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Projektas  
VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006 

• Projekto pavadinimas: „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ 

• Projekto santrumpa: INOVEKS 

• Projektą vykdanti institucija: 

– Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 

• Projektą prižiūrinti institucija: 

– Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) 

• Projektą remianti institucija:  

– Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija 

• Projektą finansuoja: 

– Europos regioninis plėtros fondas 

– Europos socialinis fondas 
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Europos socialinis fondas 
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INOVEKS tikslas 
 

      SKATINTI   

 
 

  

 

 

 

 

 Jaunuosius mokslininkus         Technologines įmones 

 Jaunuosius tyrėjus     

 Studentus 
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STEIGTI 

  SKATINTI 

Europos socialinis fondas 

Europos regioninės plėtros fondas 



Technologinė įmonė 
 

 Tai įmonė, kurios pagrindinė veikla yra kurti, gaminti ir 

komercializuoti technologinius sprendimus (tarp jų: 

įrenginius, mechanizmus, prietaisus, technologijas, 

metodus, kompiuterius, kompiuterines programas ir 

pan.), skirtus naudoti visų pirma gamybos ir paslaugų 

teikimo procesuose. 
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Europos socialinis fondas 

Europos regioninės plėtros fondas 



Iššūkiai pradedant naują verslą 

 

 Netikrumas dėl sėkmės, padrąsinimo stoka 

 Specifinių žinių trūkumas  

 Vadybinių gebėjimų ir patirties trūkumas 

 Žmogiškųjų resursų trūkumas, t.t. 
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INOVEKS eiga 
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Konsultacijos Technologinė 
įmonė 

Konsultacijos Idėja 

Europos socialinis fondas 

Europos regioninės plėtros fondas 



INOVEKS etapai 
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Projekto trukmė: iki 2015 m. spalio 1 d. (20 mėn.) 

4 mėnesiai 16 mėnesių 

Pradžia: 2014-01-27 

Pabaiga: 2014-05-31 
Pradžia: 2014-06-01 

Pabaiga: 2015-09-30 

Ekspertinės konsultacijos 
naujai įkurtiems SVV 

subjektams, prototipų kūrimas 



INOVEKS  
I-o etapas veikla ir turinys 

 Idėjų paieška 

 Idėjų pateikimas  

 Ekspertų konsultacijos idėjų vystymo klausimais 

 Idėjų vertinimas 

 Perspektyviausių verslo idėjų atrinkimas 

 

 Rezultatas: 

 Atrinkta ne mažiau negu 24 verslo idėjos 

 Įsteigtos 6 naujos technologinės įmonės 
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INOVEKS  
II-o etapo veikla ir turinys 

 Iš atrinktų 24 idėjų padėsime įsteigti 6 naujas technologines įmones. 

 Naujai įkurtoms įmonėms specialistai teiks konsultacijas mokslinių 

tyrimų komercinimo, technologijų perdavimo, prototipų ir/ar maketų 

kūrimo klausimais:  

– Atliekant rinkos analizę 

– Rengiant verslo ir rinkodaros planus 

– Kuriant prekės ženklą 

– Pasirenkant kainodarą 

– Atlieką patentų analizę ir intelektinės nuosavybės apsaugą 

– Kitaus aktualiais verslo vystymo klausimais.  

 Kiekvienai įmonei bus priskirti pagal jos pobūdį reikalingi specialistai 
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INOVEKS  
Verslo konsultantų komanda 

 VU, TVM ir SS specialistai, turintys ne trumpesnę nei 2 metų praktinio 

darbo patirtį verslo kūrimo, vystymo ir/ar mokslo ir verslo 

bendradarbiavimo srityse bei verslo atstovai. 

 Specialistų komandos sudėtis:   
– Verslo vystymo specialistas 

– Intelektinės nuosavybės apsaugos specialistas  

– Patentų analizės specialistas 

– Technologijų perdavimo specialistas 

– Teisininkas 

– Rinkodaros specialistas 

– Rinkos tyrimų specialistas 

– Naujų produktų/paslaugų kūrimo specialistas 

– Finansinės apskaitos specialistas 

– Finansų analitikas 

– Renginių specialistas  

– Viešinimo specialistas 

– Kitų sričių specialistai (pagal poreikį ir sritį) 
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IEŠKOME IDĖJŲ  
 

 Tinkama idėja turi atitikti šiuos kriterijus: 

– Identifikuota egzistuojanti problema 

– Parinkta idėjos vystymo kryptis 

– Identifikuotas išskirtinis konkurencinis pranašumas 

– Identifikuotos palankios rinkos tendencijos 

– Orientacija į tarptautines rinkas ir eksportą 

 Idėjos pateikimas atrankai: 

– Idėjos aprašymas (standartinė forma) 

– Verslo vystymo koncepcija 

– Supaprastintas verslo planas 

– Pateikiamos e-paštu 
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Idėjos pateikimo forma 
Užpildymo data   

Idėją pateikusio asmens vardas ir pavardė   

Mokslo ir studijų institucija, fakultetas   

Idėjos pavadinimas  

(lietuvių k. ir anglų k.) 

  

Žemiau pateikiama informacija yra konfidenciali 

Įgyvendinti reikia   Finansavimo      Partnerių moksle      Partnerių versle   

 

Idėja bus įgyvendinta      Versle                   Moksle          Viešajame sektoriuje 

Idėja aptarta su        VU                      TVM                Saulėtekio slėnis 

Idėja aptarta su (kita)   

Veiklos sritis   

Taikymo sritis    

Trumpas idėjos aprašymas   

  

  

  

  

  

Idėja prisidės prie    

Papildoma informacija   

2014.03.04 VU, Mokslo ir inovacijų direkcija 



Kreipkitės: 

 
mokslas@cr.vu.lt 

andrius.gurskis@sunrisevalley.lt 

jura.zilyte@tvm.vu.lt 

2014.03.04 



 

Projekto partneriai 
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Kviečiame dalyvauti projekte ir 

teikti verslo idėjas 

2014.03.04 


