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1. Bendra informacija
Šioje dalyje pateikiama informacija, kuri, vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str. reikalavimais,
turi būti nurodyta apie Panevėžio mokslo ir technologijų parką (toliau - PMTP) pasibaigus finansiniams
metams.
PMTP veiklos sritys:
 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.
Įstaigos veiklos tikslas – skatinti žinioms imlaus verslo kūrimąsi ir plėtrą ir vykdyti verslo inkubatoriaus
funkcijas.
Veiklos tikslų įgyvendinimo ataskaita ir veiklos rezultatai per 2018 m. pateikti 5-oje ataskaitos
dalyje. 2018 m. įstaiga patyrė 6 453 EUR nuostolio.
Veiklos planas 2019 metams teikiamas dalininkams kartu su ataskaita. Jame numatyti ateinančių
finansinių metų veiklos rodikliai, biudžetas, strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės.
PMTP dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
 Panevėžio miesto savivaldybė (kodas 288724610) - 3 balsai, įnašas 952 849,86 EUR;
 Kauno technologijos universitetas (kodas 111950581) - 1 balsas, įnašas 1 448,10 EUR.
Įstaigos įstatinį kapitalą sudaro 954 297,96 EUR.
PMTP gautos lėšos, jų šaltiniai ir šių lėšų panaudojimas per finansinius metus:
Eil. Nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Straipsniai
PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
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SUMA, EUR
151146
130929

18450
1767
157599
30749
126850
8
63808
36170
821
443

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
III.

Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS

25600

-6453

Informacija apie PMTP įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:
Įsigyta ilgalaikio turto už 10 017 EUR.
Perleista ilgalaikio turto už 9 897,94 EUR.
PMTP sąnaudos per finansinius metus:
157 599 EUR, iš jų 63 808 EUR - išlaidos darbo užmokesčiui su mokesčiais.
PMTP darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Metų pradžioje buvo 5, pabaigoje - 6 darbuotojai.
PMTP sąnaudos valdymo išlaidoms: 40 856,92 EUR.
Duomenys apie PMTP vadovą:
Darbo užmokesčio išlaidos įstaigos vadovui per ataskaitinį laikotarpį sudarė - 14 303,25 EUR, iš jų
kitos išmokos - 0 EUR.
Išlaidos kolegialių organų darbo užmokesčiui: 0 EUR.
Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims: 0 EUR.

2. 2018 m. įvykiai ir veiklos duomenys
Įvyko 2 visuotiniai PMTP dalininkų susirinkimai (02.26, 04.24), kurių metu patvirtinti atnaujinti
dokumentai:
 SVV subjektų priėmimo į PMTP tvarkos aprašas;
 Valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas;
 Įstatai;
 2018-2022 m. strateginis veiklos planas;
 2018 m. veiklos planas;
 Teikiamų paslaugų įkainiai.
Įvyko 8 Parko priežiūros komisijos posėdžiai (01.08, 01.26, 02.15, 03.29, 04.18, 06.05, 07.26, 11.26),
kurių metu priimti 6 nauji nuomininkai (iš jų vienas startuolis) ir padaryti nuomojamo ploto pakeitimai.
Metų pabaigoje PMTP buvo įsikūrę 39 ūkio subjektai. Administracijos surengtos įmonių apklausos
duomenimis šiuose ūkio subjektuose dirba 159 darbuotojai. Nuomojamas plotas užpildytas 82 %. Per
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metus išsikraustė 16 nuomininkų ir įsikėlė 11 nauji. Įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis išlieka
įvairus, nuo 70 % iki 59 % sumažėjo ilgiau nei 3 metus dirbančių parke skaičius.
PMTP kartu su VšĮ „Versli Lietuvaˮ įkūrė bendradarbystės centrą „Spiečiusˮ, kuriame nuo įkūrimo
sudaryta 11 sutarčių su jaunais verslininkais. Centre taip pat dirba VšĮ „Versli Lietuvaˮ regiono
koordinatorė, kuri teikia konsultacijas verslo pradžios, finasavimo šaltinių ir kitais klausimais bei
organizuoja nemokamus seminarus ir mokymus. Ši partnerystė prisideda prie verslo skatinimo
Panevėžyje. 2019 m. planuojama „spietiečiusˮ pritraukti pasilikti PMTP patalpose.
Per 2018 m. įgyvendinta didžioji dalis 2017 m. veiklos audito pateiktų rekomendacijų. Atlikti būtini
dokumentų pakeitimai, analizuotos pajamos ir išlaidos. PMTP kartu su partneriais surengė 21 renginį,
parko darbuotojai sudalyvavo 10 kitų rengiamuose renginiuose ir suorganizavo 3 PMTP bendruomenės
susitikimus. Per ataskaitinį laikotarpį PMTP buvo sudaryta 17 visuomenei naudingos veiklos sutarčių.
2018 m. PMTP veiklos pajamos ir sąnaudos išaugo, buvo gautas dalinis mokslo projektų finansavimas,
tačiau įstaigos veiklos rezultatas neigiamas.

