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Bendroji dalis
LIC vizija – Lietuvos inovacijų centras – veiksmingiausia viešosios inovacijų paramos organizacija
Lietuvoje gebanti konsoliduoti verslo, mokslo, politikos ir visuomenės interesus didinant Lietuvos ūkio
konkurencingumą tarptautiniu mastu.
LIC strateginis veiklos tikslas – didinti Lietuvos ūkio tarptautinį konkurencingumą, teikiant inovacijų
paramos paslaugas.
Ilgalaikiai LIC tikslai:
1.

Remti ir skatinti Lietuvoje sukurtų pažangiausių žinių komercinio potencialo realizavimą
Lietuvos ir tarptautinėje rinkose;

2.

Remti ir skatinti naujų technologijų kūrimą ir taikymą;

3.

Propaguoti ir diegti Lietuvoje tarptautinę viešosios inovacijų paramos bei inovacijų vadybos
patirtį;

4.

Padėti inovacijų ir technologijų plėtros politiką bei jos įgyvendinimo strategiją rengiančioms
ir įgyvendinančioms institucijoms Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

LIC steigėjai ir dalininkai
Lietuvos inovacijų centrą 1996 metais įsteigė LR švietimo ir mokslo ministerija, Jungtinių Tautų vystymo
programa ir Lietuvos akcinis inovacinis bankas.
Dabartinė Lietuvos inovacijų centro dalininkų sudėtis, o taip pat jų dalys LIC įstatiniame kapitale 2016
metais nepasikeitė. Tiek metų pradžioje, tiek ir metų pabaigoje jais buvo LR ūkio ministerija (įnašas į
įstatinį kapitalą – 2172 Eurų), LR švietimo ir mokslo ministerija (įnašas į įstatinį kapitalą – 2172 Eurų) ir
Lietuvos pramonininkų konfederacija (įnašas į įstatinį kapitalą – 1448 Eurų). Sutinkamai su LR Viešųjų
įstaigų įstatymu ir LIC įstatais kiekvienas dalininkas turi vieno balso teisę nepriklausomai nuo jo įnašo
dydžio.

LIC paslaugos 2016 metais
Lietuvos inovacijų centras veiklą vykdo teikdamas paslaugas klientams – įmonėms, mokslo laboratorijoms
ir valdžios institucijoms. Siekiant organizacijos įstatuose numatytų ilgalaikių tikslų įgyvendinimo 2016 m.
LIC vykdė veiklą šiomis pagrindinėmis kryptimis:
1.

Įmonių MTEP veiklos apimčių ir inovacinių gebėjimų didinimas. Šios veiklos tikslas –
ilgalaikių ekspertinių konsultacijų įmonėms teikimas (inovaciniai ir technologiniai
auditai, tradicinės gamybos perorientavimas į inovacines veiklas ir t.t.), didžiausią
dėmesį skiriant tradicinės pramonės atstovams, kurie pasižymi žemais inovaciniais
rodikliais.

2.

Tarptautinių technologinių partnerysčių skatinimas. Šios veiklos tikslas – padėti Lietuvos
įmonėms bei mokslo ir studijų institucijoms plėtojant tarptautinę technologinę
partnerystę su užsienio įmonėmis ir mokslo įstaigomis, pristatant sukurtus naujus
sprendinius, technologijas tarptautiniams partneriams bei užsakovams.

3.

Sumanios specializacijos fasilitavimas. Šios veiklos tikslas – bendrų verslo ir mokslų
iniciatyvų bei projektų identifikavimas bei vystymas.

4.

Tinklaveikos (klasterizacijos) skatinimas ir inovacijų sistemos sinergijos didinimas. Šios
veiklos tikslas – skatinti įmonių bei mokslo ir studijų institucijų jungimąsi į MTEP
klasterius, esamų klasterių plėtrą ir tarptautiškumą.

Veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Lietuvos inovacijų centras 2016 metais paslaugas teikė daugiau kaip 700 unikalių ūkio subjektų, bei
daugiau kaip 100 (mokslininkų, tyrėjų. Plačiau LIC veiklos ekonominis poveikis pristatomas 7-ame
ataskaitos puslapio lentelėje, kurioje pateikiami visų keturių LIC veiklos krypčių suvestiniai rodikliai 2016
metais. Daugiausia 2016 metais prie ekonominio ir socialinio poveikio prisidėjo LIC vykdytas projektas
Europos įmonių tinklas (Enterprise Europe Network). 2016 metais tinklo teikiamomis paslaugomis
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pasinaudojo daugiau kaip 413 Lietuvos įmonių, organizuota daugiau kaip 10 tarptautinių partnerystės
renginių, bei sukurtas apčiuopiamas poveikis Lietuvos ekonomikai:


padėta įmonėms sudaryti 37 sandoriai dėl tarptautinio verslo plėtros bei bendrų MTEPI veiklų,
kurių vertė didesnė nei 1 mln. Eurų;



įmonės sudariusios sandorius LIC paslaugų pagalba papildomai į MTEPI ir tarptautinę verslo
plėtrą 2 metų perspektyvoje papildomai planuoja investuoti daugiau kaip 1 mln. Eurų;



padėta sukurti/išsaugoti daugiau kaip 20 darbo vietų.

Papildoma LIC veikla kuri kūrė socialinį poveikį 2016 metais yra sietina su paslaugų teikimu rengiant ir
įgyvendinant projektą pagal SADM priemonę „Socialinio verslumo skatinimas”. Buvo vykdomas
konsultavimo, ekspertinių ir lavinimo paslaugų teikimas SADM projekto vykdytojams, šiose veiklose:


socialinio verslo kūrimui ir plėtrai palankių sąlygų kūrimas;



socialinio verslo kultūros formavimas, žinomumo didinimas bei tinklaveika;



socialinio verslo inkubavimas ir ekspertinė parama.

LIC tikslų įgyvendinimas 2016 metais
Siekiant tikslų įgyvendinimo 2016 m., centro veikla buvo orientuota į bazinių viešųjų inovacijų paramos
paslaugų teikimą bei į galimybių teikti inovacijų paramos paslaugas komerciniais pagrindais paiešką.
Siekiant tikslų įgyvendinimo centro veikla apėmė tokias projektines iniciatyvas:
1.

Įmonių MTEP veiklos apimčių ir inovacinių gebėjimų didinimo kryptyje:
1.1. Projektinė iniciatyva „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui
„InoSpurtas“ skirta didinti įmonių inovatyvumą bei jų plėtojamų mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (toliau – MTEPI) veiklų mastą bei
efektyvumą, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas
įmonėms. Ši iniciatyva buvo vykdoma minimaliais resursais nes 2016 metais jai
finansavimo nebuvo skirta, o pilnas įgyvendinimas nukeltas 2017 metams.
1.2. Projektas „Verslo inovacijų įrankių, skirtų MVĮ, naudojimo abipusis mokymasis PER-BIT“ skirtas ugdomojo konsultavimo metodikos tobulinimui ir pritaikymui
regioniniam kontekstui.
1.3. Projektas „Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą
pagal priemonę SME Instrument - SME Coach LT 2015“ skirtas tarptautinės
technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimui įmonėms. Taip
pat buvo teikiamos ugdomojo lavinimo paslaugos aukštą augimo potencialą
turinčioms įmonėms pagal IMPROVE metodiką.

2.

