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1. Klasterio/funkcijos tikslai ir efektyvumo rodikliai
Klasterio pavadinimas
Klasterio misija

Klasterio tikslai

Klasterio efektyvumo
rodikliai

Atliekama funkcija
Funkcijos efektyvumo
rodikliai

KTU Inovacijų ir verslo centras
Data:
2013 08 01
Versijos nr.:
Mūsų misija yra tobulėti visuose mokslinių inovacijų etapuose Lietuvoje ir pasaulyje. Mes
siekiame savo tikslo teikdami aukštos kokybės paslaugas, kurios atneša apčiuopiamus rezultatus
technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės registravimo ir verslo steigimo srityse.
Inovacijų ir verslo centro tikslas:
1. organizuoti ir vykdyti žinių ir technologijų perdavimą,
2. vykdyti fundamentalių ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
rezultatų efektyvų panaudojimą ir komercionalizaciją,
3. padėti mokslininkams sukurti moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau MTEP)
paremtą verslo idėją,
4. apsaugoti universiteto intelektinę nuosavybę (toliau IN),
5. kurti ir skatinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir MTEP institucinių grupių ir
verslo.
1. Skatinti universiteto tarptautinį bendradarbiavimą ir komercinę veiklą su tarptautiniais
tinklais, mokslo parkais, inovacijų centrais, agentūromis ir kitomis organizacijomis;
2. Organizuoti paslaugas ir mokymus intelektinės nuosavybės valdymo tema;
3. Vykdyti bendrą universiteto MTEP paslaugų rinkodaros ir pardavimų veiklą;
4. Koordinuoti ir administruoti nacionalinio atviros prieigos MTEP centro Santaka išorės klientų
užsakymus;
5. Atstovauti universitetui steigiant naujas įmones;
6. Valdyti ir administruoti investicijų fondą naujų įmonių steigimui;
7. Pritraukti investicijas (rizikos kapitalas, lėšos) moksliniams tyrimams ir mokslinių tyrimų
projektų finansavimui;
8. Teikti mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimo ir administravimo organizavimo paslaugas;
9. Organizuoti ir koordinuoti prototipo kūrimo finansavimą;
10. Vykdyti prototipų ir intelektinės nuosavybės prekybą;
11. Teikti mokslinių tyrimų projektų ekspertizės ir konsultavimo paslaugas.
3.Rinkodaros ir pardavimų veikla.
1. Intelektinės nuosavybės valdymas 2.Technologijų perdavimas, komercionalizacija 3.Rinkodaros ir pardavimų veikla 4. Naujų ir „pumpurinių” įmonių steigimas ir vadovavimas joms 5. Verslumo mokymų reklamos kūrimas.

2. Klasterio valdymo/funkcijos situacijos analizė pagal efektyvumo rodiklius ir spragos
nustatymas
A. KLASTERIO lygmuo
Klasterio
DABARTINĖ
SITUACIJA:

Inovacijų ir verslo centras (IVC)
Kauno Technologijos Universitete
jau veikia vienerius metus . Centras
bendradarbiauja su skirtingomis

Skandinavijos įmonės, kurios siekia
Klasterio
PAGEIDAUJAMA sukurti naujus inovatyvius produktus,
taip pat turi ilgalaikes MTEP tradicijas.
SITUACIJA:
Įkurti kiek įmanoma daugiau naujų

3

įmonėmis, siekia unikalių ir pažangių
sprendimų, sprendžia produktų
kūrimo ir gamybos sąnaudų
sumažinimo klausimus, dalyvauja
naujų produktų prototipų kūrimo
procese vėliau siekiant juos
efektyviai parduoti. Įmonės, kurios
galėtų būti minimos tarp tokio
efektyvaus bendradarbiavimo
pavyzdžių: Biok Laboratorija,
Biomed, Fima, šveicarų įmonė DTarget, Thermo Fisher ir kt. Siekiant
sumažinti biurokratijos mastą ir
padidinti bendradarbiavimo lygį tarp
įmonių, buvo pristatytas taip
vadinamas „vieno langelio“
principas. Buvo paruošti nauji darbo
metodai, susiję su
bendradarbiavimu su studentais,
mokslininkais, verslo atstovais ir
investuotojais; darbuotojams buvo
pasiūlytos kelios naujos svarbios
funkcijos. Dabar tiesiog reikia
paskambinti, paaiškinti prašymą
įmonės technologijų pristatymo
specialistams, kurių tikslas yra
suteikti paslaugą su KTU
mokslininkų ir mokslinių tyrimų
centro pagalba įvertinus visas
galimybes. „Start-up Space“, kuri
padeda įkurti visiškai naują
„pumpurinę“ įmonę, per metus
sukūrė apie 20 įmonių; studentai ir
jauni verslininkai surinko daugiau
nei pusę milijono litų. Įmonė
suorganizavo daugiau nei šimtą
skirtingų renginių: vienas iš jų,
tarptautinė konferencija „Silicio
slėnis ateina į Baltijos šalis“, kitas –
„Start-up Weekend Lithuania“. KTU
Inovacijų ir verslo centras kartu su
UAB Omnitel, UAB App Camp ir
Samsung Electronics Baltics SIA
atidarė didžiausią mobiliųjų
aplikacijų laboratoriją Lietuvoje. Čia
studentai studijuoja moderniąsias
informacines ir telekomunikacijų
technologijas, atlieka praktiką,