3. Teikiamos paslaugos
Konsultacijos

Renginių
organizavimas

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)
Pagalba organizuojant ir viešinant partnerių
renginius ir seminarus

Konferencijų,
Įvairaus dydžio patalpos (nuo 10 iki 120 žm.) su
mokymų,
reikalinga vaizdo bei garso įranga
pasitarimų salės
bei įranga

Bendradarbiavimo
erdvė
(bendros
darbo
vietos
patalpa)

Įrengta darbo vieta laisvai samdomiems IT,
programavimo,
inžinerijos,
rinkodaros,
konsultavimo, viešųjų ryšių ir kitų sričių
specialistams, pradedančiosioms ir nedidelėms
kompanijoms. Nemokamos konsultacijos (ribotas
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Nuo 15 EUR/val. pagal
paslaugų teikimo sutartį.
Neatlygintinos konsultacijos
teikiamos
PMTP
įsikūrusioms
įmonėms
(ribotas valandų skaičius)

Maitinimas vienam žmogui 0,60 - 3,50 EUR
Savaitgaliais
taikomas
papildomas 20 - 50 EUR
mokestis
Salės valandos kaina nuo 6
EUR iki 23 EUR (visai
dienai nuo 40 EUR iki 130
EUR)
Įrangos valandos kaina 5
EUR (visai dienai nuo 13
EUR iki 33 EUR)
3,50
EUR/m2
(be
eksploatacinių
ir
komunalinių išlaidų)

valandų skaičius per mėnesį), biblioteka,
internetas
Biuro
ir Nemokamos konsultacijos (ribotas valandų
gamybinės
skaičius per mėnesį), interneto ryšys, galimybė
patalpos
SVV patekti į pastatą visą parą, moderni pastato
subjektams
apsaugos sistema, teritorija ir bendros patalpos
stebimos vaizdo kameromis, aktyvaus poilsio zona
(stalo futbolas, stalo tenisas ir kt.), biblioteka
Virtualiojo biuro Suteikiamas ribotas konsultacijų ir naudojimosi
paslauga
pasitarimų kambariu valandų skaičius, adresas
korespondencijai, biblioteka ir kt. bendros
paslaugos
Buveinės
Buveinės adreso suteikimas naujai kuriamoms ar
(registracijos
iš kitų vietovių perregistruojamoms įmonėms
adreso)
suteikimas

3,50 - 4,50 EUR/m2 (be
eksploatacinių
ir
komunalinių išlaidų)

15,00 EUR/mėn.

100,00 EUR

4. Projektinė veikla
2018 m. buvo gautas 8 450 EUR Panevėžio miesto savivaldybės dalinis mokslo projektų finansavimas,
kuris buvo panaudotas įgyvendinant tris projektus: „Idėjų stovykla 2018ˮ, „Idėjų savaitgalis 2018ˮ ir
„Tyrimas - Panevėžio regiono technologinių įmonių inovacijų poreikisˮ. Taip pat buvo įgyvendintas
Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis (10 000 EUR) finansuotas projektas „Panevėžio miesto
robotikos veiklos 2018 m. IV ketvirčiuiˮ.
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5. 2018 m. veiklos plane numatytų priemonių vykdymas ir rezultatai
Eil.
Nr.

Planuotos priemonės
Įgyvendintos priemonės

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato
vnt.

Planuota
rodiklio
reikšmė

Pasiekta
rodiklio
reikšmė

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 bendro naudojimo patalpas,
poilsio ir laisvalaikio zoną.

