PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 4-545/V-561
MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS 2013 METŲ VEIKLOS PLANAS
Įgyvendinamos
Asignavimai ir
programos
Įstaigos veiksmo
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
Atsakingi
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
priemonės kodas ir
pavadinimas
reikšmės ir mato vienetai)
vykdytojai
terminas, ketv.
tūkst. Lt
pavadinimas
01-05. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS ŪKIO PLĖTROS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA
01-05-01-02 01.
1. Priemonės VP2-1.3- 1. Organizuotų kvietimų teikti paraiškas
Mokslo, inovacijų ir I
3 267,0
Ekonomikos
ŪM-05-K-01-001
skaičius (1)
technologijų
(Europos Sąjungos
augimo veiksmų
„InoČekiai LT“
agentūros (toliau – II–IV
(toliau – ES)
2. Išdalytų inovacinių čekių skaičius (165)
programos 1
įgyvendinimas
MITA) Inovacijų
struktūrinių fondų ir
3. Atliktų patikrų skaičius (150)
I–IV
prioriteto „Ūkio
paramos ir
Bendrojo
konkurencingumui
technologijų
finansavimo lėšos,
ir ekonomikos
perdavimo skyriaus
asignavimų
augimui skirti
vedėjas
valdytoja – Lietuvos
moksliniai tyrimai
Respublikos ūkio
ir technologinė
ministerija (toliau –
plėtra“
ŪM)
įgyvendinimui
2. Valstybės projekto
MITA Inovacijų
Projekto trukmė Projekto vertė –
skirtų priemonių
VP2-1.4-ŪM-05-V-01paramos ir
– 2012 m.
6 219,0
vykdymas
001 „Technologijos ir
technologijų
vasaris –
mokslas inovatyviam
perdavimo skyriaus 2014 m. vasaris
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verslui“ įgyvendinimas

3. Valstybės projekto
VP2-1.4-ŪM-05-V-01002 „Verslo ir mokslo
partnerystės
tarptautiškumo
skatinimas“
įgyvendinimas

4. Valstybės projekto

1. Suteiktų konsultacijų verslo subjektams
vedėjas, MITA
skaičius:
projekto vadovas
- dėl idėjų analizės ir vertinimo ekspertinių
paslaugų teikimo (50),
- dėl rinkos analizės (20),
- dėl mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros (toliau – MTTP) ir inovacinių
projektų rengimo (100),
- intelektinės nuosavybės klausimais (100)
2. Įsteigtų technologinių įmonių skaičius (20)
3. Įgyvendintų MTTP srities ir inovacijų
populiarinimo ir sklaidos priemonių skaičius
(2)
4. Suorganizuotas „Europos inovacijų forumas
2013“
5. Išleistas 2013–2014 m. inovacijų leidinys

1. Klasterių fasilitatoriams parengtos
metodinės medžiagos kiekis (1)
2. Suteiktų konsultacijų klasterių kūrimosi ir
plėtros klausimais skaičius (100)
3. Įsteigtų klasterių skaičius (2)
4. Suorganizuotų konferencijų skaičius (1)
5. Atnaujinta klasterių studija (1)

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas, MITA
projekto vadovas

MITA Inovacijų

I–IV

3 707,4
(ES struktūrinių
fondų lėšos ir
Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

I–IV
I–IV

IV

926,0
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
IV
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
Projekto trukmė Projekto vertė –
– 2011 m. spalis 3 734,5
– 2013 m. spalis
II
2 881,1
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
I–IV
finansavimo lėšos,
asignavimų
II–IV
valdytoja – ŪM)
II–III
II
Projekto trukmė Projekto vertė –
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VP2-1.4-ŪM-5-V-01004 „Naujų
technologinių įmonių
inkubavimas“
(„Technostartas“)
parengimas ir
įgyvendinimas

5. Valstybės projekto
VP2-1.4-ŪM-5-V-01„Jaunimo inovatyvių
verslų kūrimo
skatinimas“ parengimas
ir įgyvendinimas

01-05-01-02-03.
Schemos, skirtos
intelektinės
nuosavybės teisių
apsaugai,

1. Pateiktų projekto paraiškų skaičius (1)
2. Pasirašytų projekto finansavimo sutarčių
skaičius (1)
3. Atrinktų inovatyvių idėjų skaičius (100)
4. Įsteigtų technologinių įmonių skaičius (35)

