.1.

Teikti konsultacines paslaugas

3.2.2.

Kelti
administracijos
kvalifikaciją

3.2.3.

Atlikti įsikūrusių įmonių veiklos stebėseną

darbuotojų
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5. ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vykdoma pateikiant PMTP dalininkams pasiektus
įgyvendinimo rodiklius kartu su metinėmis veiklos ataskaitomis.
Patvirtinta PMTP veiklos strategija skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje. Jos realizavimas
vykdomas rengiant metinius veiklos planus, kuriuose numatomos priemonės konkrečių metų
rodikliams pasiekti. Per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams dalininkams pateikiama
praėjusių metų veiklos ataskaita.
PMTP dalininkai svarsto bei tikslina veiklos strategiją, prireikus inicijuoja sprendimus dėl tolesnio
strategijos vykdymo, vertinimo rodiklių sąrašo papildymo.
Atliekant PMTP strateginio veiklos plano stebėseną, naudojami šie veiklos vertinimo kriterijai:














Suteiktos konsultacijos (Eur; val.);
Renginių ir dalyvių juose skaičius;
Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius;
Verslininkų, pradėjųsių veiklą per pastaruosius 3 metus, dalis nuo visų įsikūrusių įmonių (proc.);
Atliktų tyrimų skaičius;
PMTP infrastruktūra patenkintų įmonių dalis (proc.);
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys;
Įkurtų ir atnaujintų erdvių, sukurtų sistemų skaičius;
Praktikas atlikusių studentų skaičius;
Patalpų užimtumas (proc.);
Administracijos darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
Interneto puslapio lankytojų ir socialinių tinklų sekėjų skaičius;
Publikacijų, pranešimų žiniasklaidoje skaičius.

Direktorius

Dovydas Karosas
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