Tarptautinių technologinių partnerysčių skatinimo kryptyje:
2.1. Projektas „Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network)“ skirtas
paskatinti Europos įmonių konkurencingumą, inovatyvumą ir tarptautinį
bendradarbiavimą.
2.2. Projektas „CoachCom 2020“ skirtas plėtoti verslo ugdomąjį konsultavimą bei jo
taikymą „MVĮ priemonė“ kontekste.
2.3. Projektas „Integruota parama atvirųjų inovacijų iniciatyvos profesionalizavimui INSPIRE“ skirtas geros praktikos atvirų inovacijų MVĮ analizei, metodų ir įrankių
sklaidai.
2.4. Projektai „Europos iniciatyvos verslo tarptautinei plėtrai - EAGLE1“ ir „Europos
iniciatyvos verslo tarptautinei plėtrai – EAGLE2” skirti gerosios praktikos mainams
ir tarptautinių partnerystės renginių organizavimui naujose, besivystančiose
rinkose.
2.5. Projektas „Intelektinės nuosavybės vertė MVĮ - VIP4SME“ skirtas intelektinės
nuosavybės vertės didinimui, gerosios patirties sklaidai ir specializuotų įrankių
kūrimui, taikymui, konsultacijų teikimui MVĮ.

3.

Sumanios specializacijos fasilitavimo kryptyje:
3.1. Projektas “Sumanios specializacijos ekosistemos plėtra skatinant įmonių
įsitraukimą į atvirųjų inovacijų procesus - BSR Stars S3“ skirtas kurti, skleisti ir
plėtoti inovacijų paramos paslaugas Baltijos šalių regione, ypatingą dėmesį
skiriant naujiems inovacijų vadybos įrankiams, tarptautiniam bendradarbiavimui
bei tarpsektoriniam papildomumui.

4

3.2. Projektas skirtas inovatyvių tvarios rūpybos sprendimų kūrimui regioninėje
inovacijų vertės grandinėje – HoCare
3.3. Projektas skirtas aplinką tausojančių inovacijų kūrimo skatinimui bei inovacijų
politikos tobulinimui - Super
3.4. Projektas skirtas inovatyvių viešosios-privačios partnerystės modelių kūrimui bei
inovacijų politikos tobulinimui - Higher
4.

Tinklaveikos (klasterizacijos) skatinimo ir inovacijų sistemos sinergijos didinimo
kryptyje:
4.1. Projektas „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra “InnoLink” skirtas skatinti
įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei
tarptautinį bendradarbiavimą.

Metų eigoje buvo realizuotas ir pagrindinis organizacinis uždavinys, keltas 2016 m. plane – realizuoti
viešųjų inovacijų paramos paslaugų plėtojimo ir LIC veiklos strategines kryptis inicijuojant bei rengiant
naujus projektus Lietuvos struktūrinių fondų bei tarptautinių programų kvietimams.
Atsižvelgiant į tai, kad galimybių inicijuoti projektus bei užtikrinti ir LIC veiklos strateginių krypčių
realizavimą remiantis Struktūrinių fondų finansavimu 2016 metais praktiškai nebuvo, didžioji dalis
parengtų ir pateiktų paraiškų buvo ES tarptautinėms programoms. Žemiau pateiktoje lentelėje
pristatomos 2016 metais pateiktos projektinės paraiškos.

ES finansavimo programoms 2016 metais pateiktų paraiškų apibendrinimas
Finansuojanti
programa

H2020

H2020
H2020

COSME

COSME
H2020

Latvia, Lithuania,
Belarus Interreg
Interreg Europe
BSR Interreg

BSR Interreg
BSR Interreg
Lietuvos
vystomojo
bendradarbiavimo
programa

Projekto pavadinimas

Numatomas
LIC
biudžetas,
kEUR

Finansuojančios
institucijos priimtas
sprendimas.

Smart, Safe Secure, Sustainable, Standardized and
Systematic Cluster: Encouraging Enterprises to
Perform Cross-Border Collaboration for Increasing
the Market Potential in Smart City Field in Europe
(I5S)
Cyber-physical systems on extended value chains
(CONAN)
The South Eastern Europe Digital Innovation
Ecosystem towards Smart Anything Everywhere
(DIGIHUB)
Enterprise Europe Network Lithuania (EEN
Lithuania)

115

Paraiška nepatvirtinta

98

Paraiška nepatvirtinta.

45

Paraiška nepatvirtinta.

374

Supporting Lithuanian Companies to Scale-up
(Scale-UP)
Providing Key Account Management services for
the SME Instrument beneficiaries and enhancing
innovation management capacity services to
Lithuanian SMEs in 2017-2018 (SME Coach LT)
“Stimulating knowledge-driven entrepreneurship in
Lithuania and Belarus cross-border region”
Green innovative policies for better sustainable
economies
EnHANcing tranS-regional innovation through RIS3
and common chAllenges in the
Baltic Sea Region
Strengthening smart specialisation by fostering
transnational cooperation
Stronger Innovation Actors on a Municipal Level in
the BSR
Ukrainos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant
verslo paramos infrastruktūrą
Ukrainos regionuose

23

Projektas tęstinis.
Pasirašyta subsidijos
sutartis.
Paraiška patvirtinta.

73

Pasirašyta subsidijos
sutartis

112

Paraiška nepatvirtinta

95

Paraiška nepatvirtinta

105

Paraiška nepatvirtinta

99

Paraiška nepatvirtinta

122

Paraiška nepatvirtinta

10

Paraiška nepatvirtinta
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Atsižvelgiant į besikeičiančias galimybes, tarptautinių, nacionalinių programų prioritetus bei baigiamų
įgyvendinti projektų veiklos apimtis bei įsipareigojimus 2016 metais sėkmingai įvykdyti šie papildomi
uždaviniai:
-

2016 metais, dėl ribotų galimybių finansuoti viešąsias paslaugas, o ypač dėl itin ilgai užtrukusio
strateginės projektinės iniciatyvos „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui
„InoSpurtas“ vertinimo buvo sumažintas viešųjų inovacijų paramos paslaugų teikimas, ribotai
teikiant paslaugas susijusias su įmonių MTEP veiklos apimčių ir inovacinių gebėjimų didinimu.
Tokio tipo paslaugos tik labai ribotai buvo teikiamos ES programų finansuojamų projektų
kontekste, išlaikant bazinį potencialą, reikalingą paslaugų teikimui projekte „Enterprise Europe
Network“ iki metų pabaigos bei 2015-2020 metų perspektyvoje;

-

Suaktyvintas dalyvavimas ES tarptautinių programų kvietimuose (pateikta 12 paraiškų, iš kurių
finansuota – 3). Visa tai leidžia tikėtis, jog bus išlaikytos egzistuojančios kompetencijos bei
specialistų ratas, galintis užtikrinti inovacijų paramos paslaugų teikimą naujame Lietuvos ES
struktūrinės paramos periode.

Veiklos finansavimas
Veiklai finansuoti ir 2016 metais buvo stengtasi išnaudoti visus galimus lėšų šaltinius, teikiamus ne tik
Lietuvos institucijų, bet ir tarptautinių organizacijų programų (Europos Komisijos programos, struktūriniai
fondai, nacionalinė parama, kitos). Ieškant veiklos finansavimo, LIC stengiasi įgyvendinti sverto principą,
stengiantis panaudoti turimas lėšas tarptautinių projektų bendra-finansavimui.
LIC išlaidų apimtys pagal projektus 2016 metais – 707 tūkst. Eurų (numatytas planas buvo 919 tūkst.
Eurų), kurios pagal šaltinius pasiskirsto taip: 20 tūkst. Eurų (3%) – ES struktūriniai fondai, 681 tūkst. Eurų
(96%) – ES bendrosios programos, o 6 tūkst. Eurų (1%) – LIC nuosavos lėšos. 2016 metais buvo jau
penktieji LIC veiklos metai, kai nebuvo gauta jokios tiesioginės nacionalinės paramos iš Lietuvos biudžeto.
Tuo pačiu iki kritinės ribos išaugo paties LIC finansinis indėlis LIC vykdomuose tarptautiniuose
projektuose.

