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Priemonės
kodas

01 05
05010201

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Preliminarūs asignavimai
(tūkst. litų)

ŪKIO MINISTERIJOS SPECIALIOJI ŪKIO PLĖTROS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA
Ekonomikos augimo
1. Pasirengimas ES
Parengtų dokumentų
Bendrųjų reikalų skyriaus I–IV ketv.
veiksmų programos 1
struktūrinių fondų
rinkiniai (procedūrų
vedėjas;
prioriteto „Ūkio
(toliau – SF) paramos vadovai):
Inovacijų paramos ir
konkurencingumui ir
skirstymui
1.Visuotinės dotacijos technologijų perdavimo
ekonomikos augimui skirti (akreditavimo
valdymo (1);
skyriaus vedėjas
moksliniai tyrimai ir
procedūroms)
2. SF, skirtų
technologinė plėtra“
moksliniams tyrimams
įgyvendinimui skirtų
ir eksperimentinei
priemonių vykdymas
(technologinei) plėtrai
(toliau – MTEP),
priemonių
administravimo (1)
2. Priemonės „Inogeb 1. Parengtų valstybės Inovacijų paramos ir
I–IV ketv.
1 000 (iš SF priemonės
LT-3“ valstybės
projektų skaičius (1); technologijų perdavimo
„Inogeb LT-3“ lėšų)
projekto(-ų)
2. Verslo subjektams skyriaus vedėjas.
parengimas ir
suteiktų konsultacijų
įgyvendinimas
MTEP ir inovacijų
klausimais (200).
3. Pasirengimas
Parengtų dokumentų
Inovacijų paramos ir
IV ketv.
priemonės „InoČekiai skaičius (1 procedūrų technologijų perdavimo
LT“ įgyvendinimui
vadovas)
skyriaus vedėjas
4. Verslo subjektų
Verslo subjektams
Tarptautinių programų
I–IV ketv.
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305010202 Priemonės „Inovaciniai
čekiai“ schemos,
patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro
2010 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. 4-423 (Žin.,
2010, Nr. 74-3751),
įgyvendinimas
305010203 Priemonės, skirtos
intelektinės nuosavybės
teisių apsaugai,
įgyvendinimas

skatinimas dalyvauti
programos EUREKA
projektuose
Projekto „Inovaciniai
čekiai“ įgyvendinimas

Priemonės,
skatinančios
pramoninės
nuosavybės teisių
apsaugą tarptautiniu
mastu, įgyvendinimas
305010210 Nacionalinės mokslinių
Nacionalinės
tyrimų, technologijų ir
mokslinių tyrimų,
inovacijų plėtros kosmoso technologijų ir
srityje 2010–2015 m.
inovacijų plėtros
programos, patvirtintos
kosmoso srityje 2010Lietuvos Respublikos ūkio 2015 metų programos
ministro 2010 m. birželio 7 įgyvendinimo 2010d. įsakymu Nr. 4-436 (Žin., 2011 metų priemonių
2010, Nr. 69-3454),
plano įgyvendinimas
įgyvendinimas
305010205 Tarptautinių ir nacionalinių 1. Valstybės institucijų
MTEP ir inovacijų
MTEP paslaugų
programų koordinavimas ir pirkimų duomenų
administravimas
bazės sukūrimas ir
administravimas
2. Ekspertinės
sistemos sukūrimas ir
administravimas

suteiktų konsultacijų
skaičius (50)

skyriaus vedėjas

Sudarytų sutarčių
skaičius (87)

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

I–IV ketv.

1 000

Paremtų
projektų Inovacijų paramos ir
skaičius (40)
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

I–IV ketv.

830

Organizuotų mokymų
skaičius (2)

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

II–IV ketv.

Sukurtų duomenų
bazių skaičius (1)

MTEP programų skyriaus
vedėjas

II–IV ketv.

1. Sukurtų ekspertų MTEP programų skyriaus
duomenų
bazių vedėjas
skaičius (1);
2. Sukurtų teisės aktų
skaičius (1)

I–II ketv.
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3. Mokslo ir
technologijų parkų
2011-2016 m. plėtros
programų priemonių
įgyvendinimas
4. Dalyvavimas
įgyvendinant
programą BSR
STARS, skirtą
inovacijų, klasterių ir
MVĮ tinklų plėtrai
5. Dalyvavimas
įgyvendinant projektą
SCIENCE LINK
6. Dalyvavimas
įgyvendinant projektą
BIOCOMM
7. Prisijungimas prie
Europos asociacijos
TAFTIE (The
European Network of
Innovation Agencies)
8. Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros
(toliau – MITA)
personalo gebėjimų
ugdymas, MITA
logotipo sukūrimas
305010206 Schemos, skirtos start-up ir Schemos
spin-off įmonių veiklai
įgyvendinimas
skatinti, parengimas ir
įgyvendinimas.

Įgyvendintų priemonių Inovacijų paramos ir
skaičius (1)
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

I–IV ketv.

