PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 4-157/V-207
MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS 2014 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. Paruoštų kvietimų teikti paraiškas skaičius Mokslo, inovacijų ir I–III
Priemonei numatyta
Ekonomikos
ŪM-05 K „Inočekiai
(2)
technologijų
skirti 12 000,0
augimo veiksmų
LT“ įgyvendinimas
agentūros (toliau – II–IV
2. Išdalytų inovacinių čekių skaičius (500)
5 250,0
programos 1
MITA) Inovacijų
(Europos Sąjungos
3. Atliktų patikrų skaičius (50)
II–IV
prioriteto „Ūkio
paramos ir
(toliau – ES)
konkurencingumui
technologijų
struktūrinių fondų ir
ir ekonomikos
perdavimo skyriaus
Bendrojo
augimui skirti
vedėjas
finansavimo lėšos,
moksliniai tyrimai
asignavimų
ir technologinė
valdytoja – Lietuvos
plėtra“
Respublikos ūkio
įgyvendinimui
ministerija (toliau –
skirtų priemonių
ŪM)
vykdymas
2. Valstybės projekto
MITA Inovacijų
Projekto trukmė Projekto vertė –
VP2-1.4-ŪM-05-V-01paramos ir
– 2012-02-01– 6 218,0
001 „Technologijos ir
technologijų
2014-12-01
mokslas inovatyviam
perdavimo skyriaus I–IV
1. Idėjų analizės ir vertinimo ekspertinių
2 407,3
verslui“ įgyvendinimas paslaugų teikimo, rinkos analizės, ekspertinių vedėjas, MITA
(ES struktūrinių
projekto
vadovas
konsultacijų dėl mokslinių tyrimų ir
fondų ir Bendrojo
technologinės plėtros (toliau – MTTP) ir
finansavimo lėšos,
inovacinių projektų rengimo, intelektinės
asignavimų
nuosavybės klausimais verslo subjektams
valdytoja – ŪM)

2
Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)

Atsakingi
vykdytojai

suteiktų konsultacijų skaičius (140)
2. Įsteigtų technologinių įmonių skaičius (8)
3. Įgyvendintų MTTP srities ir inovacijų
populiarinamųjų ir sklaidos priemonių skaičius
(2)
3. Valstybės projekto
VP2-1.4-ŪM-05-V-01002 „Verslo ir mokslo
partnerystės
tarptautiškumo
skatinimas“
įgyvendinimas

4. Valstybės projekto
VP2-1.4-ŪM-5-V-01004 „Naujų
technologinių įmonių
inkubavimas“
(„Technostartas“)
įgyvendinimas

5. Valstybės projekto
VP2-1.4-ŪM-5-V-01006 „Inovatyvaus verslo

1. Įsteigtų klasterių skaičius (3)
2. Klasterių plėtros klausimais suteiktų
konsultacijų skaičius (70)
3. Įsteigtų tarptautinių klasterių skaičius (2)
4. Surengtų informacinių renginių ir seminarų
skaičius (40)
5. Išleistų verslo ir mokslo potencialą
pristatančių leidinių skaičius (2)

1. Atrinktų inovatyvių idėjų skaičius (100)
2. Įsteigtų technologinių įmonių skaičius (45)

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt
I–IV
I–IV

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

Projekto trukmė
– 2011-10-07–
2014-10-07
I–III
I–IV
II–IV
I–III

Projekto vertė –
3 733,6
1 938,2
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

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

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų

Projekto trukmė
– 2013-07-01–
2015-06-30
I–IV
I–IV

Projekto vertė –
4 667,0

1 820,0
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
Projekto trukmė Projekto vertė – iki
– 2013-10-01– 9 616,7
2015-09-30

3
Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
kūrimo skatinimas“
įgyvendinimas

01-05-01-02-03.
Schemos, skirtos
intelektinės
nuosavybės teisių
apsaugai,
parengimas ir
įgyvendinimas
01-05-01-02-05.
Dalyvavimas
tarptautinėse ir
nacionalinėse
MTEP ir inovacijų
programose

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)
1. Surengtų renginių skaičius (87)
2. Akceleruojamų idėjų skaičius (288)
3. Įsteigtų technologinių įmonių skaičius (57)

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

perdavimo skyriaus
vedėjas, MITA
projekto vadovas

I–IV
I–III
III–IV

Priemonės, skatinančios Finansuotų projektų skaičius (80)
pramoninės nuosavybės
teisių apsaugą
tarptautiniu mastu,
įgyvendinimas