Veiklos apimtys ir vykdomi projektai
LIC teikiamomis specializuotomis inovacijų paramos paslaugomis per 2016 metus pasinaudojo 1287
inovacinių veiklų plėtojimą orientuotų ūkio subjektų (visų pirma įmonės, o taip pat mokslo institucijos ir
kitos organizacijos).
LIC veikla 2016 metais buvo realizuojama ilgalaikių (2-4 metai) veiklos (paslaugų) projektų pagrindu.
Pagal atitinkamas finansinės paramos ir konsorciumų sutartis LIC vykdė 17 projektų: 1 projektą su
struktūrinių fondų parama, 16 tarptautinių projektų (5 projektus su EK Horizon2020 parama, 3 projektus
su EK COSME programos parama).

LIC veiklos ypatumai 2016 metais


Sėkmingai baigti vykdyti:


keturi – ES programų H2020 ir COSME finansuoti projektai – Europos įmonių tinklas (Enterprise
Europe Network), Ugdomojo lavinimo (angl. coaching) paslaugų teikimas įmonėms gavusioms
paramą pagal priemonę SME Instrumant (SME Coach LT), Verslo paramos agentūrų patirties
pasikeitimas (Peer-BIT), Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo metodikos
kūrimas (CoachCom)



vienas – paslaugų projektas komerciniais pagrindais - Paslaugų teikimas rengiant ir įgyvendinant
projektą pagal SADM priemonę „Socialinio verslumo skatinimas”.



Pastangos inicijuoti daugiau naujų projektinių iniciatyvų bei užtikrinti egzistuojančių veiklų tęstinumą
2016 metais buvo gana sėkmingos. Tik prasidėjus naujam paramos programavimo laikotarpiui (20142020 m.) viešosios inovacijų paramos paslaugoms skirtų kvietimų skaičius buvo labai ribotas Lietuvoje,
tačiau ES tarptautinėse programose kvietimų netrūko (pateikta 12 paraiškų, iš kurių finansuota – 3).



Strateginę reikšmę Centro veiklai ateityje sudarys 2016 metais itin sėkmingai baigti įgyvendinti 2
projektai, finansuoti ES programų H2020 ir COSME. Europos įmonių tinklas (Enterprise Europe
Network) – 2016 metais tinklo teikiamomis paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 413 Lietuvos
įmonių, organizuota daugiau kaip 10 tarptautinių partnerystės renginių, bei sukurtas apčiuopiamas
poveikis Lietuvos ekonomikai:
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padėta įmonėms sudaryti 37 sandoriai dėl tarptautinio verslo plėtros bei bendrų MTEPI veiklų,
kurių vertė didesnė nei 1 mln. Eurų;



įmonės sudariusios sandorius LIC paslaugų pagalba papildomai į MTEPI ir tarptautinę verslo
plėtrą 2 metų perspektyvoje papildomai planuoja investuoti daugiau kaip 1 mln. Eurų;



padėta sukurti/išsaugoti daugiau kaip 20 darbo vietų.

Taip pat svarbu akcentuoti, kad 2016 metais buvo aktyviai prisidedama prie dalininkų, ypač Ūkio
ministerijos iniciatyvų įgyvendinimo:


LR struktūrinių fondų priemonė „InoConnect“. Įgyvendinant šią priemonę Europos įmonių tinklas
(Enterprise Europe Network) bendrai ir LIC konkrečiai yra atsakingas už tarptautinių MTEPI
partnerystės renginių organizavimą visame pasaulyje ir sąlygų įsijungti į tarptautines MTEPI
iniciatyvas tarptautiniu mastu sudarymą. Lietuvos įmonės finansavimą gauna dalyvavimui
Europos įmonių tinklo, organizuojamuose partnerystės renginiuose, tuo tarpu Europos įmonių
tinklas savo paslaugas įmonėms bei Ūkio ministerijai teikia neatlygintinai.



LR struktūrinių fondų priemonė „InoGeb“, projektai „InoSpurtas“ bei „InoLink“. Įgyvendinant šias
priemones Europos įmonių tinklas (Enterprise Europe Network) bendrai ir LIC konkrečiai yra
atsakingas už pagalbą įmonėms bei klasteriams įsijungiant į tarptautines MTEPI iniciatyvas bei
plėtrą vieningoje ES rinkoje. Europos įmonių tinklas savo paslaugas įmonėms, klasteriams bei
Ūkio ministerijai teikia neatlygintinai.



Apibendrinant 2016 metų rezultatus pastebima grėsmė susijusi su ribotomis galimybėmis
bendrafinansuoti tarptautinius projektus. LIC įgyvendinami projektai yra ES programų
finansuojami tik iš dalies, pavyzdžiui Europos įmonių tinklo veiklai Europos Komisija skiria 59%
dalinį finansavimą, likusią dalį pavesdama finansuoti nacionaliniu lygmeniu. Kiekvienais metais
projektų bendrafinansavimui reikia skirti pakankamai reikšmingus resursus. Iki 2010 m. dalis LIC
vykdomų projektinių iniciatyvų buvo bendrafinansuojama Ūkio ministerijos skiriamomis
nacionalinės paramos lėšomis, tačiau 2011 m. panaikinus nacionalinės paramos priemones
finansavimo klausimas liko neišspręstas. Siekiant plėtoti inovacijų paramos paslaugas bei
veiksmingiau išnaudoti tarptautinio veiklos finansavimo galimybes ir dar svariau prisidėti prie
Lietuvos įmonių inovacinės veiklos masto bei tarptautinio konkurencingumo augimo būtina
sistemiškai spręsti tarptautinių projektų bendrafinansavimo iššūkius.

Veiklos vertinimas: rezultatyvumo, veiksmingumo ir poveikio rodikliai
Atsižvelgiant į viešąjį konsultacinį LIC veiklos pobūdį, LIC veiklos vertinime naudojamos šios veiklos
rodiklių kategorijos:


Veiklos rezultatyvumo (results&outcomes). Tai vidiniai, LIC vykdomų projektų darbo programose
apibrėžti planiniai rezultatai. (Veiklos rezultatyvumo rodikliai pateikti sk. Veiklos projektai 2016
m.);



Veiksmingumo (performance). Šie rodikliai apibūdina suteikiamų konsultacijų aprėptį ir apimtis.
Jie atspindi viešąjį konsultacinį LIC pobūdį ir yra pagrindiniai apibūdinant LIC veiklą;

Lentelėje pateikiami visų keturių LIC veiklos krypčių suvestiniai rodikliai 2016 metais.
Veiksmingumas
Rodiklio pavadinimas
Mato vnt.
Klientų bazė
Unikalių ūkio subjektų, pasinaudojusių inovacijų konsultacinėmis
vnt.
paslaugomis, skaičius
Kitų unikalių klientų (mokslininkai, tyrėjai, studentai), pasinaudojusių
vnt.
konsultacinėmis paslaugomis, skaičius
Konsultacinė pagalba MTEPI projektams
Pasinaudojusių informacinėmis paslaugomis subjektų skaičius1
vnt.
Suteikta pagalba klientų inovaciniams ir MTEPI projektams Lietuvoje
 inicijuojant/įgyvendinant
vnt.
Suteikta pagalba tarptautiniams MTEPI projektams
 inicijuojant projektus
vnt.
 vedant derybas dėl technologijų perdavimo
vnt.
 sandoriams, paraiškų rengimui
vnt.
Inovacijų propagavimas

Planas

Faktas

700

774

100

102

1400

1998

140

352

150
30
9

309
84
37
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Rodiklio pavadinimas
Mato vnt.
Gaunančių informaciją subjektų atstovų skaičius
vnt.
Konsultacinė pagalba besiformuojantiems klasteriams
 inicijuojant/pasirengiant veiklos strategiją
vnt.
 įgyvendinant veiklos strategiją
vnt.