Sutvarkyta parko teritorija: atnaujintas automobilių
stovėjimo aikštelės ženklinimas, nupjautas pavojingas
medis, sutvarkyta išardyta tvora. Pastate atliktas lifto
remontas, įrengta 40 vietų mokymų salė, nupirkta
nauja konferencinė įranga, atnaujinta HUB erdvė.

Infrastruktūra patenkintų
įmonių dalis, proc.

80

82

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.

Bendradarbiaujant su VšĮ „Versli Lietuvaˮ įkurtas
bendradarbystės centras „Spiečiusˮ, kuriame 140 kv.
metrų patalpoje įrengta 12 kompiuterizuotų darbo
vietų ir erdvė susitikimams. Aktyvioje verslo erdvėje
dirba VšĮ „Versli Lietuvaˮ regiono koordinatorė, kuri
konsultuoja verslo pradžios ir kitais klausimais.
Bendradarbystės centras taip pat organizuoja
nemokamus mokymus ir seminarus vietos
verslininkams.

Įkurtas bendradarbystės
centras „Spiečiusˮ, darbo
vietų sk.

6-8

12

4

13

15

30

5
5

6
3

10

10,25

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

1.2.2.

Rengti sėkmės istorijų ir kitus renginius naujiems
klientams pritraukti:
planuojami naujų potencialių klientų pritraukimo
renginiai tiek bendradarbystės centre, tiek atskirai
PMTP.

Sėkmių ir nesėkmių vakarai surengti Idėjų stovyklos
metu, kurių metu patirtimi dalinosi Panevėžio
verslininkai. Taip pat surengtos 7 mentorystės sesijos,
kuriose kiekvieną kartą atvyksta naujų verslininkų, ir
4 seminarai.

Renginių skaičius
Dalyvių
renginyje
skaičius

Vykti į asmeninius susitikimus su potencialiais
klientais:
planuojama sudaryti sąrašą galimų naujų klientų ir
juos pritraukti vykstant į asmeninius susitikimus.
Priemonei įgyvendinti bus pasitelkiama partnerių
pagalba.

Per metus naujų nuomininkų paieška nebuvo atlikta,
priimtos tos įmonės ir asmenys, kurie kreipėsi į
PMTP patys. Per metus nemokamai patalpos buvo
suteiktos dviems startuoliams. Vienas iš jų sudarė
sutartį bendradarbystės centre "Spiečius".

Naujų
verslininkų
skaičius
Konsultantų skaičius
Pradedančiųjų
verslininkų ir startuolių
dalis proc.

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

1.3.2.

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.

Atnaujintas PMTP interneto puslapis www.pmtp.lt:
pakeistas dizainas, įkelta nauja informacija,
nuotraukos, atnaujinta teikiamų paslaugų skiltis,
sukurta paraiškos priėmimui į PMTP elektroninė
forma. Atnaujintas socialinio tinklo Facebook
puslapis: paskelbtos teikiamos paslaugos, atnaujintas
aprašymas, įkeliamos renginių nuotraukos, viešinami
vykstantys renginiai.

Puslapio
lankytojų
skaičius per mėnesį
Socialinių tinklų sekėjų
skaičiaus didėjimas per
mėnesį

Viešinti PMTP kuriamą pridėtinę vertę ir
pasiekimus:
PMTP pranešimai bus skaitomi remiamų renginių
metu, užsakomi straipsniai žiniasklaidoje, dedami
skelbimai internete.

PMTP paminėtas 22 renginiuose, logotipas rodytas 5
partnerių puslapiuose, užsakytos 2 renginių reklamos
Facebook socialiniame tinkle, paskelbta 10 straipsnių,
kuriuose minimas PMTP.

100

50

10

13

Publikacijų
žiniasklaidoje skaičius

5

10

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

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis:
planuojama atnaujinti bendradarbiavimo sutartį su
VšĮ Panevėžio mechatronikos centru, pasirašyti
naujas sutartis su VšĮ Panevėžio verslo
konsultaciniu centru ir VšĮ Verslia Lietuva.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su VšĮ Versli
Lietuva ir Panevėžio kolegija. Sudarytas žodinis
susitarimas su IĮ Reklamos ateitis dėl nemokamų
skaitmeninės rinkodaros konsultacijų.