Vykdomų projektų
skaičius (1„StarDust“)

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas

I–IV ketv.

Parengtų paraiškų
skaičius (1)

MTEP programų skyriaus
vedėjas

I–IV ketv.

Įgyvendintų veiklų
skaičius (1)

MTEP programų skyriaus
vedėjas

I–IV ketv.

Sudarytų sutarčių
skaičius (1)

Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėjas

I–IV ketv.

1. Apmokytų
darbuotojų skaičius
(10);
2. Logotipų skaičius
(1)

Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėjas

I–IV ketv.

Paremtų įmonių
skaičius (24)

Inovacijų paramos ir
technologijų perdavimo
skyriaus vedėjas.

I-IV ketv.

20,055 (iš INTERREG
programos lėšų);
3,54 (iš Ūkio ministerijos lėšų
(kofinansavimas))

600

4

10 005
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMO PROGRAMA
10.305.02.0 Tarptautinių ir nacionalinių 1. Pramoninės
Sudarytų sutarčių
MTEP programų skyriaus I–IV ketv.
1 000
2.03
MTEP ir inovacijų
biotechnologijos
skaičius (3)
vedėjas
programų koordinavimas ir plėtros Lietuvoje
administravimas
2011–2013 metų
programos,
patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio
ministro 2010 m.
spalio 12 d. įsakymu
Nr. 4-764,
įgyvendinimas
2. Aukštųjų
Sudarytų sutarčių
MTEP programų skyriaus I–IV ketv.
3 070
technologijų plėtros
skaičius (6)
vedėjas
2011–2013 metų
programos
įgyvendinimas
3. Informacijos apie
1. Naujienlaiškių
Tarptautinių programų
I–IV ketv.
MTEP ir inovacijų
skaičius (2);
skyriaus vedėjas;
programas sklaida;
2. Organizuotų
MTEP programų skyriaus
partnerių
informacinių dienų
vedėjas
nacionaliniams ir
skaičius (30);
tarptautiniams
3. Suteiktų
projektams paieška
konsultacijų skaičius
(800);
4. Išplatintų partnerių
paieškų skaičius (300);
5. MITA personalo
technologinio
perdavimo, slėnių
stebėsenos gebėjimų
ugdymas
4. Dvišalis
Sudarytų dvišalio
Bendrųjų reikalų skyriaus I–IV ketv.
bendradarbiavimas
bendradarbiavimo
vedėjas;
MTEP ir inovacijų
sutarčių skaičius (1)
Tarptautinių programų
srityse
skyriaus vedėjas
5. Lietuvos atstovų
Įvertintų
Tarptautinių programų
I–IV ketv.
24,4 (iš Švietimo ir mokslo
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dalyvavimo EUREKA
projektuose
organizavimas
6. Finansinės paramos
teikimas programose
EUROSTARS ir 7BP
7. Lietuvos atstovų ir
ekspertų veiklos 7BP
programų komitetuose
Žmogiškųjų išteklių plėtros 1. Valstybės projekto,
veiksmų programos 3
skirto mokslo ir
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų studijų institucijų
stiprinimas“ VP1-3.1dalyvavimui
ŠMM-06-V priemonės
EUREKA projektuose,
„MTTP kokybė ir ekspertų vykdymas
rengimas“ vykdymas
2. Lietuvos atstovų ir
ekspertų veiklos
Europos technologijų
platformų stebėsenos
grupėse
3. Tyrėjų dalyvavimo
MITA
administruojamų
programų renginiuose
finansavimas
4. Konferencijos,
skirtos Lietuvos
dalyvavimui
tarptautinėse mokslo ir
technologijų plėtros
programose, sėkmės
pavyzdžių pristatymui,
organizavimas

paraiškų/ataskaitų
skaičius (30)

skyriaus vedėjas

Sudarytų sutarčių
skaičius (50);
atliktų patikrų vietoje
skaičius (3)
Sudarytų sutarčių
skaičius (35)

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

I–IV ketv.

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

I–IV ketv.

96

Finansuotų projektų
skaičius (15)

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas.

I–IV ketv.

3 000 (iš SF valstybės projekto
EUREKA lėšų (2011-2013
m.))

Sudarytų sutarčių
skaičius (15)

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

I-IV ketv.

62,80 (iš SF valstybės projekto
TYKU lėšų)

Sudarytų sutarčių
skaičius (50)

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

I-IV ketv.

35,325 (iš SF valstybės
projekto TYKU lėšų)

Konferencijų skaičius
(1)

Tarptautinių programų
skyriaus vedėjas

I-II ketv.

23 (iš SF valstybės projekto
TYKU lėšų)

____________________________

ministerijos lėšų); 7,20 (iš SF
valstybės projekto EUREKA
lėšų (2011-2013 m.))
1 330 (iš Švietimo ir mokslo
ministerijos lėšų); 200 (iš
Europos Komisijos lėšų)