Planas
9000

Faktas
9223

4
3

5
5

Skaičiuojami tik tiesiogiai pasiekti klientai, pvz. neskaičiuojamos informacinės paslaugos, suteiktos per
partnerius ir per interneto svetaines
1

Planas nebuvo pasiektas neplanuotai užtrukus strategiškai svarbaus projekto „Inovacijų konsultacinės
paslaugos verslui „InoSpurtas” vertinimo procedūroms. Visos 2016 metais planuotos veiklos buvo
perkeltos 2017 metams.
2

Veiklos vertinimas: valdymo rodikliai
LIC valdymo vertinimas pagal LIC dalininkų patvirtintus kasmetinius siektinus rodiklius
1.

Rodiklis
Ūkio subjektų,
pasinaudojusių
įstaigos
paslaugomis,
skaičius

2.
Vykdomų
tarptautinių
projektų skaičius

3.

Inicijuotų
technologinių
partnerysčių skaičius
(angl. matching)
skaičius

Siektina reikšmė
Ne mažiau kaip 30 klientų
tenkančių vienam Centro
darbuotojui
Ne mažiau kaip 1/3 visų
vykdomų projektų skaičiaus
arba ne mažiau kaip 1/3
bendros LIC veiklos apimties,
skaičiuojant Centro vykdomų
tarptautinių projektų vidutinį
darbuotojų skaičių
Ne mažiau kaip 20 tenkančių
vienam darbuotojui,
priskirtam technologijų
perdavimo veiklos projektui
Enterprise Europe Network

2016 planas

2016 faktas

Faktinė reikšmė

Klientų
skaičius – 774

Vidutinis
darbuotojų
skaičius –
14.11

54.85

LIC vykdytų
projektų
skaičius – 17

LIC vykdytų
tarptautinių
projektų
skaičius – 16

94%

Tarptautinių
partnerysčių
skaičius – 309

EEN projekto
vidutinis
darbuotojų
skaičius – 5

61.8

Komercinio pobūdžio veikla
2016 metais Lietuvos inovacijų centras suteikė paslaugų komerciniais pagrindais už 6 tūkst. Eurų.
Pagrindinės suteiktos paslaugos 2016 metais susijusios su paslaugų teikimu rengiant ir įgyvendinant
projektą pagal SADM priemonę „Socialinio verslumo skatinimas”. Su komerciniais pagrindais teikiamų
paslaugų apimties didinimu susiję iššūkiai:
- ribotos galimybės įstaigą rinkoje pozicionuoti kaip komercinių paslaugų teikėją. Lietuvos
inovacijų centro iki šiol teiktos inovacijų paramos paslaugos didžiąja dalimi yra viešosios,
nemokamos. Tuo tarpu mokamų (komerciniais pagrindais teikimų) paslaugų teikimas gali
sudaryti pagrindą konkurencijos sąlygų pažeidimui. Svarbu pastebėti, kad didinant
komercinių paslaugų apimtis bus sunku pagrįsti, jog nėra jokių konkurencijos sąlygų
skirtumų šioje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.
- ribota galimybė iš rinkos įsigyti papildančių/techninių paslaugų (reikalingi subrangovai).
Lietuvos inovacijų centrui, kaip viešųjų paslaugų teikėjui galioja viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatos, kurių taikymas komerciniais pagrindais teikiamų paslaugų įgyvendinimui
mažina šių paslaugų konkurencinę poziciją rinkoje. Tokiu atveju itin sunku (neįmanoma)
konkuruoti teikiant rinkai kompleksines paslaugas su privačiais verslo subjektais, kuriems
šie apribojimai nėra taikomi.

Partnerystė
Vykdydamas veiklos projektus LIC remiasi partneriais užsienyje ir Lietuvoje. Daug LIC projektų yra
tarptautiniai arba yra projektai veikti tarptautiniuose tinkluose. 2016 metais vykdytuose projektuose pagal
konsorciumų sutartis LIC turėjo virš 50 užsienio partnerių ir virš 10 partnerių iš Lietuvos (bendras
tiesioginių ir netiesioginių buvusių ir esamų užsienio partnerių skaičius siekia 350). Lietuvos inovacijų
centras koordinavo 6 projektus, likusiuose projektuose LIC buvo partneris.
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Lietuvos inovacijų centras nuo 1997 metų yra Europos technologijų perdavimo, inovacijų ir pramoninės
informacijos asociacijos (TII) narys ir priklauso Baltijos šalių inovacijų struktūrų asociacijai (BASTIC). LIC
bendradarbiauja su Europos verslo inovacinių centrų tinklu (EBN) ir Tarptautine mokslo parkų asociacija
(IASP).

Lietuvos inovacijų centro darbuotojai
2016-01-01 Lietuvos inovacijų centre dirbo 17 darbuotojų (iš jų 3 darbuotojos vaiko priežiūros
atostogose), o 2016-12-31 – 20 darbuotojų (iš jų 1 – vaiko priežiūros atostogose). 2016-12-31 pagal
pareigybes LIC darbuotojai pasiskirstę taip: 17 – projektų vadovai, konsultantai ir asistentai, 3 –
administracijos darbuotojai (direktorius, vyr. finansininkė, direktoriaus padėjėja), kurie taip pat dalyvauja
LIC projektų vykdyme.

Viešosios įstaigos vadovas
Nuo 2016-01-01 direktorius Kęstutis Šetkus. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 8994,88 Eurų, iš jų kitos
išmokos 2048,55 EUR kompensacija už nepanaudotas atostogas;
Nuo 2016-03-16 l. e. .direktoriaus pareigas, o nuo 2016-07-04 direktorius Mantas Vilys. Darbo
užmokesčio sąnaudos sudarė 25680,46 Eurų.
Išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui: 0 EUR
Išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims: 0 EUR.
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Veiklos projektai 2016 m. (pateikiama pagal LIC veiklos kryptis)
Nr.

Projekto pavadinimas

I
1.

Inovacijų
konsultacinės
paslaugos
verslui
„InoSpurtas”
2014-2020 m. ES fondų
investicijų
veiksmų
programos 1-o prioriteto
„Mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų
skatinimas“
įgyvendinimo
priemonės
kodas Nr. 01.2.1-LVPA-V842 „Inogeb LT“
Atsakingas asmuo - Artūras
Jakubavičius

2.

Verslo inovacijų įrankių,
skirtų MVĮ, naudojimo
abipusis mokymasisPER- BIT
Horizon 2020/EASME
Atsakingas asmuo –
Arvydas Sutkus

3.

Ugdomojo lavinimo (angl.