Bendradarbiavimo
sutarčių skaičius

3

2

2.1.2.

Sudaryti sąlygas studentams atlikti praktikas:
bus siekiama padėti studentams iš KTU ir
Panevėžio kolegijos gauti praktikas tiek PMTP, tiek
jame įsikūrusiose įmonėse.

PMTP administracijoje nebuvo praktikas atliekančių
studentų. PMTP įsikūrusiose įmonėse praktikas atliko
daugiau nei 20 studentų

Praktikas
atlikusių
studentų skaičius

20

Daugiau
nei 20

2.1.3.

Rengti ir vykdyti bendrus projektus:
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.

Įgyvendinti mokslo projektų dalinio finansavimo
projektai:

Projektų skaičius

3

3





Idėjų stovykla 2018;
Idėjų savaitgalis 2018;
Tyrimas - Panevėžio regiono technologinių
įmonių inovacijų poreikis ir pasiruošimas.
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2.2 uždavinys. Prisidėti prie Panevėžio miesto strateginės krypties įgyvendinimo
2.2.1.

Atlikti tyrimą apie miesto pramonės pasiruošimą 4ajai 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 „Panevėžio regiono technologinių
įmonių inovacijų poreikis ir pasiruošimasˮ. Tyrimo
metu apklausta 20 apdirbamosios pramonės įmonių
Panevėžio regione ir 6 Panevėžyje įsikūrusios
švietimo ir mokslo įstaigos. Tyrimą padėjo atlikti
„Kur Lietuvaiˮ komanda.

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.

PMTP organizavo du renginius (Idėjų stovykla ir
Idėjų savaitgalis) ir prisidėjo rengiant 11 renginių,
susijusių su verslo skatinimu.
Įgyvendintas
Panevėžio
miesto
savivaldybės
robotikos projektas, kurio metu pasiektas išsikeltas
tikslas – tikslingai įtraukti suinteresuotas šalis
įgyvendinant miesto viziją tapti vienu stipriausių
Šiaurės Rytų Europoje regiono robotikos centrų,
sudaryti palankias sąlygas verslui ir skatinti
inovacijas.

Surengti 3 bendruomenės renginiai: užgavėnių
susitikimas, pyragų diena ir PMTP 10-ies metų
jubiliejaus gimtadienis.

Apklaustų
skaičius

įmonių

20

20

Renginių skaičius
Dalyvių
renginyje
skaičius

2

13

100

35

Renginių skaičius
Įsikūrusių
įmonių
įsitraukimas proc.

4

3

30

15

80

82

20

16,4

30

40

2.3 uždavinys. Vystyti PMTP ekosistemos bendruomenę
2.3.1.

Rengti bedruomenės renginius:
planuojami bendruomenės susitikimai prieš
tradicines šventes arba jų metu (Užgavėnės,
Velykos, vasaros susitikimas gamtoje, Kalėdų
vakarėlis).

3 TIKSLAS. GERINTI VERSLO INKUBATORIAUS FUNKCIJAS
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.

Per metus sudaryta 11 naujų nuomos sutarčių.
Trumpalaikės nuomos patalpų užimtumas išaugo dėl
pagerėjusios aptarnavimo paslaugų kokybės.

Ilgalaikės
nuomos
patalpų užimtumas proc.
Trumpalaikės
nuomos
patalpų užimtumas proc.

Konsultacijos teiktos PMTP organizuotų renginių
metu (Idėjų stovykla ir Idėjų savaitgalis), konsultuoti

Valandų skaičius

3.2 uždavinys. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę
3.2.1.

Teikti konsultacines paslaugas:
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3.2.2.

3.2.3.

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

patalpas gavę startuoliai. Taip pat asmenys nukreipti
pas specialistus - bendradarbystės centro „Spiečiusˮ
darbuotoją, skaitmeninės rinkodaros specialistą,
buhalterį.

Kelti administracijos darbuotojų kvalifikaciją:
planuojama projektų vadybininką siųsti į viešųjų
pirkimų ir projektų valdymo mokymus. Direktorius
planuoja dalyvauti mokymuose pagal galimybes ir
pasiūlą.

Projektų vadybininkė dalyvavo viešųjų pirkimų
mokymuose, per metus darbuotojai dalyvavo 6
seminaruose verslumo, investicijų temomis.

