Mokslo ir technologijų
duomenų bazės nuostatų
Priedas

parkų

MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKŲ REGISTRACIJOS PARAIŠKOS FORMA
1. Bendra informacija
Mokslo ir technologijų parko (toliau – MTP) pavadinimas

Viešoji įstaiga „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“

MTP adresas
Tel
Faksas
El. paštas
Internetinės svetainės adresas
Juridinio asmens kodas

J. Žemgulio g. 46, LT-35239 Panevėžys
+370 698 78707
+370 45 401951
info@pmtp.lt
www.pmtp.lt
300557924

MTP kontaktinis asmuo

Saulius Zaura

MTP įsteigimo metai

2006

MTP dalininkai

Panevėžio miesto savivaldybė ir
Kauno technologijų universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
_

MTP priskyrimas Slėniui
Pagrindinės veiklos sritys

Patalpų nuomos paslaugos:
 „Idėjų laboratorija (Startup Space)“,
 bendradarbiavimo erdvė (H.U.B. office),
 MTP biuro, gamybinės patalpos;
 virtualus biuras.
Konferencijų organizavimo paslaugos:
 konferencijų, mokymų salių, pasitarimų kambarių nuoma;
 konferencinės įrangos nuoma;
 kavos pertraukų organizavimas, konferencijų dalyvių maitinimas.
Konsultavimo paslaugos (mokslinių tyrimų ir inovacijų, įmonių steigimo,
teisės, verslo pradžios, plėtros, finansų ir apskaitos, rinkodaros, finansavimo
ir kt. klausimais, informacja apie ES projektus).

MTP užimama teritorija

1 ha

Bendras MTP patalpų plotas

2650 m2

Bendras nuomojamų MTP patalpų plotas

1530 m2

Laisvas nuomojamas patalpų plotas

50 m2

Bendras MTP darbuotojų skaičius

3

2. Informacija apie MTP darbuotojus
Eil.
Nr.
1.

Saulius Zaura

direktorius

2.

Agnė Karklinienė

projektų vadybininkė

Vardas Pavardė

Pareigos

Kontaktai (tel., el. paštas)

Kompetencijos
Verslo vadyba, rinkodara, tarptautinis verslas,
pardavimų vadyba, projektų vadyba
Edukologijos, projektų valdymo, vadovavimo,
informavimo, informacinių technologijų,
administravimo ir komunikavimo.

+370 698 78707
saulius.zaura@pmtp.lt
+370 655 62606
info@pmtp.lt

3. Informacija apie MTP teikiamas paslaugas
Eil.
Nr.

Paslauga
1. Idėjų laboratorija (Startup Space)

2. Bendradarbiavimo erdvė (H.U.B. office)
3. MTP biuro, gamybinės patalpos

4. Virtualus biuras

Tikslus paslaugos aprašymas
Kūrybiškumo, pradedančiojo verslo įkvėpimo bei bendradarbiavimo
erdvė. Skirta IT, elektroninio verslo, biotechnologijų, atsiinaujinančios
energetikos, robotikos, mašinų gamybos, kūrybinių industrijų, mokymo,
konsultavimo, socialinio verslo idėjų plėtrai, "startupams".
Darbo vieta laisvai samdomiems IT, web dizaino, programavimo,
inžinerijos, rinkodaros, reklamos, konsultavimo, viešųjų ryšių ir kitų
sričių specialistams, pradedančiosioms ir nedidelėms kompanijoms.
Paslauga skirta SVV subjektams.

Įkainis
Nemokama

2,10 EUR/kv.m./mėn.
(be eksploatacijos ir
komunalinių mokesčių)
Nuo 2,00 EUR
/kv.m./mėn. (be
eksploatacijos ir
komunalinių mokesčių)
Ši paslauga vertinga naujoms įmonėms, užsienio bendrovėms arba jų 15,5 EUR/mėn.
filialams, dirbantiesiems namuose ar didelę darbo laiko dalį
praleižiantiems komandiruotėse. Tai patikimas ir pigus bendravimo būdas
su klientais ir verslo partneriais.

5. Buveinės (registracijos) adresas
6. Adresas korespondencijai
(pašto dėžutė, fakso Nr.)
7. Konsultavimas (įmonių steigimo, teisės, verslo
pradžios, plėtros, finansų ir apskaitos,
rinkodaros, finansavimo ir kt. klausimais)
8. Konferencijų salės nuoma

9. Mokymų salės nuoma

44 EUR
5EUR /mėn.
15 - 50 EUR /val.
Konferencijų salė talpina iki 120 žmonių. Salės forma artima kvadratinei,
vyrauja ramūs spalvų tonai, nėra kolonų. Patalpa vėdinama, temperatūra
reguliuojama, yra kondicionierius, apšvietimas reguliuojamas. Kėdės ir
stalai nepritvirtinti prie grindų. Salė gali būti rakinama. Kavos
pertraukėlės rengiamos salės gale, yra pakabos dalyvių drabužiams. Salėje
yra akustinė garso sistema (stiprintuvas, kolonėlės, mikrofonas).
Mokymų salė talpina iki 30 žmonių, yra magnetinė rašomoji lenta.