1. Pateiktų paraiškų skaičius (1)

2. Pasirašytų projekto finansavimo sutarčių
skaičius (1)
3. Vystomų naujo inovatyvaus verslo centrų
skaičius (5)
4. Surengtų renginių skaičius (5)
5. Vystomų idėjų skaičius (30)
6. Priemonės „Intelektas Suteiktų konsultacijų ir išvadų skaičius (20)
LT“ projektų paraiškų
ekspertinis
konsultavimas ir išvadų
teikimas Lietuvos verslo
paramos agentūrai
Priemonės, skatinančios Finansuotų projektų skaičius (60)
pramoninės nuosavybės
teisių apsaugą
tarptautiniu mastu,
įgyvendinimas

paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

– 2013 m.
4 673,0
birželis –
2015 m. birželis
I
970,0
(ES struktūrinių
II
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
II–III
asignavimų
II–IV
valdytoja – ŪM)
Projekto trukmė Projekto vertė – iki
– 2013–2015 m. 11 309,0
II
III
III

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas
MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

3 000,0
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

III–IV
III–IV
IV

II–IV

830,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
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parengimas ir
įgyvendinimas
01-05-01-02-05.
Dalyvavimas
tarptautinėse ir
nacionalinėse
MTEP ir inovacijų
programose

1. Mokslinių tyrimų ir
Administruotų duomenų bazių skaičius (1)
eksperimentinės plėtros
(MTEP) darbų pirkimų
duomenų bazės
administravimas
2. Dalyvavimas Europos Pateiktų siūlymų dėl inovacijų politikos
inovacijų agentūrų tinklo skaičius (2)
TAFTIE veikloje

MITA Bendrųjų
reikalų skyriaus
vedėjas

I–IV

-

MITA direktorius

II–IV

3. Konkurencingumo ir
inovacijų bendrosios
programos (KIP)
verslininkystės ir
inovacijų programos
(EIP) koordinavimas
4. Lietuvos ir Izraelio
bendradarbiavimo
pramoninių MTEP
srityje susitarimo
įgyvendinimas

1. Organizuotų renginių skaičius (1)
2. Suteiktų individualių konsultacijų skaičius
(10)

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

II–IV
I–IV

35,0
(narystės mokestis)
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
-

1. Organizuotų bendrų kvietimų teikti
paraiškas „Eureka-Eurostars“ programos
projektams vykdyti skaičius (1)
2. Finansuotų bendrų projektų skaičius (2)

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

I–IV

5. Inovacinių kvietimų
pagal bendrą Jungtinės
Baltijos jūros mokslinių
tyrimų programą
BONUS įgyvendinimo
koordinavimas

1. Suteiktų individualių konsultacijų skaičius
(10)
2. Finansuotų projektų skaičius (1)

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

II–IV
I–IV
IV

450,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
100,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
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01-05-01-02-07.
Dalyvavimas
tarptautinių
klasterių veikloje

01-05-01-02-11.
Inovacijoms
palankios aplinkos
sukūrimas

6. Europos Sąjungos
Baltijos jūros strategijos
projekto „BSR Stars“
iniciatyvos „BSR
Innovation Express“
įgyvendinimo
koordinavimas
1. Dalyvavimas
įgyvendinant projektus,
finansuojamus pagal
Baltijos jūros regiono
programą

1. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius (1) MITA Tarptautinių
programų skyriaus
2. Suteiktų individualių konsultacijų skaičius vedėjas
(5)
3. Finansuotų projektų skaičius (4)

II–IV

1. Parengtų projekto veiklų įgyvendinimo
ataskaitų skaičius (1)

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

IV

20,0
(Baltijos jūros
regiono programos
lėšos)

2. Projekto „Science
Link“ („Fotonų ir
neutronų tyrimų
infrastruktūros klasterio
ir vartotojų tinklas,
skirtas skatinti
inovacijoms ir verslumui
Baltijos jūros regione“)
įgyvendinimas
3. Tarptautinių projektų
veiklos sklaida (projekto
„StarDust“ Nr. 58
kofinansavimas)

1. Vykdomas projektas „Science Link“

MITA projekto
vadovas

I–IV

234,5
(Baltijos jūros
regiono programos
lėšos)