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

II–IV

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

MITA Teisės,
I–IV
pirkimų ir personalo
skyriaus vedėjas

-

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

3. Lietuvos–Izraelio
bendradarbiavimo
pramoninės MTEP
srityje susitarimo
įgyvendinimas

MITA direktoriaus IV
pavaduotojas, MITA
Tarptautinių
programų skyriaus I, IV
vedėjas

35,0
(narystės mokestis)
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
630,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

1. Paruoštų bendrų kvietimų teikti paraiškas
vykdyti programos „Eureka-Eurostars“
projektus skaičius (1)
2. Įgyvendintos sklaidos priemonės:
- pranešimų, paskelbtų MITA interneto
svetainėje, skaičius (2),

I–IV

3 200,0
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
1 370,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

4
Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

01-05-01-02-07.
Dalyvavimas
tarptautinių
klasterių veikloje

01-05-01-02-11.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1. Projekto „Science
Link“ („Fotonų ir
neutronų tyrimų
infrastruktūros klasterio
ir vartotojų tinklas,
skirtas skatinti inovacijas
ir verslumą Baltijos jūros
regione“) įgyvendinimas
2. BONUS inovacinių
kvietimų pagal bendrą
Jungtinės Baltijos jūros
mokslinių tyrimų
programos BONUS
įgyvendinimo
koordinavimas
3. Europos Sąjungos
Baltijos jūros strategijos
projekto „BSR Stars“
iniciatyvos „BSR
Innovation Express“
įgyvendinimo
koordinavimas
1. Mokslo ir technologijų

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)
- pranešimų per žiniasklaidos priemones
skaičius (2),
- informacinių dienų skaičius (2)
3. Suteiktų individualių konsultacijų skaičius
(5)
4. Finansuotų bendrų projektų skaičius (5)
1. Vykdomas projektas „Science Link“
2. Parengtų projekto veiklų įgyvendinimo
ataskaitų skaičius (2)

1. Suteiktų individualių konsultacijų skaičius
(5)
2. Finansuotų projektų skaičius (1)

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

I–IV

MITA projekto
vadovas

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

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

II–III
I–II
I–II

I–IV
I–IV

MITA Inovacijų

150,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

III
II–IV
II–IV

245,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

I–IV

-

3. Finansuotų projektų skaičius (6)

Administruotų duomenų bazių skaičius (1)

278,7
(Baltijos jūros
regiono programos
lėšos)

5
Įgyvendinamos
programos
Įstaigos veiksmo
priemonės kodas ir
pavadinimas
pavadinimas
Inovacijų
parkų registravimo
populiarinimas
sistemos
administravimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)

2. Seminaro apie
Surengtų seminarų skaičius (2)
inovatyvius viešuosius
pirkimus organizavimas
perkančiosioms
organizacijoms
3. Informacinio seminaro Surengtų informacinių seminarų skaičius (1)
apie Žaliosios pramonės
inovacijų programą
organizavimas

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

Atsakingi
vykdytojai

paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas
MITA Teisės,
II, IV
pirkimų ir personalo
skyriaus vedėjas

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas
4. Europos palydovinės 1. Surengtų informacinių renginių skaičius (1) MITA Tarptautinių
navigacijos idėjų
programų skyriaus
2. Surengtų konkursų skaičius (1)
konkurso organizavimas
vedėjas
3. Surengtų regioninio laimėtojo apdovanojimo
renginių skaičius (1)
4. Organizuotas nugalėtojo dalyvavimas
Europos palydovinės navigacijos konkurso
baigiamajame renginyje
5. Į kosminę erdvę
Įkurtų ir administruotų registrų skaičius (1)
MITA Tarptautinių
paleistų objektų registro
programų skyriaus
administravimas
vedėjas
6. Technologijų,
Įvykdytų priemonių skaičius (6)
MITA Inovacijų
inovacijų populiarinimo
paramos ir
organizavimas
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

I

II
II–III
III–IV
III–IV

40,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)
-

30,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

I–IV

-

I–IV

70,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

6
Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
7. Valstybės projekto,
skirto inovacijų sistemos
stebėsenos duomenų
rinkimo ir vertinimo
sistemai sukurti,
iniciavimas
8. Valstybės projekto
VP1-4.3-VRM-03-V-01006 „Ikiprekybinių
pirkimų teisinės aplinkos
sukūrimas“
įgyvendinimas