Visa darbo diena 100
EUR;
Pusė darbo dienos 55
EUR;
Viena valanda 18 EUR

Visa darbo diena 55
EUR;
Pusė darbo dienos 28
EUR;
Viena valanda 9 EUR
Visa darbo diena 35
EUR;
Viena valanda 4,5 EUR
magnetinės Nuo 5 EUR

10. Pasitarimų kambarių nuoma

Trys pasitarimų kambariai talpina po 10 – 15 žmonių.

11. Konferencinės įrangos nuoma

Kompiuterinis projektorius, nešiojamieji kompiuteriai,
rašomosios lentos nuoma, rašomosios lentos nuoma)
Rengiame kavos pertraukėles, kurių meniu deriname pagal kliento Nuo 1 EUR /žmogui +
poreikius. Yra galimybė užsakyti ir patiekti atvežtinius pietus.
pvm.

12. Kavos pertraukėlių organizavimas, konferencijų
dalyvių maitinimas

4. Informacija apie MTP įmones ir organizacijas ataskaitos pildymo metu
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Įmonės pavadinimas
VŠĮ "LIC"
UAB "Hormė"
UAB "Geodera"
J. Nebilevičiaus įm.
D. Žilinsko įm.
A. Januška
UAB "Fineta"
UAB "SKAYLUX ir Ko"
N. Zubienės projektavimo įm.
G. Diržio projektavimo įm.

Pagrindinė veiklos sritis
Inovacijų sklaidos konsultacijos
Finansinės, juridinės konsultacijos, apskaitos paslaugos
Kadastriniai matavimai, sklypų formavimo - pertvarkymo projektai, topografinės nuotraukos
Projektavimo darbai
Projektavimo darbai
Sporto medicina, judesio terapija
Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos
Odontologinių medžiagų bei įrangos tiekimas
Projektavimo darbai
Projektavimo darbai

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Dainius Urbonas
A. Petrevičiaus įm.
UAB "Balta burė"
UAB “KL sprendimas”
UAB "AKI sprendimai"
UAB „Vandentika“
UAB "Kertvita"
UAB "Eismo valdymo sistemos"
UAB "Tuvlita"
UAB "Anetus"
UAB "Autonika"
Žydra Breivienė
D. Rudžio IĮ

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

UAB "Garnuva"
UAB "Alkema"
IĮ "Graida"
UAB "Grifs AG"
UAB "Daivilta"
UAB "Domo servis"
UAB "Ieškok komunikacijos"
UAB "E-Projektas
UAB "Statekus"
Asociacija Panevėžio rajono vietos veiklos
grupė
UAB "Energijos kontrolė"
IĮ Aldonos Navickienės architektrūrinio
dizaino firma
Irina Nosova
UAB „Deglas“
VŠĮ „Energetikų mokymo centras“
Ščiuka Evaldas
UAB "MantGinta"
UAB „Eivensa“
UAB „Eldavita“
Andrius Rėgalas
Justinas Šateika
UAB „Konsolių ekspertai“
Valdas Lukošiūnas

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

UAB "StrongPoint"

Konstruktorius
Projektavimo darbai
Didmeninė prekyba maisto, pramoninėmis bei asmens higienos prekėmis. Logistikos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos.
GreanClean - sandėliavimo įrangos prekyba
Vandens gerinimo įranga-vandens filtrai buičiai ir pramonei
Miškininkystė
Eismo valdymo sistemos
Konsultavimo tarnyba darbuotojų saugos klausimais,technikos kontrolės tarnyba
Krovinių pervežimas
Transportas ir logistika
Sveikatinimo paslaugos, švietimas remiantis naujausiomis technologijomis
Skaitmeninė spauda.
Paslaugos, susijusios su naujausių verslo valdymo technologijų diegimu prekybos, viešojo maitinimo
ir pramonės sektoriaus verslo įmonėse.
Pastatų, inžinerinių tinklų projektavimas, statyba.
Logistika ir ekspedicija
Geodezija, žemėtvarka, kadastriniai matavimai
Saugos tarnyba
Buhalterinės paslaugos, transportas ir logistika
Pastatų administravimas
IT ir web projektai
Miškininkystės plėtra
Statyba
ES paramos administravimas Panevėžio rajono įmonėms ir asociacijoms
Tarptautinė prekyba
Architektūra
Dailės studija
Šviesolaidinio tinklo diegimas
Mokymai
IT
Maitinimo paslaugos
Statyba, gamyba
Skyrybų kontora, skolų išieškojimas ir kitos teisinės paslaugos
IT
Kompiuterinės, elektroninės įrangos remontas
Kompiuterinės laisvalaikio įrangos pardavimas, remontas. Internetinė parduotuvė
Baldų projektavimas, gamyba