Veiklų (grupių) aprašymas

2016 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2016 m.
I-OJI VEIKLOS KRYPTIS – ĮMONIŲ MTEP VEIKLOS APIMČIŲ IR INOVACINIŲ GEBĖJIMŲ DIDINIMAS
Finansinė apimtis (išlaidos) ~ 76 tūkst. Eur
Projekto tikslas: didinti įmonių inovatyvumą bei - Identifikuotų iki prekybinių pirkimų
Projekto įgyvendinimas atidėtas
skaičius (10);
jų plėtojamų MTEPI veiklų mastą bei
2017 metams.
- Įvertintų konsultuotų ikiprekybinių
efektyvumą, teikiant inovacijų konsultacines ir
pirkimų objektų skaičius (10);
inovacijų paramos paslaugas įmonėms.
- Konsultuotų įmonių parengtų
ikiprekybinių techninių specifikacijų
LIC veiklos projekte:
skaičius (6);
- Konsultacijų teikimas įmonėms, ketinančioms
- Parengta tarptautinių technologinių
vykdyti MTEPI veiklas
pasiūlymų/ užklausų skaičius (20);
- Technologijų brokerystė ir žvalgyba
Įvykdytų derybų dėl technologijų
perdavimo skaičius (10);
- Paslaugų, skatinančių inovatyvią
- Inicijuotų naujų veiklų/produktų/
verslininkystę, teikimas (idėjų atranka)
paslaugų kūrimo iniciatyvų skaičius
- Paslaugų, skatinančių įmonių dalyvavimą
(20);
tarptautinėse MTEPI programose, teikimas
- Patalpintų pasiūlymų/užklausų
tarptautinei MTEPI program
- Paslaugų, skatinančių ikiprekybinių pirkimų
partnerystei technologinėse
vykdymą, teikimas

Įgyvendinimo
terminas

Ugdomojo konsultavimo metodikos
tobulinimas ir pritaikymas regioniniam
kontekstui.
LIC veiklos projekte:
- LIC ugdomojo konsultavimo patirties
apžvalga;
- Partnerių - JIC ir Business Upper Austria geros praktikos analizė.
- Geros praktikos seminaro organizavimas
Vilniuje;
Tarptautinės
technologinės
partnerystės

Projekto
įgyvendinimas
atidėtas 2017
metams.

duomenų bazėse skaičius (10)
- Inicijuotų tarptautinių MTEPI
projektų skaičius (5).

Parengtų
ugdomojo
konsultavimo
taikymo
regioniniame kontekste gairių
skaičius (1).

Parengtos
ugdomojo
konsultavimo
taikymo
regioniniame kontekste gairės.

Projektas
baigtas
įgyvendinti
2016.10.31

Suteiktų ugdomojo lavinimo

45

Projektas
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Lietuvos įmonėms suteikta

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

coaching)
paslaugų teikimas įmonėms
gavusioms paramą pagal
priemonę
SME Instrument – SME
Coach LT 2015
COSME
Atsakingi asmenys – Arvydas
Sutkus/Mantas Vilys

ugdomojo
lavinimo
paslaugų
teikimas paslaugų
aukštą
augimo
įmonėms, gavusioms paramą pagal priemonę potencialą
SME Instrument. Taip pat, teikiamos ugdomojo turinčioms Lietuvos įmonėms
lavinimo paslaugos aukštą augimo potencialą skaičius (30).
turinčioms įmonėms pagal Improve metodiką.
LIC veiklos projekte:
- SME instrument laimėtojų ugdomojo
konsultavimo poreikių analizė ir konsultantų
paieška;
- Įmonių inovacijų vadybos sistemos pagal
IMP3rove metodiką analizė ir konsultavimas jos
tobulinimo klausimais.
II-OJI VEIKLOS KRYPTIS – TARPTAUTINĖS TECHNOLOGINĖS PARTNERYSTĖS SKATINIMAS

II.
4.

Europos įmonių tinklas
(Enterprise Europe
Network)
2015 01 01 – 2016 12 31, EK
Konkurencingumo ir
inovacijų bendroji programa
- EK Įmonių ir pramonės
generalinis
direktoratas/Europos
konkurencingumo ir
inovacijų vykdančioji
agentūra)
Atsakingas už veiklą –
projektų vadovė Daiva
Besagirskaitė.

Finansinė apimtis (išlaidos) ~ 463 tūkst. Eur
Europos verslo ir inovacijų tinklas – didžiausias
Europoje, vieno langelio principu veikiantis
tinklas, teikiantis viešąsias inovacijų paramos
paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms
(ypatingai mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą
tarptautiniu mastu bei kurti, skleisti inovacijas.
LIC veiklos projekte:
- Tarptautinių technologinių partnerių paieška
Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms;
- Įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir
bendradarbiauti) kėlimas;
- Informavimo ir konsultavimo paslaugų
teikimas;
- Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio
potencialo propagavimas užsienyje.

2016 m. planas

- Pasinaudojusių tarptautinės
inovacijų
partnerystės
paslaugomis ūkio subjektų
skaičius (600);
Suteiktų
konsultacijų
skaičius
(300);
- Ūkio subjektų technologinių
poreikių
pristatymas
potencialiems
užsienio
partneriams skaičius (100);
Vykdomų
tarptautinių
technologijų
perdavimo
derybų skaičius (20);
Pasirašyta
tarptautinių
technologijų
bendradarbiavimų
susitarimų skaičius (9).

11

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2016 m.
ugdomojo lavinimo paslaugų:
- atlikta
ugdomojo
konsultavimo
poreikių
analizė ir konsultantų
paieška
- atlikta įmonių inovacijų
vadybos sistemos pagal
IMP3rove
metodiką
analizė ir konsultavimas
jos tobulinimo klausimais

Įgyvendinimo
terminas
baigtas
įgyvendinti
2016 12 31

- Pasinaudojusių
tarptautinės
inovacijų
partnerystės
paslaugomis
ūkio
subjektų
skaičius (413);
- Suteiktų konsultacijų skaičius
(576);
- Ūkio subjektų technologinių
poreikių
pristatymas
potencialiems
užsienio
partneriams skaičius (100);
- Vykdomų
tarptautinių
technologijų perdavimo derybų
skaičius (84);
- Pasirašyta
tarptautinių
technologijų bendradarbiavimų
susitarimų skaičius (37).

Projektas
baigtas
įgyvendinti
2016 12 31.

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2016 m. planas

5.

CoachCom
2014 09 01 – 2016 09 01,
Horizon2020 - EK Įmonių ir
pramonės generalinis
direktoratas/Europos
konkurencingumo ir
inovacijų vykdančioji
agentūra)
Atsakingas už veiklą –
projektų vadovas Arvydas
Sutkus

Tarptautinės
technologinės
partnerystės
ugdomojo lavinimo metodikos kūrimas bei
taikymo metodikos SME Instrument kontekste
rengimas.
LIC veiklos projekte:
- SME Instrument laimėtojų internetinės
platformos
specifikacijos
atskirų
dalių
apibrėžimas: įmonių klasifikacija; ugdomojo
konsultavimo veiklos indikatoriai.
- Dalyvavimas ir konsultacinė pagalba
renginiuose tinklo konsultantams ir EEN
personalui.
EASME
konsultavimas
ugdomojo
konsultavimo bei jo proceso organizavimo
klausimais.

Parengtų ir išbandytų
metodikų
skaičius (1).

6.

Integruota parama atvirųjų
inovacijų
Iniciatyvos
profesionalizavimui INSPIRE
Horizon 2020
Atsakingas asmuo – Arvydas
Sutkus

Geros praktikos atvirų inovacijų MVĮ analizė,
metodų ir įrankių sklaida.
LIC veiklos projekte:
- atvirų inovacijų geros praktikos
identifikavimas Rytų Europos sub-regione bei
jos analizė;
- Įrankių atvirų inovacijų skatinimui įmonėse
identifikavimas bei kūrimas, jų pilotiniai
bandymai.
- Komunikacijos ir viešinimo plano parengimas;
- Projekto rezultatų panaudojimo,
eksploatacijos plano parengimas.

Geros
praktikos
atvirų
inovacijų analizių skaičius (1).
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Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2016 m.
Parengta ir išbandyta ugdomojo
konsultavimo (koučingo)
metodika H2020 SME Instrument
dalyviams, ugdomojo
konsultavimo proceso
organizacija, IT platforma
CaseTracker v1. Organizuoti
mokymai EK Įmonių ir pramonės
generaliniam direktoratui/Europos
konkurencingumo ir inovacijų
vykdančiajai agentūrai;
Organizuoti ugdančiųjų
konsultantų metodiniai seminarai
ir konferencija; EEN personalo
mokymai.

