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1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau – KMTP) veiklą įgyvendinant jos įstatuose nusta-
tytus veiklos tikslus. 

KMTP 2016 m. veiklos planas buvo sudarytas remiantis Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijos bei VšĮ Klaipėdos mokslo ir 
technologijų parko įstatuose (įregistruota juridinių asmenų registre 2016-10-18) numatytais bendraisiais veiklos tikslais ir 2014-2020 m. 
strateginio veiklos plano nuostatomis:

I. Moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms (toliau - MTEPI) palankios aplinkos kūrimas

  1.1. Sąlygų sudarymas kurti ir komercinti mokslinių tyrimų rezultatus ir taikyti žinias;
  1.2. Inovacinės partnerystės ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas: verslo modelių kūrimas, klasterizacija, 
         technologijų perdavimas;
  1.3. Verslumo ir kūrybiškumo ugdymas.

II. Specializuotų paslaugų teikimas pagal prioritetines veikslo sritis:

  2.1. „Žaliosios“ technologijos;
  2.2. „Mėlynosios“ (jūrinės) technologijos.

Siekiant sudaryti palankias sąlygas steigtis ir plėtotis inovatyvioms įmonėms, KMTP teikia inovacijų paramos paslaugas (pagal MTP 
koncepcijos nuostatas):

• Infrastruktūros paslaugos, susijusios su infrastruktūrinio aprūpinimo paslaugomis (patalpų ir įrangos nuoma) bei jų priežiūra:
          - Biuro patalpos – ūkio subjektų biuro reikmėms naudojamos patalpos;
          - Eksperimentinės gamybos patalpos – prototipų/ eksperimentinių gaminių smulkiai gamybai, surinkimo darbams skirtos                                                                                                                                          
      patalpos, kuriose įrengtos atitinkamos inžinerinės instaliacijos;    
          -   Konferencijų ir posėdžių salės – mokymų, informacijos sklaidos reikmėms skirtos patalpos, aprūpintos visa reikalinga 
konferencine įranga ir priemonėmis;
          - Specializuota įranga - sumontuota atviros prieigos (3D programinė įranga, mechaninio apdirbimo) įranga, 
veikianti kaip prototipo projektavimo ir gamybos bazė.
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• Konsultavimo ir ekspertinės paslaugos:

- technologinės partnerystės; 
- inovacijų vadybos;
- inovacijų finansavimo prieigos;
- intelektinės nuosavybės vadybos paslaugas; 
- technologijų vertinimas, technologinių pasiūlymų paieška, diegimas;
- technologijų komercializavimas, marketingas;
- mokslinių tyrimų ir plėtros projektų rengimas.

• Mokslinės, techninės informacijos sklaida bei inovacijų populiarinimo paslaugos: 

- mokslinės, techninės, inovacinės veiklos viešinimas; 
- specializuoti mokymai; 
- technologiniai-informaciniai renginiai.

Detalus 2016 m. veiklos aprašymas pateikiamas 9 skyriuje.

2. KMTP dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

2016 m. sausio 01 d. buvo du Viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas dalininkai: Lietuvos Respublikos ūkio ministeri-
ja, kurios įnašas 43 443,00 Eur ir Klaipėdos universitetas – įnašas 4 344,30 Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. - Lietuvos Respublikos ūkio min-
isterijos įnašas – 43 443,00 Eur, Klaipėdos universiteto – 4 344,30 Eur. Dalininkų nuosavo kapitalo dydis 2016 m. sausio 01 d. – 408 875 
Eur, 2016 m. gruodžio 31 d. – 421 580 Eur.

3. KMTP gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

2016 m. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko vykdomos komercinės veiklos pajamas sudarė 242 951 Eur (177 434 Eur  - 1.4.1.4.4; 63 
238 Eur – 1.4.2.1.2; 2 279 Eur – 1.4.2.1.7), Europos Sąjungos fondai –  314 863 Eur (1.3.3.1). Visos gautos pajamos panaudotos viešosios 
įstaigos veiklai vykdyti.
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4. Informacija apie KMTP įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus

2016 m. sausio 1 d. įstaigos ilgalaikį turtą sudarė pastato rekonstrukcija, kompiuterinė technika, biuro baldai ir kitas inventorius už 909 
601 Eur.
2016 m. papildomai ilgalaikio turto įsigijo už 1 500 Eur.
2016 m. nurašyto ilgalaikio turto nebuvo.
2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikį turtą sudarė 746 625 Eur.