1. Vykdomų „StarDust“ projektų skaičius (1)

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

I–IV

1. Mokslo ir
technologijų parkų
(MTP) registravimo
sistemos

Administruotų duomenų bazių skaičius (1)

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus

I–IV

2. Parengtos projekto veiklų įgyvendinimo
ataskaitos (2)
3. Pateiktos paraiškos atlikti tyrimus mokslinių
tyrimų infrastruktūrose (3)

II–IV
IV

IV

120,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

II–IV

4,0
(kofinansavimas,
valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
-
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administravimas
2. Konferencijos
„Kosmoso ekonomika
daugiapoliame
pasaulyje“
organizavimas
3. Europos palydovinės
navigacijos idėjų
konkurso organizavimas

4. Jaunimo dalyvavimo
aukštųjų technologijų
taikymo konkursuose
skatinimas
5. Inovacijų viešinimas
ir su juo susijusi
atributika

6. Valstybės projekto
VP1-4.3-VRM-03-V
„Ikiprekybinių pirkimų
teisinės aplinkos
sukūrimas“ parengimas
ir įgyvendinimas

vedėjas
Bendradarbiavimas organizuojant konferenciją MITA Tarptautinių
„Kosmoso ekonomika daugiapoliame
programų skyriaus
pasaulyje“
vedėjas

1. Organizuotų informacinių renginių skaičius
(1)
2. Organizuotų konkursų skaičius (1)
3. Organizuotų regioninio laimėtojo
apdovanojimo renginių skaičius (1)
4. Organizuotas nugalėtojo dalyvavimas
Europos palydovinės navigacijos konkurso
baigiamajame renginyje
Bendradarbiavimas organizuojant palydovinių
technologijų testavimo tarptautinį konkursą
„Cansat-Lietuva“

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

II–IV
II–III
III–IV

60,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
25,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

III–IV

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

1. Organizuota Europos „Space Expo“ paroda MITA Tarptautinių
(1)
programų skyriaus
2. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius (1) vedėjas
3. Organizuotų seminarų skaičius (1)
MITA Bendrųjų
reikalų skyriaus
vedėjas
1. Pateiktų projektų paraiškų skaičius (1)
2. Pasirašytų projekto finansavimo sutarčių

II–IV

I–IV

30,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
II–IV
140,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
II–IV
asignavimų
II–IV
valdytoja – ŪM)
Projekto trukmė Projekto vertė –
– 2013 m.
500,0
birželis –
2015 m. sausis
II–III
500,0
(ES struktūrinių
III–IV
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skaičius (1) (skyrus finansavimą)

7. Lietuvos inovacijų
1. Atliktas įvertinimas (1)
2010–2020 m. strategijos
įgyvendinimo
2012 metais įvertinimas

II

fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministerija
(toliau – VRM)
-

2009–2014 metų
finansinio Norvegijos
mechanizmo Žaliosios
pramonės inovacijų
programos viešinimas
Priemonės „Inočekiai
LT“ viešinimas ir
informavimas

II–IV

-

3. Įgyvendintų projekto veiklų skaičius (1)
(skyrus finansavimą)

01-05-01-02-12.
Žaliosios pramonės
inovacijų
programos
įgyvendinimas
01-05-03-01-04.
Biudžetinės įstaigos
Mokslo, inovacijų ir
technologijų
agentūros 2007–
2013 m. laikotarpiu
administruojamos
Europos Sąjungos
struktūrinės
paramos viešinimas
ir informavimas

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas
1. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius (1) MITA Inovacijų
paramos ir
2. Suteiktų pirminių individualių konsultacijų technologijų
perdavimo skyriaus
skaičius (10)
vedėjas
Įgyvendintų sklaidos priemonių (renginiai,
MITA Inovacijų
straipsniai, radijo laidos) skaičius (3)
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

IV

II–IV
I–IV

20,0
(ES techninė
parama, asignavimų
valdytoja – ŪM)
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01-05-03-01-13.
Priemonės „Inočekiai
Biudžetinei įstaigai LT“ administravimas
Mokslo, inovacijų ir
technologijų
agentūrai priskirtų
ES struktūrinės
paramos
administravimo
funkcijų atlikimas

Administruotų priemonių skaičius (1)