Įgyvendinimo
terminas
Projektas
baigtas
įgyvendinti
2016 09 01

Atlikta geros praktikos
inovacijų analizė.

Nuolat, tęstinis
projektas.

atvirų

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2016 m. planas

7.

Iniciatyvos Tarptautinei
prekybai skatinti Europos
mastu (EAGLE1)
2015.08.01 – 2017.08.01
COSME EK Įmonių
konkurencingumo ir MVĮ
programa - EK Vidaus
rinkos, pramonės, verslumo
ir MVĮ generalinis
direktoratas / MVĮ
vykdančioji agentūra
Atsakingas už veiklą –
projektų vadovas Mantas
Vilys.

Gerosios praktikos mainai, tarptautinių
partnerystės renginių organizavimas
orientuotas į ES įmonių plėtrą trečiosiose
šalyse.
LIC veiklos projekte:
- Tarptautinės technologinės misijos į Dubajų
organizavimas.
- Gerųjų praktikų, skirtų tarptautinių
partnerystės renginių organizavimo vadovui
paieška ir aprašymas.

Parengtų
tarptautinių
partnerystės
renginių
organizavimo vadovų skaičius
(1);
- Organizuotų technologijų
perdavimo
partnerytės
renginių Dubajuje skaičius (1).

8.

Iniciatyvos Tarptautinei
prekybai skatinti Europos
mastu (EAGLE2)
2015.09.01 – 2017.09.01
COSME EK Įmonių
konkurencingumo ir MVĮ
programa - EK Vidaus
rinkos, pramonės, verslumo
ir MVĮ generalinis
direktoratas / MVĮ
vykdančioji agentūra
Atsakingas už veiklą –
projektų vadovas Mantas
Vilys.

Gerosios praktikos mainai, tarptautinių
partnerystės renginių organizavimas
orientuotas į ES įmonių plėtrą trečiosiose
šalyse.
LIC veiklos projekte:
- Tarptautinės technologinės misijos į Indiją
organizavimas.
- Tarptautinės technologinės misijos į Taivaną
organizavimas.
- Tarptautinės technologinės misijos į Iraną
organizavimas.

- Organizuotų technologijų
perdavimo
partnerytės
renginių trečiosiose šalyse
skaičius (2):
- 2016 metų lapkričio mėnesį
technologijų
perdavimo
partnerytės renginys Indijoje
- 2016 metų gruodžio mėnesį
technologijų perdavimo
partnerytės renginys Irane
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Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2016 m.
Parengtas
tarptautinių
partnerystės renginių
organizavimo vadovas (1);
Organizuotas
technologijų
perdavimo partnerytės renginys
Dubajuje.

Įgyvendinimo
terminas
Nuolat, tęstinis
projektas.

Organizuotų
technologijų
perdavimo partnerytės renginių
trečiosiose šalyse skaičius (1).
2016 metų lapkričio mėnesį
technologijų
perdavimo
partnerytės renginys Indijoje
Organizuotas renginys Irane dėl
nepalankiai
susiklosčiusios
politinės padėties (prezidento
rinkimų) bei vietinių partnerių
reorganizacijos nukeltas į 2017
metų III ketvirtį.

Nuolat,
tęstinis
projektas.

Nr.

Projekto pavadinimas

Veiklų (grupių) aprašymas

2016 m. planas

9.

Intelektinės nuosavybės
vertė MVĮ - VIP4SME
Horizon 2020
Atsakingas asmuo –
Arunas Beržinskas

Intelektinės nuosavybės vertės didinimui skirta
gerosios patirties sklaida, specializuotų įrankių
kūrimas ir taikymas, konsultacijų teikimas MVĮ.

Organizuotų
renginių
skaičius
(2);
Parengtų
specializuotų
diagnostinių
metodikų
skaičius
(1);
- Konsultuojamų MVĮ skaičius
(10).

III.
10.

Sumanios specializacijos
ekosistemos plėtra
skatinant įmonių
įsitraukimą į atvirųjų
inovacijų procesus - BSR
Stars S3
INTERREG Baltijos jūros
regiono programa
Atsakinga – Giedrė
Stumbrytė

LIC veiklos projekte:

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2016 m.
Dalis
planuotų
veiklų
dėl
užsitęsusios kontrakto su EK
sudarymo procedūros perkelta
2017
metams.
Pagrindiniai
rezultatai 2016 metais:
- Organizuotų renginių skaičius
(1);
- Konsultuotų MVĮ skaičius (12).

Įgyvendinimo
terminas
Nuolat,
tęstinis
projektas.

Dalis planuotų veiklų dėl projekto
konsorciumo
pokyčių
bei
Sekretoriato lūkesčių projekto
veiklų atžvilgiu tikslinimo perkelta
2017
metams.
Pagrindiniai
rezultatai 2016 metais:
- Organizuotų renginių skaičius
(1);
- Konsultuojamų įmonių skaičius
(50);
- Tarptautinių partnerių paieškos
paslaugų skaičius (20).

Nuolat, tęstinis
projektas.

- Intelektinės nuosavybės valdymo gerosios
patirties analizė ir sklaida
- Intelektinės nuosavybės valdymui skirtų
įrankių kūrimas ir bandymas
- Konsultacijų įmonėms teikimas intelektinės
nuosavybės valdymo tema.
- Renginių
ir
mokymų
įmonėms
bei
asociacijoms organizavimas
III-OJI VEIKLOS KRYPTIS: SUMANIOS SPECIALIZACIJOS FASILITAVIMO VEIKLŲ VYKDYMAS
Finansinė apimtis (išlaidos) ~ 110 tūkst. Eur
Projektu siekiama kurti, skleisti ir plėtoti
inovacijų paramos paslaugas Baltijos šalių
regione, ypatingą dėmesį skiriant naujiems
inovacijų vadybos įrankiams, tarptautiniam
bendradarbiavimui
bei
tarpsektoriniam
papildomumui, taip prisidedant tiek prie atskirų
šalių, tiek prie viso regiono bendros sumanios
specializacijos strategijos įgyvendinimo.
LIC veiklos projekte:
- Paskatinti VMI įsitraukimą į tarptautinį
bendradarbiavimą sumanios specializacijos
srityse
- Inovacijų paslaugos teikėjų bei inovacijų
politikos formuotojų kompetencijų ir gebėjimų
stiprinimas

Organizuotų
renginių
skaičius (1);
Konsultuojamų
įmonių
skaičius (50);
Tarptautinių
partnerių
paieškos paslaugų skaičius
(20).

14

Nr.

Projekto pavadinimas

11.

Inovatyvių tvarios rūpybos
sprendimų
kūrimas
regioninėje inovacijų vertės
grandinėje – HoCare

Veiklų (grupių) aprašymas

2016 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2016 m.
- MTEPI ir keturgubos spiralės
principo
taikymo
tvarios
rūpybos
srityje
regioninė
analizė (1)
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai (1) Antras vyks 2017
m. rugsėjį
- Dalyvavimas
tarptautiniuose
tematiniuose seminaruose (2)
- MTEPI tvarios rūpybos srityje
politikos tematinės studijos (3)
Bus atliktos iki 2017 m. rugsėjo
mėn.
- MTEPI tvarios rūpybos srityje
politikos perdavimo studijos (3)
- Dalyvavimas
tarptautiniuose
tematiniuose
ekspertų
susitikimuose (2)
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai (2)
- MVI poreikių, susijusių su
parama eko-inovacijomis ir
tarptautiškumo
skatinimu,
analizė (1)

Projektu siekiama skatinti inovatyvių Nenumatyta.
tvarios rūpybos sprendimų kūrimą
regioninėje inovacijų vertės grandinėje,
stiprinant regioninių inovacijų ekosistemų
INTERREG Europe programa aktorių
bendradarbiavimą,
paremtą
Atsakinga
–
Giedrė keturgubos spiralės modeliu.
Stumbrytė

12.

