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1. PMTP VEIKLOS TIKSLAI
VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas (toliau - PMTP) 2018 m. veiklos planas sudarytas
remiantis PMTP įstatais ir 2018-2022 m. strateginiu veiklos planu. Strateginiai PMTP tikslai ir
uždaviniai yra:
1.
Skatinti žinioms imlaus verslo kūrimąsi ir plėtrą:
1.1. Sudaryti palankias sąlygas kurtis žinioms imliam verslui;
1.2. Pritraukti didelį potencialą turinčių verslininkų, startuolių ir ekosistemai reikalingų
konsultantų;
1.3. Viešinti įstaigos veiklą ir jos teikiamą naudą.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Vystyti bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis:
Plėtoti ryšius su įvairiomis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis;
Prisidėti prie Panevėžio miesto strateginės krypties įgyvendinimo;
Vystyti PMTP ekosistemos bendruomenę.

3.
Gerinti verslo inkubatoriaus funkcijas:
3.1. Išnaudoti turimas patalpas ir erdves;
3.2. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
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2. 2018 M. VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS
Priemonių įgyvendinimui naudojamos PMTP uždirbtos lėšos, pritrauktos investicijos, projektų finansavimas, gauta parama.
Eil.
Nr.

Priemonė

Priemonės aprašymas

Rezultatai

Finansavimo
šaltiniai

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

Atnaujinti ir sutvarkyti bensro naudojimo patalpas,
poilsio ir laisvalaikio zoną

1.1.2.

Įkurti bendradarbystės centrą

Bendradarbiaujant su VšĮ Versli Lietuva, Panevėžio
miesto savivaldybe ir verslo organizacijomis įkurti
bendradarbystės centrą, kuriame darbo vietas gaus
pradedantieji verslininkai, vyks cikliniai renginiai,
pristatymai

Infrastruktūra patenkintų įmonių dalis (ne
mažiau kaip 80 %)

PMTP
lėšos,
parama, skirta nuo
GPM

Įkurtas bendradarbystės centras „Spiečiusˮ (68 darbo vietos)

PMTP
lėšos,
rėmėjų parama

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

Planuojami naujų potencialių klientų pritraukimo
renginiai tiek bendradarbystės centre, tiek atskirai
PMTP

4 renginiai, dalyvių skaičius viename renginyje
ne mažesnis kaip 15

PMTP lėšos

1.2.2.

Vykti į asmeninius
potencialiais klientais

Planuojama sudaryti sąrašą galimų naujų klientų ir
juos pritraukti vykstant į asmeninius susitikimus.
Priemonei įgyvendinti bus pasitelkiama partnerių
pagalba

Pritraukta 5 nauji verslininkai ir startuoliai, 5
konsultantai ir žemiškųjų paslaugų teikėjai
(pradedančiųjų verslininkų, startuolių ne
mažiau kaip 10 %)

PMTP lėšos

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

PMTP lėšos

susitikimus

su

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

Atnaujinti PMTP interneto puslapį ir
Facebook paskyrą

PMTP
internetinio
puslapio
www.pmtp.lt
atnaujinimas pasitelkiant IT specialistus, puslapio
apsaugojimas nuo internetinių atakų, informacijos
atnaujinimas puslapyje ir socialiniuose tinkluose.
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1.3.2.

Viešinti PMTP kuriamą pridėtinę vertę ir
pasiekimus

PMTP veikla viešinama renginių metu,
internete ir žiniasklaidoje (ne mažiau kaip 5
publikacijų žianiasklaidoje per metus)

PMTP,
projektų
finansavimo lėšos

Planuojama atnaujinti bendradarbiavimo sutartį su
VšĮ Panevėžio mechatronikos centru, pasirašyti
naujas sutartis su VšĮ Panevėžio verslo konsultaciniu
centru ir VšĮ Verslia Lietuva

Ne mažiau kaip 3 bendradarbiavimo sutartys,
iš kurių gaunama abipusė nauda

PMTP lėšos

Bus siekiama padėti studentams iš KTU ir Panevėžio
kolegijos gauti praktikas tiek PMTP, tiek jame
įsikūrusiose įmonėse

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

PMTP lėšos

Planuojami mokslo projektų dalinio finansavimo
projektai (kartu su Panevėžio mechatronikos centru):
 Idėjų stovykla 2018;
 Idėjų savaitgalis 2018;
 Tyrimas - Panevėžio regiono technologinių
įmonių inovacijų poreikis ir pasiruošimas.

Bent 3 projektai

PMTP,
finansuojamų
projektų lėšos

PMTP pranešimai bus skaitomi remiamų renginių
metu, užsakomi straipsniai žiniasklaidoje, dedami
skelbimai internete

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

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

Atlikti tyrimą apie miesto pramonės
pasiruošimą 4-ajai pramonės revoliucijai

Projektą planuojama įgyvendinti 2018 m. rudenį
kartu su VšĮ Panevėžio mechatronikos centras.
Tikimasi gauti dalinį mokslo projektų finansavimą iš
Panevėžio miesto savivaldybės

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

PMTP,
dalinio
finansavimo
projektų lėšos

2.2.2.

Skatinti inovatyvumą ir verslumą rengiant
įvairius renginius

Planuojami mokslo projektų dalinio finansavimo
projektai (kartu su Panevėžio mechatronikos centru):
 Idėjų stovykla 2018;
 Idėjų savaitgalis 2018.

2 renginiai per metus, dalyvių skaičius ne
mažesnis kaip 100

PMTP,
dalinio
finansavimo
projektų lėšos

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

PMTP
lėšos,
parama, skirta nuo
GPM

2.3 uždavinys. Vystyti PMTP ekosistemos bendruomenę
2.3.1.

Rengti bedruomenės renginius

Planuojami
bendruomenės
susitikimai
preiš
tradicines šventes arba jų metu (Užgavėnės, Velykos,
vasaros susitikimas gamtoje, Kalėdų vakarėlis)

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

Didinti patalpų užimtumą

Planuojama užpildyti turimas patalpas naujais
nuomininkais, sekti ir didinti trumpalaikės nuomos
patalpų užimtumą dedant skelbimus ir viešinant
teikiamas paslaugas

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

PMTP lėšos

Ne mažiau kaip 30 val. per metus

PMTP lėšos

3.2 uždavinys. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę
3.2.1.

Teikti konsultacines paslaugas

Planuojama teikti konsultacines paslaugas apie
verslo pradžią, verslo plano kūrimą ir kitas su verslu
susijusias paslaugas, taip pat nukreipti klientus pas
savo sričių specialistus

3.2.2.

Kelti
administracijos
kvalifikaciją

darbuotojų

Planuojama projektų vadybininką siųsti į viešųjų
pirkimų ir projektų valdymo mokymus. Direktorius
planuoja dalyvauti mokymuose pagal galimybes ir
pasiūlą

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

PMTP lėšos

3.2.3.

Atlikti įsikūrusių įmonių veiklos stebėseną

Planuojama išskirti įmones, kurioms taikomos
inkubavimo paslaugos,
sutvarkyti reikalingą
dokumentaciją ir kaupti duomenis

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

PMTP lėšos
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3. 2018 M. PLANUOJAMAS BIUDŽETAS
Eil.
Nr.
I.
1.
2.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.5.
3.6.
3.8.
3.9.
III.

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Ryšių
Transporto išlaikymo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
VEIKLOS REZULTATAS

137471
129021
8450
134043
27096
106947
150
50507
37356
384
300
18250
3428

Direktorius

Dovydas Karosas
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