9. Lietuvos klasterių
plėtros koncepcijos
įgyvendinimas

01-05-03-02-04.
Priemonės „Inočekiai
Biudžetinės įstaigos LT“ viešinimas ir
Mokslo, inovacijų ir informavimas
technologijų
agentūros
administruojamos

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)
Parengtų valstybės projektų koncepcijų
skaičius (1)

1. Atliktų užsienio šalių analizių skaičius (1)
2. Sukurtų Lietuvai pritaikytų ikiprekybinių
pirkimų organizavimo modelių skaičius (1)
3. Parengtų ikiprekybinių pirkimų rengimo
dokumentų paketų skaičius (1)

1. Parengtų ir patvirtintų klasterių stebėsenos ir
vertinimo tvarkos aprašų skaičius (1)
2. Parengtų klasterių stebėsenos ir vertinimo
ataskaitų skaičius (1)
3. Sukurtų ir administruotų duomenų bazių
skaičius (1)
Įgyvendintų sklaidos priemonių (renginiai,
straipsniai, radijo laidos) skaičius (3)

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

Atsakingi
vykdytojai
MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

III

MITA Teisės,
Projekto trukmė
pirkimų ir personalo – 2013-11-02–
skyriaus vedėjas
2015-04-09
I–II
II–III
IV

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

I

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

I–IV

-

Projekto vertė –
491,3
491,3
(ES struktūrinių
fondų ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – Vidaus
reikalų ministerija
(toliau – VRM)
-

II–IV
II–IV
30,0
(ES techninės
paramos lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

7
Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas
Europos Sąjungos
struktūrinės
paramos viešinimas

01-05-03-01-13.
Biudžetinei įstaigai
Mokslo, inovacijų ir
technologijų
agentūrai priskirtų
ES struktūrinės
paramos
administravimo
funkcijų atlikimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)

Priemonės „Inočekiai
Administruotų priemonių skaičius (1)
LT“ administravimas ir
pasirengimas
administruoti 2014–
2020 m. ES struktūrinės
paramos priemones

Atsakingi
vykdytojai

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

I–IV

Iš viso
Iš jų:
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – ŪM)
ES struktūrinių fondų ir Bendrojo finansavimo lėšos
Iš jų:
ŪM asignavimų lėšos
VRM asignavimų lėšos
ES techninės paramos ir Bendrojo finansavimo lėšos (asignavimų valdytoja – ŪM)
Baltijos jūros regiono programos lėšos

496,0
(ES techninės
paramos ir Bendrojo
finansavimo lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM)

18 481,5
2 570,0
15 106,8
14 615,5
491,3
526,0
278,7

12-01. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS STUDIJŲ IR MOKSLO PLĖTROS PROGRAMA
12-01-02-03-03.
Lėšų paskirstymas
1. Paruoštų kvietimų teikti paraiškas skaičius MITA MTEP
I–II
4 818,0
Remti mokslo ir
mokslo ir studijų
(2)
programų skyriaus
(valstybės biudžeto
studijų institucijų
institucijoms ūkio
vedėjas
asignavimai,
2. Atliktų paraiškų ekspertinių vertinimų
I–III
vykdomus ūkio
subjektų MTEP
asignavimų
skaičius (130)

8
Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas
subjektų MTEP
užsakymus

12-01-02-03-04.
Užtikrinti
tarptautinių
Lietuvos susitarimų
ir įsipareigojimų
MTEP srityje
vykdymą bei
dalyvavimą
tarptautinėse
MTEP programose

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

užsakymų vykdymui
remti

3. Finansuotų institucijų skaičius (16)
4. Suteiktų konsultacijų skaičius (30)

1. Programos „Eureka“
administravimas

1. Surengtų informacinių dienų skaičius (2)
2. Suteiktų konsultacijų skaičius (50)

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

II, IV
I–IV

2. Programos
„Eurostars“"
administravimas

1. Finansuotų projektų vykdytojų skaičius (7)

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

I–IV

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

I–IV
I–IV

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

I–IV

2. Atliktų patikrų skaičius (3)
3. Įgyvendintos sklaidos priemonės:
- informacinių dienų skaičius (5),
- suteiktų konsultacijų skaičius (40)
3. ES 7-osios bendrosios 1. Iš dalies finansuotų projektų skaičius (30)
mokslinių tyrimų,
2. Suteiktų konsultacijų skaičius (10)
technologijų plėtros ir
demonstracinės veiklos
2007–2013 metų
programos (7BP)
administravimas
4. Programos „Horizon 1. Sudarytų sutarčių dėl Lietuvos atstovų ir
2020“ administravimas ekspertų veiklos programos „Horizon 2020“
komitetuose skaičius (10)
2. Įgyvendintos sklaidos priemonės:

II–IV
I–IV

I–III
I–IV

I–IV

valdytoja – Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerija (toliau –
ŠMM)
20,0
(„Eureka“ narystės
mokestis, valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)
900,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)
300,0
(dalinis
finansavimas,
valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)
50,0 (atstovų ir
ekspertų veiklai,
valstybės biudžeto
asignavimai,

9
Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

5. Programos „Horizon
2020“ paraiškų rengimo
finansavimas, įskaitant
schemą „Baltic Bonus“

12-01-02-03-06.
Užtikrinti
programinį –
konkursinį MTEP
finansavimą
įgyvendinant
plėtros programas
ir kitų mokslinių
tyrimų projektus

1. Pramoninės
biotechnologijos plėtros
programos
įgyvendinimas
2. Aukštųjų technologijų
plėtros 2011–2013 metų
programos
įgyvendinimas
3. Technologinės plėtros
skatinimo priemonės
įgyvendinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)
- informacinių dienų skaičius (20),
- suteiktų konsultacijų skaičius (100),
- pranešimų, skaitytų kituose renginiuose,
skaičius (5)
3. Vykdomų programos „Horizon 2020“
nacionalinių atstovų tinklo projektų skaičius
(2)
1. Finansuotų paraiškų rengėjų skaičius (6)
2. Parengtų aprašų skaičius (1)
3. Įgyvendintos sklaidos priemonės:
- informacinių dienų skaičius (1),
- informacinių pranešimų, skelbtų MITA
interneto svetainėje, skaičius (1)
1. Surengtų ataskaitinių konferencijų skaičius
(1)
2. Parengtų programos įgyvendinimo ataskaitų
skaičius (1)
1. Surengtų ataskaitinių konferencijų skaičius
(2)
2. Parengtų programos įgyvendinimo ataskaitų
skaičius (1)
1. Parengtų ir patvirtintų priemonės
įgyvendinimo / finansavimo sąlygų aprašų
skaičius (1)
2. Paruoštų kvietimų teikti paraiškas skaičius
(1)
3. Surengtų arba atliktų ekspertinių vertinimų
skaičius (50)

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

Atsakingi
vykdytojai

asignavimų
valdytoja – ŠMM)

I–IV

MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

III–IV
I–II
I–IV

100,0
(valstybės biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)

MITA MTEP
programų skyriaus
vedėjas

I

-

MITA MTEP
programų skyriaus
vedėjas

I

MITA MTEP
programų skyriaus
vedėjas

I

I
-

I

I
II

4 820,0 (valstybės
biudžeto
asignavimai,
asignavimų
valdytoja –ŠMM)
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Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

4. Ekspertinės veiklos
administravimas

5. Atviros prieigos
centrų (toliau – APC)
reglamento
įgyvendinimas
6. Ūkio subjektų
vykdomų mokslinių
tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
veiklų vertinimas
7. Prioritetinių mokslinių
tyrimų ir
eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios
specializacijos) krypčių

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)
4. Finansuotų projektų skaičius (10)
5. Įgyvendintos sklaidos priemonės:
- informacinių dienų skaičius (1),
- suteiktų konsultacijų skaičius (50)
1. Surengtų Technologinės plėtros komiteto
posėdžių skaičius (4)
2. Surengtų tarybos posėdžių skaičius (6)
3. Surengtų MTEP vertinimo ekspertų grupės
posėdžių skaičius (10)
4. Surengtų ekspertų grupių posėdžių skaičius
(8)
5. Įvertintų dokumentų skaičius (250)
1. Administruojamų APC registrų skaičius (1)
2. Pateiktų išvadų dėl APC veiklos
veiksmingumo skaičius (40)
1. Įvertintų paraiškų skaičius (15)
2. Įgyvendintos sklaidos priemonės:
- informacinių dienų skaičius (1),
- suteiktų konsultacijų skaičius (20)
Parengtų ir patvirtintų programos
įgyvendinimo dokumentų skaičius (1)