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

I–IV

ŪM asignavimai iš viso
Iš jų:
Valstybės biudžeto lėšos
ES struktūrinių fondų ir Bendrojo finansavimo lėšos
ES techninės paramos lėšos
Baltijos jūros regiono programos lėšos

316,0
(ES techninė
parama, asignavimų
valdytoja – ŪM)

17 636,0
1 794,0
15 251,5
336,0
254,5

10.05. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMO PROGRAMA
10.05.02.02.03.
1. Pramoninės
1. Finansuotų projektų skaičius (6)
MITA MTEP
I–IV
1 158,0
Užtikrinti Mokslo, biotechnologijos plėtros
programų skyriaus
(valstybės biudžeto
2. Atliktų patikrų skaičius (4)
I–IV
inovacijų ir
projektų finansavimas
vedėjas
asignavimai,
technologijų
asignavimų
3. Organizuotų ekspertinių vertinimų skaičius
I–IV
agentūros (MITA)
valdytoja – Lietuvos
(12)
veiklą
Respublikos
4. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
I–IV
švietimo ir mokslo
- informacinių dienų skaičius (2),
ministerija (toliau –
- ataskaitinių konferencijų skaičius (1),
ŠMM)
- suteiktų individualių konsultacijų skaičius
(50)
2. Aukštųjų technologijų 1. Finansuotų projektų skaičius (22)
MITA MTEP
I–IV
3 662,0
plėtros 2011–2013 metų
programų skyriaus
(valstybės biudžeto
2. Atliktų patikrų skaičius (22)
I–IV
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programos
įgyvendinimas

3. Organizuotų ekspertinių vertinimų skaičius
(48)
4. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
- informacinių dienų skaičius (1),
- ataskaitinių konferencijų skaičius (2),
- suteiktų individualių konsultacijų skaičius
(50)
5. Pateiktų siūlymų dėl programos tęstinumo
skaičius (1)
3. MTEP rezultatų
1. Organizuotų ekspertinių vertinimų skaičius
komercinimo priemonės (53)
įgyvendinimas
2. Finansuotų projektų skaičius (20)

4. Ūkio subjektų
vykdomų MTEP veiklų
vertinimas

5. Programos EUREKA
administravimas

3. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
- organizuotų projektų idėjų pristatymo
renginių skaičius (1),
- organizuotų projektų rezultatų pristatymo
renginių skaičius (1),
- suteiktų konsultacijų skaičius (50)
1. Pateiktų MTEP vertinti paraiškų skaičius
(15)

vedėjas

I–IV
I–IV

asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)

I–IV
MITA MTEP
programų skyriaus
vedėjas

I–IV

I–IV
I–IV

MITA MTEP
programų skyriaus
vedėjas

2. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
- informacinių dienų skaičius (1),
- suteiktų konsultacijų skaičius (20)
1. Organizuotų informacinių dienų skaičius (2) MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas
2. Suteiktų konsultacijų skaičius (50)

I–IV
I–IV

I–IV

I–IV

770,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)

6,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)
20,0
(EUREKA narystės
mokestis, valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
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valdytoja – ŠMM)

6. Programos
EUROSTARS
administravimas

1. Finansuotų projektų vykdytojų skaičius (10) MITA Inovacijų
paramos ir
2. Atliktų patikrų skaičius (3)
technologijų
perdavimo skyriaus
3. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
vedėjas
- informacinių dienų skaičius (5),

I–IV
I–IV
I–IV

- suteiktos konsultacijos (50)
7. ES 7-osios bendrosios
mokslinių tyrimų,
technologijų plėtros ir
demonstracinės veiklos
2007–2013 metų
programos (toliau –
7BP) administravimas

8. Ekspertinės veiklos
administravimas

1. Iš dalies finansuotų projektų skaičius (30)
2. Sudarytų sutarčių dėl Lietuvos atstovų ir
ekspertų veiklos 7BP komitetuose skaičius
(10)

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

I–IV
I–IV

3. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius:
- informacinių dienų skaičius (12),
- suteiktų konsultacijų skaičius (200)

I–IV

4. Vykdomų 7BP nacionalinių atstovų tinklo
projektų skaičius (3)

I–IV

5. Rekomendacijų dėl atlyginimo skaičiavimo
Lietuvos mokslininkams ir kitiems tyrėjams,
dalyvaujantiems tarptautiniuose projektuose,
parengimas (1)