Mokymų,
seminarų,
kvalifikacijos
kėlimo
kursų skaičius

3

7

Atlikti įsikūrusių įmonių veiklos stebėseną:
planuojama išskirti įmones, kurioms taikomos
inkubavimo paslaugos, sutvarkyti reikalingą
dokumentaciją ir kaupti duomenis.

Atnaujintas SVV subjektų priėmimo į PMTP tvarkos
aprašas, kuriame numatyta įmonių stebėsena
pasibaigus kalendoriniams metams. Patvirtinta
apklausos forma, kurią užpildo kiekvienas įsikūręs
SVV subjektas, duomenys kaupiami tam skirtose
bylose.

Apklausų skaičius per
metus

4

1

Direktorius

Dovydas Karosas

Parengta 2019 m. vasario 20 d.
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PRIEDAI

1 priedas. PMTP įsikūrusių ūkio subjektų sąrašas
Eil.
Nr.
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
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Pavadinimas

Sutarties data

A. Navickienės architektūrinio dizaino firma, IĮ
A. Petrevičiaus IĮ
Algimantas Baltrušaitis
Alkema, UAB
Anetus, UAB
Antanas Januška
Asociacija Panevėžio rajono vietos veiklos grupė
Audrius Valinskas
D. Naruševičienės IĮ
D. Rudžio IĮ
D. Žilinsko IĮ
Dainius Urbonas
Daivilta, UAB
Deglas, UAB
Derma Estetus, MB
Eivensa, UAB
Eldavita, MB
Energetikų mokymo centras, VšĮ
Energijos kontrolė, UAB
Fineta, UAB
Garnuva, UAB
Geodera, UAB
Graida, IĮ
Grifs AG, UAB
Hormė, UAB
Ieškok komunikacijos, UAB
Ieva Vidzėnienė
J. Nebilevičiaus projektavimo firma, IĮ
Kertvita, UAB
Kipras Krasauskas
KL sprendimas, UAB
Lietuvos inovacijų centras, VšĮ
MantGinta, UAB
Mindaugas Lukšys
Monika Baltaitė
Reklamos ateitis, IĮ
SKAYLUX ir Ko, UAB
StrongPoint, UAB
Tuvlita, UAB
Valdas Lukošiūnas
Versli Lietuva, VšĮ
12

2013.10.09
2009.03.30
2018.08.01
2012.04.11
2011.01.10
2018.10.31
2018.08.27
2018.08.01
2018.06.01
2011.09.01
2009.03.01
2009.03.30
2012.09.01
2015.06.09
2016.06.16
2016.12.01
2016.10.01
2018.08.01
2013.09.05
2009.03.16
2016.02.01
2009.03.01
2012.05.02
2012.06.01
2008.12.23
2013.06.17
2017.09.16
2009.03.01
2010.02.11
2018.01.10
2009.06.01
2009.01.01
2016.05.18
2018.10.01
2018.11.30
2018.04.03
2009.03.30
2011.09.26
2010.11.15
2014.08.01
2018.06.04

Priimtas
2018 m.

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

2 priedas. 2018 m. PMTP kartu su partneriais organizuoti renginiai
Eil.
Nr.
1

Renginio pavadinimas

Partneriai
VšĮ Versli Lietuva

5

Verslo vystymas kartu su mentoriumi (I sesija)
Panevėžio lyderių forumas - renginio metu
išgrynintos 4 idėjos, skirtos Panevėžio miestui.
Prezidentų diena 2018 - lyderystės konferencija
Game Jam 2018 - renginys, skirtas per 48 valandas
sukurti žaidimą (kompiuterinį arba stalo). Pirmą
kartą renginio organizatoriai prie dalyvaujančių
miestų prijungė Panevėžį. Per savaitgalį buvo sukurti
3 žaidimai, o renginyje dalyvavo 2 žmonės iš PMTP
bendruomenės.
Verslo vystymas kartu su mentoriumi (II sesija)

6

Data

Dalyvių
skaičius

JCI Lietuva

2018.01.17
2018.01.26 2018.01.27
2018.01.27

Lietuvos žaidimų kūrėjų
asociacija

2018.01.28 2018.01.29

20

VšĮ Versli Lietuva

2018.02.23

20

JKL 25: Kokia bus ateities Lietuva?