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt
II–IV
I–IV

MITA MTEP
programų skyriaus
vedėjas

I–IV
I–IV
I–IV
I–IV

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

MITA MTEP
programų skyriaus
vedėjas

I–IV
I–IV
I–IV

-

I–IV
I–IV

-

II–IV

-
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Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

ir jų prioritetų programos
įgyvendinimas
12-01-02-04-01.
MTEP rezultatų
1. Parengtų ir patvirtintų priemonės
MITA MTEP
I
Remti mokslo ir
komercinimo priemonės įgyvendinimo / finansavimo sąlygų aprašų
programų skyriaus
studijų institucijų
įgyvendinimas
skaičius (1)
vedėjas
iniciatyvas kuriant
2. Paruoštų kvietimų teikti paraiškas skaičius
I
mokslui imlias
(1)
įmones
3. Surengtų ekspertinių vertinimų skaičius (50)
II
4. Finansuotų projektų skaičius (10)
II–IV
5. Įgyvendintos sklaidos priemonės:
I–IV
- surengtų projektų idėjų pristatymo renginių
skaičius (1),
- surengtų projektų rezultatų pristatymo
renginių skaičius (1),
- suteiktų konsultacijų skaičius (50)
10.05. ŠMM MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMO PROGRAMA
Žmogiškųjų išteklių 1. Valstybės projekto
1. Finansuotų mokslo ir studijų institucijų
MITA projekto
I–IV
plėtros veiksmų
„Eureka“ vykdymas
vykdomų „Eureka“ projektų skaičius (15)
vadovas
programos 3
2. Finansuotų naujų mokslo ir studijų
I–IV
prioriteto „Tyrėjų
institucijų vykdomų „Eureka“ projektų
gebėjimų
skaičius (2)
stiprinimas“ VP13. Surengtų informacinių dienų skaičius (2)
I–IV
3.1-ŠMM-06-V
4. Atliktų patikrų skaičius (7)
I–IV
priemonės „MTTP
5. Surengtų mokymų skaičius (2)
I–IV
kokybė ir ekspertų
rengimas“
6. Atliktų ekspertinių vertinimų skaičius (25)
I–IV
vykdymas
7. Parengta metodinė medžiaga (1)
I–IV
8. Dalyvavimo nacionalinių programos
I–IV
„Eureka“ koordinatorių ir aukšto lygio

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

1 090,0
(projektų
finansavimui, ES
struktūrinių fondų
lėšos, asignavimų
valdytoja – ŠMM)
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Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2. Valstybės projekto
„TYKU“ vykdymas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)
pareigūnų posėdžiuose skaičius (3)
1. Finansuotų tyrėjų kelionių skaičius (12)
2. Finansuotų technologijų platformų atstovų
kelionių skaičius (3)

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

Atsakingi
vykdytojai

MITA projekto
vadovas

I
I

80,9
(ES struktūrinių
fondų lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)
1 609,0
(ES struktūrinių
fondų lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŠMM)

3. Valstybės projekto
1. APC dirbančių ir juos aptarnaujančių
MITA projekto
I–IV
„Mokslo ir tyrimų atvira asmenų skaičius (30)
vadovas
prieiga (MITAP)“
2. Parengtų APC viešinimo planų skaičius (1)
I–III
įgyvendinimas
3. Sukurtų ir administruotų MTTP veiklos
I–IV
rezultatų sistemų (integruojant APC registrą)
skaičius (1)
4. Sukurtų MTEP logotipų skaičius (1)
III
Žmogiškųjų
Dalyvavimas partnerio
Surengtų mokymų skaičius (4)
MITA MTEP
I–IV
25,0
išteklių plėtros
teisėmis įgyvendinant
programų skyriaus
(ES struktūrinių
veiksmų programos valstybės projektą
vedėjas
fondų lėšos,
3 prioriteto „Tyrėjų „SOI (Silicon on
asignavimų
gebėjimų
Insulator) planarinių
valdytoja – ŠMM)
stiprinimas“ VP1- subbanginių struktūrų
3.1-ŠMM-10-V
optiniams biojutikliams
priemonė „Aukšto tyrimai bei šioje srityje
tarptautinio lygio
dirbančių mokslininkų ir
mokslinių tyrimų
kitų tyrėjų tarptautinio
skatinimas“
konkurencingumo
ugdymas (SOIbio)“
VRM IR INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ASIGNAVIMAI
Žmogiškųjų išteklių Valstybės projekto
Sertifikuotų kokybės vadybos sistemų skaičius MITA Teisės,
I
23,0
plėtros veiksmų 4
„Kokybės vadybos
(1)
pirkimų ir personalo
(ES struktūrinių
prioriteto
diegimas ir
skyriaus vedėjas
fondų lėšos,
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Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas
„Administracinių
gebėjimų
stiprinimas ir
viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas“
priemonė VP1-4.3VRM-01-V
„Viešųjų paslaugų
kokybės
iniciatyvos“
vykdymas
Ekonomikos
augimo veiksmų
programos 3
prioriteto
„Informacinė
visuomenė visiems“
priemonė Nr. VP23.1-IVPK-14-K
„Pažangios
elektroninės
paslaugos“