I–IV

1. Organizuotų Technologinės plėtros komiteto MITA MTEP
posėdžių skaičius (4)
programų skyriaus
vedėjas
2. Organizuotų programų tarybų posėdžių
skaičius (12)

I–IV
I–IV

870,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM).
580,0 (Europos
Komisijos lėšos)
400,0
(daliniam
finansavimui,
valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM),
40,0 (atstovų ir
ekspertų veiklai,
valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM),
150,0 (Europos
Komisijos lėšos –
nacionalinių
atstovų projektams)
34,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
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9. Atviros prieigos
centrų (toliau – APC)
reglamento
įgyvendinimas
10. Pasirengimas
dalyvauti programoje
„Horizon 2020“
10.05.02.01.19
Teikti paramą
mokslo ir studijų
institucijoms ūkio
subjektų MTEP
užsakymų
vykdymui

Lėšų ūkio subjektų
MTEP užsakymų
vykdymui remti mokslo
ir studijų institucijoms
paskirstymas

Žmogiškųjų išteklių 1. Valstybės projekto
plėtros veiksmų
EUREKA vykdymas
programos 3
prioriteto „Tyrėjų
gebėjimų
stiprinimas“ VP13.1-ŠMM-06-V
priemonės „MTTP
kokybė ir ekspertų
rengimas“ vykdymas

3. Organizuotų ekspertų grupės posėdžių
skaičius (10)
1. Administruojamų APC registrų skaičius (1)

I–IV

valdytoja – ŠMM)

MITA Inovacijų
paramos ir
2. Pateiktų išvadų dėl APC veiklos
technologijų
veiksmingumo skaičius (4)
perdavimo skyriaus
vedėjas
1. Pateiktų siūlymų skaičius (2)
MITA Tarptautinių
programų skyriaus
2. Organizuotų informacinių dienų skaičius (2) vedėjas

I–IV

-

1. Organizuotų kvietimų teikti paraiškas
skaičius (2)

I–IV

MITA MTEP
programų skyriaus
vedėjas

I–IV

I–IV
I–IV

2. Organizuotų ekspertinių vertinimų skaičius
(130)
3. Finansuotų institucijų skaičius (16)

I–IV

4. Suteiktų konsultacijų skaičius (20)

I–IV

4 693,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)

I–IV

MITA projekto
vadovas

1. Finansuotų mokslo ir studijų institucijų
vykdomų EUREKA projektų skaičius (20)
2. Finansuotų naujų mokslo ir studijų
institucijų vykdomų EUREKA projektų
skaičius (4)
3. Organizuotų informacinių dienų skaičius (2)

-

Projekto trukmė Projekto vertė –
– 2011 m.
5 328,9
sausis –
2015 m.
rugpjūtis
I–IV
2 550,0
(projektų
finansavimui, ES
I–IV
struktūrinių fondų ir
Bendrojo
finansavimo lėšos,
I–IV
asignavimų
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4. Atliktų patikrų skaičius (5)

I–IV

5. Organizuotų mokymų skaičius (1)

I–IV

6. Atliktų ekspertinių vertinimų skaičius (5)

I–IV

7. Parengtos metodinės medžiagos kiekis (1)

I–IV

8. Dalyvavimo nacionalinių EUREKA
programos koordinatorių ir aukšto lygio
pareigūnų posėdžiuose skaičius (3)

I–IV

2. Valstybės projekto
„Tyrėjų tarptautinės
kompetencijos ugdymas“
(TYKU) vykdymas

MITA projekto
vadovas

1. Apmokytų tyrėjų skaičius (70)
2. Finansuotų tyrėjų kelionių skaičius (17)
3. Finansuotų technologijų platformų atstovų
kelionių skaičius (6)
3. Valstybės projekto
„Mokslo ir tyrimų atvira
prieiga“ (MITAP)
įgyvendinimas
1. Pasirašytų projekto finansavimo sutarčių
skaičius (1)
2. APC dirbančių ir juos prižiūrinčių asmenų
skaičius (30)
3. Parengtų APC viešinimo planų skaičius (1)