JKL Panevėžys

2018.03.17

50

7

Verslo vystymas kartu su mentoriumi (III sesija)

VšĮ Versli Lietuva

2018.03.30

20

8

Verslo vystymas kartu su mentoriumi (IV sesija)

VšĮ Versli Lietuva

2018.05.04

20

9

Verslo vystymas kartu su mentoriumi (V sesija)

2018.06.15

20

10

Seminaras - ES investicijos verslui regionuose

2018.06.22

50

11

Idėjų stovykla 2018 - naujas renginys, kuris vyko
gamtoje visą savaitę. Renginio metu vyko
pranešimai apie verslo vystymą, vakarais vyko
orientacinės varžybos.

VšĮ Versli Lietuva
Lietuvos verslo paramos
agentūra, LR Ūkio
ministerija
Panevėžio miesto
savivaldybė, Panevėžio
mechatronikos centras,
VšĮ Versli Lietuva,
Panevėžio BMW fanų
klubas, UAB Biuro
verslas, Fad.lt
VšĮ Versli Lietuva

2018.08.06 2018.08.11

30

2018.09.06

60

VšĮ Versli Lietuva

2018.09.20

30

VšĮ Versli Lietuva

2018.10.04

20

VšĮ Versli Lietuva

2018.10.10

30

VšĮ Versli Lietuva

2018.10.25

30

2018.11.17 2018.11.18

60

2018.11.22

30

2018.12.05

20

2018.12.06

30

2
3

4

12
13
14
15
16

17
18

Bendradarbystės centro "Spiečius" atidarymo šventė
Seminaras - Pagrindiniai kūno kalbos ir klientų
psichologijos niuansai didinant pardavimus
Mentorystės įvadinė sesija Panevėžyje
Seminaras - Kaip reprezentuoti savo verslą
internete?
Seminaras - Komunikacijos valdymas didinant
pardavimus
Idėjų savaitgalis 2018 - tradicinis PMTP kartu su
Panevėžio mechatronikos centru organizuojamas
renginys, pritraukiantis kūrybingų, idėjų kupinų
žmonių.
Seminaras - Derybų menas

19

Tyrimo "Panevėžio regiono technologinių įmonių
inovacijų poreikis ir pasiruošimas" pristatymas

20

Susikurk sėkmę Panevėžio regione - renginio metu

13

JCI Lietuva

Panevėžio miesto
savivaldybė, Panevėžio
mechatronikos centras,
Fad.lt
VšĮ Versli Lietuva
Panevėžio miesto
savivaldybė, Kurk
Lietuvai
VšĮ Versli Lietuva, VšĮ

20
50
80

skaityti pranešimai apie paramos galimybes,
inovacijas, antroje dalyje vyko dalyvių darbas
grupėse.

21

Lietuvos inovacijų
centras

Panevėžio robotų fiesta - regioninės „First Lego
League“ varžybos subūrė šauniausius robotų kūrėjus
iš Panevėžio ir aplinkinių miestų.

14

Panevėžio miesto
savivaldybė, VšĮ
Robotikos akademija,
City Alumni Panevėžys,
KTU Panevėžio
technologijų ir verslo
fakultetas, Kurk
Lietuvai

2018.12.08

300

3 priedas. Renginiai, kuriuose dalyvavo PMTP darbuotojai
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data

1

MOSTA tyrimo pristatymas "Kaip paskatinti mokslo ir
verslo bendradarbiavimą Lietuvoje?"

2018.02.13

Rise Vilnius

2

First LEGO League varžybos Panevėžyje

2018.02.24

KTU Panevėžio technologijų
ir verslo fakultetas

3

Panevėžio verslo konsultacinio centro kartu su
Latvijos partneriais organizuotas renginys , kurio metu
buvo nagrinėjamos Lietuvoje ir Latvijoje teikiamų
verslo paramos paslaugų gerinimo galimybės bei
pristatyti Latvijos mokslų akademijos Ekonomikos
instituto atlikto paslaugų tyrimo rezultatai.