5. KMTP išlaidos per finansinius metus.

Bendra 2016 m. išlaidų suma – 543 121 Eur:
KMTP vienasmenis valdymo organas – direktorė Roma Stubrienė, valdymo išlaidų suma 43 602 Eur: darbo užmokestis 33 140 Eur, 
darbdavio mokesčiai 10 283 Eur, 179 Eur išmokėti dienpinigiai už komandiruotes.
KMTP darbuotojų (be vadovo) darbo užmokestis 159 541 Eur, tame skaičiuje 37 921 Eur darbdavio mokami mokesčiai;
117 903 Eur pastato išlaikymo sąnaudos (komunaliniai mokesčiai, patalpų nuoma);
222 075 Eur veiklos sąnaudos (ilgalaikio turto nusidėvėjimas, draudimas, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, projektinės veiklos 
išlaidos, kitos administracinės išlaidos).

6. KMTP darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

2016 m. sausio 1 d. įstaigoje dirbo 6 darbuotojai: direktorė, vyr. finansininkė, paslaugų plėtros vadovė, komunikacijų vadovas, ad-
ministratorė, viešųjų pirkimų vyr. specialistė.
2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 8 darbuotojai: direktorė, vyr. finansininkė, projektų vadovė, plėtros vadovas, administratorė, viešųjų 
pirkimų vyr. specialistė, inovacijų vadybininkė, viešųjų ryšių specialistė.

7. Sandoriai, susiję su KMTP dalininkais 

1. 2016 m. Klaipėdos universitetas KMTP kompensavo V. Berbomo g. 10 KU naudojamų patalpų eksploatacijos kaštus -  21 059 
Eur ir 15 540 Eur už patalpų administravimą.
2. 2016 m. KMTP Klaipėdos universitetui už biuro patalpų nuomą sumokėjo 36 738 Eur.
3. KMTP kolegialus organas yra Taryba. Tarybos nariams 2016 m. jokių mokėjimų nebuvo.
4. KMTP išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straips-
nio 3 dalyje. 2016 m. tokių išmokų nebuvo, nes KMTP nėra dirbančių asmenų susijusių su dalininkais.

5



8. KMTP veiklos aprašymas (atitikimas pagal veiklos plane numatytus strateginius tikslus) informacija apie viešosios įstaigos veiklos 
tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems fi-
nansiniams metams.

KMTP 2016 m. veiklos planas buvo parengtas atsižvelgiant į VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko įstatuose numatytus veiklos 
tikslus bei prioritetines kryptis, patvirtintas strateginiame veiklos plane 2014-2020 metams.

Parkas siekia pažangaus mokslo ir verslo partnerio Vakarų Lietuvos regione reputacijos, teikdamas geriausios galimos kokybės pa-
slaugas savo kompetencijų srityse. 2016 m. tęstos veiklos siekiant tapti nacionalinės svarbos parku, sukuriančiu vertę ir žinomumą 
Baltijos jūros regione. 2016 m. pradėtos įgyvendinti 5 tarptautinių projektų veiklos, 1 projekto veiklos tęsiamos. 2016 m. pateiktos 8 
naujų paraiškų tarptautinės partnerystės programoms. 

KMTP tikslų įgyvendinimas vykdant projektinę veiklą pateikiamas 1 lentelėje. 
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9. KMTP veiklos efektyvumas, ekonominis ir socialinis poveikis.

  
Lyginant su praėjusiais metais ženkliai augo parke įsikūrusių įmonių apyvarta, naujai sukurtų darbo vietų skaičius, investicijos į MTEP. 
KMTP paslaugas gavo 50 įmonių, 5 jų – užsienio kapitalo įmonės. Per metus naujai parko patalpose įsikūrė – 11, 15 – išsikėlė, 30 
įmonių – „užaugo“ darbuotojų skaičiumi arba apyvarta, įsteigta viena pumpurinė įmonė, išaugusi iš mokslo ir studijų institucijos. Visos 
įmonės dirbo sėkmingai, nebankrutavo nė viena, nors bendra Lietuvos statistika teigia, jog 36 proc. naujai įsisteigusių įmonių bank-
rutuoja pirmaisiais gyvavimo metais. Auga įmonių pasitenkinimo parko teikiamomis paslaugomis procentas. Parkas turi galimybę 
suteikti įmonėms labai ribotame plote -  tik 1080,52 kv m. ploto - 39 įmonių (apie 42 proc. naudingo ploto) patalpas V. Berbomo g. 
10 pastate, papildomai pagal paslaugų sutartį su verslo įmone – įmonėms teikiamos paslaugos 622 kv. m. plote (10 įmonių). Veiklos 
verslo inkubatoriuje dėl teisinių valstybės turto valdymo problemų dar nepradėta. 2016 m. išsiskyrė įmonių veiklos rezultatais: ženkli-
ai (nuo 30 iki 50 proc.) išaugo darbuotojų sk.; naujų darbo vietų sk., metinės įmonių pajamos, sumokėtų į biudžetą mokesčių suma 
– 4548 tūkst. Eurų. Parko įmonės rinkai pateikė 38 naujus produktus ir technologijas. Ypač svarbus įmonėms bendradarbiavimas su 
mokslo ir studijų institucijomis, bendrų projektų skaičius siekia 22; 57 proc. įmonių vykdė 2016 m. inovacinę veiklą.
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Vienas iš svarbių inovatyvumą iliustruojančių duomenų – investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. 2016 m. įmonės į 
MTEPI investavo 2,1 mln. Eur arba 3,4 proc. nuo pajamų. Lietuvos statistikos duomenų vidurkis – tik 0,24 proc. 