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

Projekto
trukmė –
2009 m.
balandis –
2013 m. spalis
I–IV

valdytoja – ŠMM)

Projekto vertė –
1 860,7

187,0
(ES struktūrinių
I–IV
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
I–IV
asignavimų
valdytoja – ŠMM)
Projekto trukmė Projekto vertė –
– 2012 m.
2 500,0
gruodis –
2014 m. gruodis
I–IV
1 250,0
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
I–IV
finansavimo lėšos,
asignavimų
I–IV
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4. MTTP veiklų rezultatų sistemų (integruojant
APC registrą) sukūrimo ir administravimo
skaičius (1)
Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų 4
prioriteto
„Administracinių
gebėjimų stiprinimas
ir viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas“ priemonė
VP1-4.3-VRM-01-V
„Viešųjų paslaugų
kokybės iniciatyvos“
vykdymas

1. Valstybės projekto
„Kokybės vadybos
diegimas ir
sertifikavimas Mokslo,
inovacijų ir technologijų
agentūroje“
įgyvendinimas

Ekonomikos augimo
veiksmų programos
3 prioriteto
„Informacinė
visuomenė visiems“
priemonė Nr. VP23.1-IVPK-14-K
„Pažangios
elektroninės
paslaugos“

1. Projekto „E. mokslo
pažangių elektroninių
paslaugų ir E. mokslo
vartų sukūrimas“
įgyvendinimas

I–IV

MITA Bendrųjų
reikalų skyriaus
vedėjas

1. Įdiegtų kokybės vadybos sistemų skaičius
(1)

1. Sukurtų tarpinstitucinių bendradarbiavimo
modelių skaičius (1)

2. Parengtų viešinimo strategijų skaičius (1)

Projekto trukmė Projekto vertė –
– 2013 m. kovas 224,0
–2014 m. sausis

I–IV

MITA projekto
vadovas

valdytoja – ŠMM)

224,0
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – VRM)

Projekto trukmė Projekto vertė –
– 2011 m.
4 426,3
rugpjūtis –
2014 m. gruodis
I–IV
1 058,0
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytojas –
I–IV
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas prie
Susisiekimo
ministerijos)
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Žmogiškųjų
išteklių plėtros
veiksmų programos
3 prioriteto „Tyrėjų
gebėjimų
stiprinimas“ VP13.1-ŠMM-10-V
priemonė „Aukšto
tarptautinio lygio
mokslinių tyrimų
skatinimas“

1. Dalyvavimas partnerio Pateiktų paraiškų skaičius (4)
teisėmis įgyvendinant
valstybės projektus:
1) „SOI (Silicon on
Insulator) Planarinių
subbanginių struktūrų
optiniams biojutikliams
tyrimai bei šioje srityje
dirbančių mokslininkų ir
kitų tyrėjų tarptautinio
konkurencingumo
ugdymas (SOIbio)“;
2) „Biologinio kardio
stimuliatoriaus kūrimas,
pasitelkiant užsienio
mokslo ir studijų
institucijas bei
tobulinant tyrėjų ir kitų
darbuotojų
kompetencijas
(BIOKARDIOST IM)“;
3) „Aukšto tarptautinio
lygio mokslinio tyrimo
vykdymas balso
akustinio signalo
automatinio
parametrizavimo,
analizės ir klasifikavimo
metodų kūrimo srityje,
pasitelkiant užsienio
mokslo ir studijų
institucijas bei tobulinant
tyrėjų ir kitų darbuotojų

MITA MTEP
programų skyriaus
vedėjas

I–IV

620,0
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)
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kompetencijas (BAS)“;
4) „Paviršiaus reljefo ir
molekulinių jėgų įtakos
nanodalelių
saviorganizacijos
procesams
fundamentiniai
moksliniai tyrimai ir
šioje srityje dirbančių
mokslininkų ir kitų
tyrėjų tarptautinio
konkurencingumo
ugdymas (PARMO)“
ŠMM asignavimai iš viso 19 940,0
Iš jų:
Valstybės biudžeto lėšos 11 653,0 (priemonių
vykdymas)
1 668,0
(administravimo
išlaidos)
ES struktūrinių fondų ir Bendrojo finansavimo lėšos 5 889,0
Europos Komisijos lėšos 730,0
Metiniai asignavimai iš viso 37 576,0
____________________________