Aplinką
tausojančių
inovacijų kūrimo skatinimas
bei
inovacijų
politikos
tobulinimas - Super
INTERREG Europe programa
Atsakinga
Stumbrytė

–

Giedrė

Projektu siekiama vystyti, tobulinti ir Nenumatyta.
atnaujinti regioninę politiką, kuri skatintų
MVĮ kuriamų ir vystomų aplinką
tausojančių inovacijų bei aplinkai palankių
produktų tarptautinį komercializavimą.
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Įgyvendinimo
terminas
Nuolat, tęstinis
projektas.

Nuolat, tęstinis
projektas.

Nr.

Projekto pavadinimas

13.

Inovatyvių
viešosiosprivačios
partnerystės
modelių
kūrimas
bei
inovacijų
politikos
tobulinimas - Higher
INTERREG Europe programa
Atsakinga
Stumbrytė

14.

–

Veiklų (grupių) aprašymas
Projektu siekiama sukurti inovatyvius
viešosios-privačios partnerystės modelius,
galinčius sutelkti investicijas sumanios
specializacijos srityse ir skatinti verslumą
vystant inovacijas, pasitelkiant politikos
instrumentus, skirtus sumaniai specializacijai.

2016 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2016 m.
- Politikos instrumentų poveikio
sumanios
specializacijos
kontekstui analizė (1)
- Organizuoti suinteresuotų šalių
susitikimai (2)
- Dalyvavimas
tematiniuose
susitikimuose (3)
- Gerosios
viešosios-privačios
partnerystės
praktikos
įgyvendinant
sumanią
specializaciją analizė (1)
Suorganizuoti
6
tarptautiniai
renginiai orientuoti į naujų
bendradarbiavimo iniciatyvų tarp
Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos ir
Gruzijos identifikavimą bei plėtrą.
Suteikta 349 val. konsultacijų
ekonominės
politikos
bei
integracinių reformų vykdymo
pramonės ir verslo plėtros srityje.

Nenumatyta.

Giedrė

Ukrainos, Moldovos ir
Gruzijos institucijų gebėjimų
stiprinimas inovacijų
politikos kontekste –
Orange

Projekto tikslas – Sustiprinti Gruzijos, Moldovos
ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos bei
integracinių reformų vykdymo pramonės ir
verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos
sutarčių su ES (toliau – sutarčių) įgyvendinimo.

Nenumatyta.

Atsakinga – Daiva
Besagirskaitė
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Įgyvendinimo
terminas
Nuolat, tęstinis
projektas.

Nuolat, tęstinis
projektas.

Nr.

Projekto pavadinimas

IV.
15.

Inovacijų
skatinimas
“InnoLink”

tinklaveikos
ir
plėtra

2014-2020 m. ES fondų
investicijų
veiksmų
programos 1-o prioriteto
„Mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų
skatinimas“
įgyvendinimo priemonė Nr.
01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb
LT

Veiklų (grupių) aprašymas

2016 m. planas

Pagrindiniai įgyvendinimo
Įgyvendinimo
rezultatai 2016 m.
terminas
IV-OJI VEIKLOS KRYPTIS: TINKLAVEIKOS (KLASTERIZACIJOS) SKATINIMAS IR INOVACIJŲ SISTEMOS SINERGIJOS DIDINIMAS
Finansinė apimtis (išlaidos) ~ 52 tūkst. Eur
Tikslas: skatinti įmonių jungimąsi į klasterius,
didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei
tarptautinį bendradarbiavimą.
LIC veiklos projekte:
- Klasterių kūrimosi, įmonių jungimosi į
veikiančius klasterius skatinimas, klasterių
brandumo ir tvarumo didinimas.
- Klasterių įmonių bendradarbiavimo skatinimas
tarptautinėse rinkose.

- Pasinaudojusių paslaugų
paketais klasterių skaičius (8);
Organizuotų
partnerių
paieškos renginių skaičius (1);
Surastų
tarptautinių
partnerių
skaičius (10);
- Naujų tarptautinių klasterių
narių skaičius (2).

Atsakingas asmuo – Artūras
Jakubavičius
16.

Nacionalinių ir tarptautinių
mokslo olimpiadų dalyvių
motyvacijos kosmoso
tematika didinimas
SPACEOLYMP
Europos kosmoso agentūra

Parengti mokytojų, dirbančių su moksleiviais
dalyvaujančiais mokslo olimpiadose duomenų
bazę;
Parengti moksleivių dalyvaujančių mokslo
olimpiadose duomenų bazę;
Parengti
metodines
rekomendacijas
(uždavinynus) mokytojams ir moksleiviams, ir
organizuoti seminarus mokytojams.

- Surengtų seminarų skaičius
(3);
Parengtų
metodinių
priemonių (uždavinynų) anglų
ir
lietuvių
kalbomis
(elektroninės versijos)
skaičius (3).

Atsakingas – Saulius
Lapienis

17

Planas
nebuvo
pasiektas
neplanuotai užtrukus šio projekto
vertinimo procedūroms. Visos
2016 metais planuotos veiklos
buvo
pradėtos
vykdyti
tik
paskutinį 2016 metų mėnesį, todėl
dalis veiklų perkeltos 2017
metams. Rezultatai 2016 metasi:
- Pasinaudojusių
paslaugų
paketais klasterių skaičius (5);
- Organizuotų partnerių paieškos
renginių skaičius (1);
- Surastų tarptautinių partnerių
skaičius (5);
- Naujų tarptautinių klasterių
narių skaičius (2).
- Surengti 3 seminarai;
- Parengti
3
metodinės
priemonės (uždavinynai) anglų
ir
lietuvių
kalbomis
(elektroninės versijos).

Nuolat, tęstinis
projektas.

Nuolat, tęstinis
projektas.

Nr.
17.

18.

Projekto pavadinimas
Regionų savivaldybių kultūros
įstaigų kompetencijų
ugdymas paslaugų
modernizavimo, kūrybos
inovacijų
diegimo ir erdvių įveiklinimo
srityse 2009 - 2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų paramos
programa
Atsakingas asmuo –
Artūras Jakubavičius
Mokslinių tyrimų, verslo ir
inovacijų paramos paslaugų
mokymasis
bendradarbiaujant „Patirties
mainai tyrimų, verslo ir
inovacijų paramos srityse“
Šiaurės – Baltijos šalių
aštuonetuko
bendradarbiavimo (NB8)
programa
Atsakingas asmuo –
Daiva Besagirskaitė

Veiklų (grupių) aprašymas

2016 m. planas

Projekto tikslas - pasitelkiant Norvegijos
Karalystės gerąją patirtį, skatinti inovacijas ir
modernius sprendimus savivaldybių kultūros
įstaigose regionuose.
LIC veiklos projekte:
- Norvegijos Karalystės gerosios patirties
analizė.
- Regionų savivaldybių kultūros įstaigų
kompetencijų ugdymo programos kūrimas.
- Regionų savivaldybių kultūros įstaigų
kompetencijų ugdymo renginių vedimas.

- Pakėlusių kvalifikaciją
darbuotojų skaičius (1);
Parengtų
mokymo
programų
skaičius (1);
- Pravestų mokymų sesijų
skaičius (10).