48. Mindaugas Lukšys

Kilnojamojo turto vertinimas ir kitos su tuo susijusios paslaugos

5. MTP vykdomi/baigti projektai
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto
vykdymo
laikotarpis
2010 m.

1.

„Nauja kryptis - Norvegijos patirties
perdavimas kuriant subalansuotos Panevėžio
regiono bendruomenės bei ateities verslo
paramos infrastruktūrą“

2.

“InoTinklas”

2009 –
2011 m.

3.

BSR InnoReg „BSR InnoReg – Baltijos jūros
regiono inovacijų stiprinimas per tarptautinį
bendradarbiavimą“

2009 –
2011 m.

4.

„Intelektualaus verslo laboratorija
„InoLaboratorija“

2011 –
2013 m.

Trumpas aprašymas

Finansavimo
šaltinis

Statusas
(vykdomas/baigtas)

Projektas buvo skirtas išanalizuoti bei
pritaikyti Lietuvos sąlygoms Norvegijos
partnerio inovacijų paramos patirtį bei jos
pagrindu patobulinti viešojo administravimo
gebėjimus, regiono inovatyvaus verslo bei
investicijų paramos infrastruktūrą, pagerinti
žinių, inovacijų ir technologijų sklaidos
terpę,
investicinę
aplinką,
skatinti
tarpregioninį bei tarptautinį verslo, vietos
valdžios bei mokslo bendradarbiavimą,
būtiną subalansuotai regiono plėtrai bei
efektyviam išteklių naudojimui.
Projekto tikslas - aktyvinti MTTP bei
inovacijų plėtojimo veiklas „Slėnių"
arealuose veikiančiose ir besikuriančiose
įmonėse, plėtojant paramos inovacijoms
tinklo
organizacijų
kooperaciją
ir
integruojant jų potencialą.

Lietuvos
Baigtas
Respublikos ir
Norvegijos
finansinio
mechanizmo
paramai

Projektu buvo siekiama padidinti verslo
plėtros organizacijų (VPO) kompetencijas,
įtraukti į inovacijų skatinimo procesą miesto
politikus. VPO kompetencijai didinti buvo
organizuojami
tarptautiniai
mokymų
moduliai, rengti vietos seminarai ir tiesiogiai
pasitelkus konsultantus, padadama VPO
pasirengti inovacijų strategijas ir plėtros
planus artimiausiems 3-5 metams.
Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir
tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant
praktinio verslumo kompetencijas ir
įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos
potencialo bei inovacijų paramos paslaugų

Baigtas

Lietuvos
Respublika.
Projektą iš
dalies
finansuoja
Europos
Sąjunga.
ES Baltijos
jūros regiono
2007-2013
metų
programos

Baigtas

Europos
socialinio
fondo
agentūra

Baigtas

5.

LT.InnoConnect.BY

2011 –
2013 m.

„Verslo asistentas - verslumo skatinimas
pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių
kompetencijas"

2015 –
2016 m.

sinergiją.
Mokslininkų ir tyrėjų verslumo skatinimo
priemonės bus realizuojamos remiantis
praktinio
pažinimo
ir
andragogikos
principais, bei integruojant pareiškėjo ir
partnerių ilgametę patirtį žinių generavimo,
verslumo
skatinimo
ir
technologijų
perdavimo srityse.
Projektu buvo siekiama subalansuotos
partnerystės tarp akademinių ir inovacijas
remiančių
organizacijų.
Taip
pat
stimuliuojama ekonomikos plėtra pasienio
regionuose per inovacijų paskirstymą vietos
ir tarptautiniu lygmeniu, atsižvelgiant į
pramonės,
ekonomikos
ir
socialinių
institucijų poreikį Lietuvos ir Baltarusijos
regionuose.
Projektu buvo siekiama teikti inovacijų
paramos konsultacines paslaugas ir taip
pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams ir asmenims,
ketinantiems pradėti verslą.

Direktorius
(pareigos)

2007-2013
Latvijos –
Lietuvos –
Baltarusijos
pasienio
bendravimo
programa

Baigtas

Europos
regioninės
plėtros fondas
ir Europos
socialinis
fondas

Baigtas

Saulius Zaura
(parašas)

(Vardas, Pavardė)