2018.02.27

Pokylių namai "Vasaris",
Panevėžys

4

Panevėžio vietos veiklos grupės projektų seminaras

2018.03.23

5

Konferencija "Žalioji strategija"

2018.04.05

6

Panevėžio forumas'18
Startup Fair - renginys startuoliams, investuotojų
paieška
LVPA renginys Verslo eksperimentinės plėtros
konferencija "MTEPI projektų valdymo patirtis:
išmoktos pamokos, galimybės, nauda"
Mokymai - Viešųjų pirkimų dokumentų rengimo
praktika ir ypatumai 2018 metais (pradedantiesiems ir
pažengusiems)
Panevėžio miesto gimtadienio šventė

2018.05.11

Viešbutis "Pervaža",
Panevėžys
Panevėžio miesto
savivaldybė
KC "Garsas", Panevėžys

2018.05.16

Vilnius Tech Park

2018.05.23

Rise Vilnius

2018.08.22

Kauno viešbutis

2018.09.08

Laisvės aikštė, Panevėžys

7
8

9
10

15

Vieta

4 priedas. PMTP bendruomenės renginiai
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data

1 Užgavėnių renginys

2018.02.13

2 Pyragų diena

2018.11.06

3 PMTP 10 metų jubiliejaus minėjimas

2018.11.16

16

5 priedas. PMTP įsikūrusių ūkio subjektų veiklos rezultatai

324

352
308
263

259

285
254

196
159
93
8
2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

1 pav.. Darbuotojų skaičiaus PMTP įmonėse kitimas,, 2008-2018
2008
m.

2; 5%

3; 8%

IT, technologinės bei inžinerines įmonės

5; 12%

3; 7%

Juridinės, finansinės, inovacijų sklaidos,
mokymų bei darbų saugos paslaugos
Reklamos, spaudos bei dizaino paslaugos
12; 29%

Projektavimo, geodezinės ir statybų įmonės

2; 5%

Logistikos ir distribucijos paslaugos
Sveikatinimo, sporto paslaugos. Medicinos
įranga
Kita veikla

2; 5%

Startuoliai

12; 29%

2 pav. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2018
201 m.

17

53
40

39

33

54

45

48

49

44

41

4
2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

3 pav. Ūkio subjektų skaičiaus kaita, 2008-201
2018 m.

1181
771

1338

1480

1345

1380

1474

1370

1314

879

67
2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

4 pav. PMTP nuomojamo ploto kitimas,
kitimas 2008-201
2018 m., m2

27%
1-ieji metai
2-ieji metai
2%

59%

3-ieji metai
Daugiau nei 3-ieji metai

12%

5 pav. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal metus
18

6 priedas. PMTP biudžeto vykdymo analizė,
analiz pajamų-iššlaidų struktūra ir
tendencijos (palyginimas 2008-2018
2008
m.)

151146

94625
79446

105373 102065

105010 104027

112150

82080

43418

765
2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

6 pav. Veiklos pajamų kitimas, 2008-2018 m.,, EUR

19765
7393
5952
11425
15476
424
5558
11537
4583

1
0
43
584
138 21316

15984

2693
15120

17279

6008
16942

21967

21615

8948

17678

18308

13052

11841

44323

45660

7461

19903
20430

21918

21124

12195

14838

47357

46866

20587

19426
10941

6071

16095

16989

18979

9631

4879

18291

7733
28829

36340

40664

44417

52540

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
Patalpų nuoma

Konferencijų salių bei įrangos nuoma

Patalpų eksploatacija

Nuominikų padengiamos komunalinės paslaugos

Kitos paslaugos

7 pav. Veiklos pajamų pasiskirstymas (be projektų),
projektų) 2008-2018
2008
m., EUR
19

52116

30900
25180
14189

18450

15851

8548

6500

1651
2008
m.

4930

0
2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

8 pav. Kompensuojamų sąnaudų kitimas,
kitimas 2008-201
2018 m., EUR
157599
128176

53534

88494

82865

2012
m.

2013
m.

5986471253

110833 113819

99262

14797

2008
m.

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2014
m.

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

9 pav. Veiklos sąnaudų kitimas, 2008-2018 m.,
m. EUR

25000

19581

20138

20000
15000

10827

10000

2803

6131

5000
0
-5000

2008
m.

2009
m.

-10000
-15000

2010
m.

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

2016 2017 2018
m.
m.
m.
-6806 -1669 -6453

-10116
-14032

-20000
-25000

-23166
23166

10 pav. Veiklos rezultato kitimas, 2008-2018 m.,
m. EUR
20