Projekto tikslas – pasikeisti patirtimi tarp
Lietuvos, Norvegijos ir Islandijos inovacijų
paramos organizacijų, stiprinti regioninį
bendradarbiavimą siekiant glaudesnio mokslo ir
verslo bendradarbiavimo, tyrimų
komercializavimo, klasterzacijos ir poveikio
vertinimo srityse.

Nenumatyta.

Pagrindiniai įgyvendinimo
rezultatai 2016 m.
- 1
darbuotojas
pakėlė
klasifikaciją;
- Parengta mokymo programa;
- Pravesta 10 mokymų sesijų.

Įgyvendinimo
terminas
Projektas
baigtas
įgyvendinti
2016.06.30.

- Įvykę mobilumo vizitai (2)
- Asmenys dalyvavę mobilumo
vizituose (12)

Projektas
baigtas
įgyvendinti
2016 12 31

Atlikta „Socialinio
verslumo skatinimo” studija

Paslaugų
teikimas
baigtas
2016.10.22

KOMERCINIAIS PAGRINDAIS TEIKIAMOS PASLAUGOS
Finansinė apimtis ~ 6 tūkst. Eurų
18.

Paslaugų teikimas
rengiant ir įgyvendinant
projektą pagal SADM
priemonę „Socialinio
verslumo skatinimas”
Komercinės pajamos
Atsakingas asmuo –
Giedrė Stumbrytė

Konsultavimo, ekspertinių ir lavinimo paslaugų
teikimas SADM projekto vykdytojams, šiose veiklose:
- socialinio verslo kūrimui ir plėtrai palankių sąlygų
kūrimas;
- socialinio verslo kultūros formavimas, žinomumo
didinimas bei tinklaveika;
- socialinio verslo inkubavimas ir ekspertinė parama.
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Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2016 metų
veiklos ataskaita. 1 priedas

1 priedas. Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2016 metų veiklos finansinė ataskaita
A.

LIC veiklos išlaidos 2016 metais, skaičiuojant tik LIC išlaidas pagal projektus.
Projektas

Planas/faktas 2016
m.

Kaštai (EUR), kompensuotini iš
Strukt.
fondai

ES

I-OJI VEIKLOS KRYPTIS – ĮMONIŲ MTEP VEIKLOS APIMČIŲ IR INOVACINIŲ GEBĖJIMŲ DIDINIMAS

1
2

Inovacijų konsultacinės paslaugos verslui
„InoSpurtas”
Verslo inovacijų įrankių, skirtų MVĮ, naudojimo abipusis mokymasis
PER- BIT
Ugdomojo lavinimo (angl. coaching) paslaugų teikimas įmonėms
gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument
SME Coach LT 2015

Planas
Faktas
Planas
Faktas
Planas

95,000

95,000

6,000
6,316
84,000

6,000
6,316
84,000

Faktas

69,884

69,884

320,000
411,586
30,000
21,403
32,000
16,619
10,000
3,994
8,000
4,609
12,000
4,729

320,000
411,586
30,000
21,403
32,000
16,619
10,000
3,994
8,000
4,609
12,000
4,729

40,000
26,181

40,000
26,181

21,632

21,632

II-OJI VEIKLOS KRYPTIS – TARPTAUTINĖS TECHNOLOGINĖS PARTNERYSTĖS SKATINIMAS
Europos įmonių tinklas
Planas
Enterprise Europe Network
Faktas
Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo metodikos Planas
4
kūrimas - CoachCom
Faktas
Integruota parama atvirųjų inovacijų Iniciatyvos profesionalizavimui
Planas
5
INSPIRE
Faktas
Iniciatyvos tarptautinei prekybai skatinti Europos mastu
Planas
6
EAGLE1
Faktas
Iniciatyvos tarptautinei prekybai skatinti Europos mastu
Planas
7
EAGLE2
Faktas
Intelektinės nuosavybės vertė MVĮ
Planas
8
VIP4SME
Faktas
III-OJI VEIKLOS KRYPTIS: SUMANIOS SPECIALIZACIJOS FASILITAVIMO VEIKLŲ VYKDYMAS
Sumanios specializacijos ekosistemos plėtra skatinant įmonių įsitraukimą į Planas
9 atvirųjų inovacijų procesus
BSR Stars S3
Faktas
Inovatyvių tvarios rūpybos sprendimų kūrimas regioninėje inovacijų Planas
10
vertės grandinėje - HoCare
Faktas
11 Aplinką tausojančių inovacijų kūrimo skatinimas bei inovacijų politikos Planas
3

19

ŪM

ŠMM

URM

Kiti/LIC

Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2016 metų
veiklos ataskaita. 1 priedas
tobulinimas - Super
12

Inovatyvių viešosios-privačios partnerystės modelių kūrimas bei inovacijų
politikos tobulinimas - Higher

13

Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos institucijų gebėjimų stiprinimas inovacijų
politikos kontekste - Orange

Faktas
Planas
Faktas
Planas

19,781

19,781

22,864

22,864

Faktas

19,702

19,702

IV-OJI VEIKLOS KRYPTIS: TINKLAVEIKOS (KLASTERIZACIJOS) SKATINIMAS IR INOVACIJŲ SISTEMOS SINERGIJOS DIDINIMAS
14

Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra
InnoLink

15

Nacionalinių ir tarptautinių mokslo olimpiadų dalyvių motyvacijos
kosmoso tematika didinimas - SPACEOLYMP

16

Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų ugdymas
EEE Grant

17

Mokslinių tyrimų, verslo ir inovacijų paramos paslaugų mokymasis
bendradarbiaujant - EEE Grant

Planas
Faktas
Planas
Faktas
Planas
Faktas
Planas

40,000
20,522
25,000
19,365

40,000
20,522

6,061

6,061

Faktas

6,400

6,400

25,000
19,365

KOMERCINĖ VEIKLA
18

Paslaugų teikimas rengiant ir įgyvendinant projektą pagal SADM
priemonę „Socialinio verslumo skatinimas”
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Kitos konsultacinio pobūdžio paslaugos

Planas
Faktas
Planas
Faktas
Planas

VISO
Faktas

4,000
2,006
702,000
707,654

4,000
2,006
135,000
20,522
3%

20

567,000
681,126
96%

5
6
7
,
0
0
0

6,006
1%

Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro 2016 metų
veiklos ataskaita. 1 priedas

B.

Bendros su partneriais Lietuvos inovacijų centro išlaidos (pagal kategorijas)
Suma, Eurai
2016m. (faktas)

262368
81240
525
61733

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Garantinio fondo mokestis
Komandiruotės
Seminarų, konferencijų
organizavimo išlaidos
Apmokymo sąnaudos
Patalpų eksploatacija ir
remontas
Ryšio paslaugos
Automobilinio ūkio
eksploatacija
Turto nuoma

5430
355
16555
4229
5212
83

Veiklos mokesčiai

4202
5050
343
316
18181
695
5125
10613
0
482255

Audito paslaugos
Kanceliarinės prekės (prekės)
Finansinės išlaidos
Spaudiniai, leidiniai
Kitos išlaidos
Amortizacija
Kitos veiklos sąnaudos
Turto įsigijimas
Paskolos grąžinimas
VISO išlaidos
Projektų partneriams
kompensuotos išlaidos
VISO bendrosios išlaidos

C.

220562
702817

Lietuvos inovacijų centro išlaidos pagal šaltinius
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.

Lėšų šaltinis
Struktūriniai fondai
Europos Komisija
Nacionalinis
biudžetas
LIC

2013 m.
549 277
275 568
0
134 857

2014 m.
267 433
198 655
0
128 502

2015 m.
600 781
96 589

2016 m.

0

0

106 283

6,006

20,522
681,126
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