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

sertifikavimas Mokslo,
inovacijų ir technologijų
agentūroje“
įgyvendinimas

asignavimų
valdytoja –VRM)

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

2 495,0
(ES struktūrinių
fondų lėšos,
asignavimų
valdytojas –
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas prie
Susisiekimo
ministerijos)

1. Parengtų MTEP informacinės sistemos
MITA projekto
I–II
dokumentų skaičius (1)
vadovas
2. Viešinimo veiklos:
I–IV
- sukurtas E. mokslo vartų logotipas (1),
- įrengtas nuolatinis aiškinamasis stendas
(1),
- surengtas projekto viešinimo renginys
tikslinėms grupėms (fiziniams ir juridiniams
asmenims, kurie būtų potencialūs MTEP
informacinės sistemos elektroninių paslaugų
gavėjai) (1),
- parengta dalomoji medžiaga (1 000 vnt.)
3. Atliktų MTEP informacinės sistemos
I–II
viešųjų pirkimų skaičius (1)
4. Pradėta kurti MTEP informacinė sistema (1)
II–IV
2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
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Įgyvendinamos
programos
Įstaigos veiksmo
priemonės kodas ir
pavadinimas
pavadinimas
2014–2020 m.
1. Valstybės projekto
Europos Sąjungos „Eureka“ vykdymas*
struktūrinės
paramos priemonių *Jei bus patvirtintas.
įgyvendinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)

1. Parengtų valstybės projektų aprašymų
skaičius (1)
2. Parengtų ir Europos socialinio fondo
agentūrai pateiktų projekto finansavimo
sutarčių skaičius (1)
2. Priemonės, skirtos
1. Parengtų ir patvirtintų priemonės
APC personalo vadybos finansavimo sąlygų aprašų skaičius (1)
kompetencijoms ugdyti, 2. Paruoštų kvietimų teikti paraiškas skaičius
įgyvendinimas*
(1)
*Jei bus patvirtinta.
3. Priemonės, skirtos
mokslo ir tyrimų
rezultatų komercinimui
skatinti mokslo ir studijų
institucijose,
įgyvendinimas*
*Jei bus patvirtinta.
4. Valstybės projekto
„TYKU 2“ vykdymas*

*jei bus patvirtinta

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

Atsakingi
vykdytojai
MITA Tarptautinių
programų skyriaus
vedėjas

II

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

III

1. Parengtų ir patvirtintų priemonės
finansavimo sąlygų aprašų skaičius (1)
2. Paruoštų kvietimų teikti paraiškas skaičius
(1)

MITA Inovacijų
paramos ir
technologijų
perdavimo skyriaus
vedėjas

II

1. Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius (1)
2. Apmokytų tyrėjų skaičius (100)
3. Apmokytų administratorių skaičius (30)
4. Finansuotų tyrėjų kelionių skaičius (50)
5. Finansuotų technologijų platformų atstovų
kelionių skaičius (14)
6. Įgyvendintų sklaidos priemonių skaičius
(internetinio puslapio kūrimas, Europos
Komisijos leidinių vertimas) (1)

MITA projekto
vadovas

I–II
II–IV
II–IV
II–IV
II–IV

Nenustatyta

III–IV

Nenustatyta

IV

Nenustatyta

III–IV

Nenustatyta
(preliminari suma –
1 030,5)

II–IV

Asignavimai iš viso 18 815,9
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Įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai (jų
reikšmės ir mato vienetai)

Atsakingi
vykdytojai

Asignavimai ir
Vykdymo
finansavimo šaltinis,
terminas, ketv.
tūkst. Lt

Iš jų:
Valstybės biudžeto lėšos 11 778,0 (priemonių
vykdymas),
1 715,0
(administravimo
išlaidos)
ES struktūrinių fondų ir Bendrojo finansavimo lėšos 5 322,9
Metiniai asignavimai, iš viso 37 297,4
___________________________