Atsižvelgiant į specializaciją – jūrinės technologijos – parko veikla aktyvi ne tik su po KMTP pastato stogu įsikūrusiomis įmonėmis. KMTP 
savo veikloje, bendradarbiaudamas tiek su mokslo institucijomis, tiek su regiono verslo įmonėmis, skatina jas burtis į klasterius, per 
bendrus siūlomus projektus palaiko galimų ir jau esamų klasterių dalyvių bendradarbiavimą, atlieka bendrų projektų koordinatoriaus 
funkcijas. 2016 m. bendra klasterio narių apyvarta sudarė 130,1 mln. Eur. SGD Klasterio įgyvendinamų projektų rezultatai yra produk-
tai orientuoti tiek į vidaus vartojimą, tiek į eksportą.

Praėjusieji metai išskirtiniai Suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) klasterio veiklos aktyvumu. Pavasarį 6 mokslo ir verslo atstovams 
įsteigus  SGD klasterį, jo narių skaičius iki metų pabaigos išaugo iki 10.  Jau pirmaisiais metais pradėti 6 mokslo ir verslo bendradar-
biavimo projektai – iniciatyvos, rengiama 1 patento paraiška. Klasterio nariams suorganizuoti 6 specializuoti mokymai ir seminarai 
sustiprino pasirengimą investuoti į MTEPI, kurti ir taikyti naujoves, didinančias verslo konkurencingumą, naujų verslo galimybių ir tech-
nologijų paiešką. Klasterio narys – tarptautinė bendrovė - „Emerson“ startavo investuodama į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros įrangą (10 000 EUR.) – naujai įsteigtame Baltijos jūros regiono SGD kompetencijų centre. Privačių įmonių investicijos sudaro 
sąlygos auginti naujas kompetencijas KU mokslo ir studijų bendruomenei bei visiems SGD klasterio nariams. 

KMTP – išskirtinis Lietuvos mokslo ir technologijų parkas aktyviai veikiantis tarptautinės mokslo ir verslo partnerystės tinkle. KMTP ne 
tik įgyvendina ES iniciatyvų projektus, bet ir dalyvauja rengiant dokumentus ir strategijas: atstovauja šalį  ES  strategijos Baltijos jūrai 
prioritete „Švari laivyba“,  rengiant Baltijos regiono Mėlynųjų transporto koridorių strategiją. 2016 m. pradėtos vykdyti Baltijos regiono 
SGD klasterio sukūrimo iniciatyvos Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Vokietijoje. KMTP - Baltijos regiono Mėlynųjų biotech-
nologijų kompetencijų tinklo dalyvis, surengti technologiniai informaciniai leidiniai  akvakultūros ir SGD srityse, kuriami prototipai 
verslo modelių inicijavimui: geoterminės energijos panaudojimas akvakultūroje ir vidaus vandenų barža, varoma SGD. Parengtos 8 
projektinės paraiškos siekiant ES tarptautinio bendradarbiavimo programų finansavimo. Tarptautinė mokslo ir verslo partnerystė sus-
tiprina technologinį potencialą ir verslo plėtros galimybes, sudaro sąlygas didinti pridėtinę vertę įmonėms, dalyvaujančioms parko 
iniciatyvose.

Detalizuotas 2016 m. veiklos aprašymas pagal veiklos plane numatytus strateginius tikslus pateikiamas 2 lentelėje.
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10. Veiklos plano prognozuojamų rezultatų efektyvumo kriterijai
Planuotų ir pasiektų rezultatų analizė pateikiama 3 bei 4 lentelėje.
     

Bendrieji KMTP veiklos rezultatų rodikliai
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Specifiniai KMTP veiklos rezultatų rodikliai
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                                             Direktorė                     
 

Roma Stubrienė
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