įmonių, kur studentai galėtų būti jų siela
ir širdimi. Teikti daug dėmesio
„pumpurinėms“ įmonėms, kurių
pagrindiniai akcininkai būtų
universitetas ir mokslininkai.
Sukurti efektyvius ryšius tarp MTEP
sektoriaus ir įmonių sektoriaus. Plėsti
modernius įgūdžius inovacijoms kurti.
Skatinti patentų kultūrą ir padidinti
bendradarbiavimo sutarčių skaičių tarp
MTEP ir privačių įmonių.
Sukurti mokslinę bazę MTEP
(laboratorijų tvarkos sistema).
Suteikti Santakos slėniui mokslinių
tyrimų užsakymų, kad laboratorijos būtų
užimtos visus metus ir kurtų produktus,
kuriuos vėliau komercionalizuotų
verslininkai. Tapti didžiausiu inovacijų
verslo centru Lietuvoje verslo
atstovams, studentams, mokslininkams
ir būti stipriu partneriu užsienio
įmonėms. Skatinti mokslininkų idėjų
komercionalizaciją ir tam kurti visas
įmanomas motyvacines priemones.
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mokslininkai atlieka mokslinius
tyrimus, o specialistai gilina žinias
apie susijusių problemų sprendimo
metodus.
Bendradarbiavimo galimybės tarp
mokslo ir verslo taip pat bus
atskleistos Nacionaliniame atviros
prieigos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros centre,
kuris šiuo metu yra mokslo slėnio
„Santaka“ dalis. (Centras yra
finansuojamas dviejų ES projektų,
kurie yra įgyvendinami prie Lietuvos
Respublikos Ūkio ministerijos ir
Švietimo ministerijos. Statybų vertė
yra 54 milijonai litų. Naujausios
įrangos vertė yra 90 milijonų litų.
Statybos turėtų būti baigtos iki 2013
m. birželio mėn.

Efektyvumo
rodikliai

1,16 milijono Išorės finansavimo suma verslumo
eurų kompetencijos ugdymui
230
Organizuoti seminarai, studijos
studentams, moksliniai tyrimai
(narių skaičius)
2
Mokslo ir įvairių švietimo institucijų
vardu užregistruotų patentų skaičius
25
Sutarčių su ūkio subjektais dalis
procentais, kur institucijos pilnai ar
dalinai valdo IN.
30 val. per mėn. Operatyvios laboratorijų įrangos
naudojimas, teikiant ją išorės
klientams, valandomis (daugiau nei
arba lygu 30%)
75 val. per mėn. Laboratorijos ir kitos įrangos
naudojimas vidaus vartotojams
valandomis (<80%);
13
Mokslininkams organizuotų renginių
skaičius; suorganizuoti susitikimai,
konferencijų lankytojai iš Lietuvos ir
užsienio;
5
Pristatytų inovacijų skaičius
8
Pasirašytų sutarčių su Lietuvos ir
užsienio ūkio subjektais dėl MTEP ir

Tikslai siekiant
pagerinti
efektyvumo
rodiklius:
1,3 milijono eurų Išorės finansavimo suma verslumo
kompetencijos ugdymui
270
Organizuoti seminarai, studijos
studentams, moksliniai tyrimai (narių
skaičius)
4
Mokslo ir įvairių švietimo institucijų
vardu užregistruotų patentų skaičius
50
Sutarčių su ūkio subjektais dalis
procentais, kur institucijos pilnai ar
dalinai valdo IN.
60 val. per mėn. Operatyvios laboratorijų įrangos
naudojimas, teikiant ją išorės klientams,
valandomis (daugiau nei arba lygu 30%)
150 val. per mėn.

18+5

10
15

Laboratorijos ir kitos įrangos naudojimas
vidaus vartotojams valandomis (<80%);
Mokslininkams organizuotų renginių
skaičius; suorganizuoti susitikimai,
konferencijų lankytojai iš Lietuvos ir
užsienio;
Pristatytų inovacijų skaičius
Pasirašytų sutarčių su Lietuvos ir
užsienio ūkio subjektais dėl MTEP ir
5

MTEP paslaugų skaičius.
0,3 milijono MTEP ir MTEP paslaugų vertė
eurų Lietuvos ir užsienio ūkio subjektams.
5
Bendradarbiavimo sutarčių su
skirtingomis Lietuvos ir užsienio
institucijomis ir įmonėmis skaičius.
Atlikta LT
Veikianti IVC interneto svetainė
11
Publikuotų straipsnių apie IVC,
verslą ir pramonę skaičius;
institucinių inovacijų skaičius.
0
Parduotų licencijų skaičius.
0
Parduotų licencijų vertė.

MTEP paslaugų skaičius.
0,73 milijono eurų MTEP ir MTEP paslaugų vertė Lietuvos ir
užsienio ūkio subjektams.
10
Bendradarbiavimo sutarčių su
skirtingomis Lietuvos ir užsienio
institucijomis ir įmonėmis skaičius.
Atlikta LT/ENG Veikianti IVC interneto svetainė
14
Publikuotų straipsnių apie IVC, verslą ir
pramonę skaičius; institucinių inovacijų
skaičius.
1
Parduotų licencijų skaičius.
5797 eurų Parduotų licencijų vertė.

B. FUNKCIJOS lygmuo

Funkcijos
DABARTINĖ
SITUACIJA:

Investicinių projektų valdymas ir
rinkodara.
Buvo sukurta nauja IVC interneto
svetainė lietuvių kalba, kur
specialus dėmesys skiriamas
skirtingų įmonių pritraukimui
siekiant teikti ar kurti technologijų
paslaugas. Taip buvo sukurti
specialūs įrankiai siekiant parduoti
mokslininkų produkciją ir
registruoti inovacijas. Buvo
inicijuota socialinių tinklapių
platforma bendravimui su išorės
klientais. Taip pat buvo parengtas
rinkodaros planas, pozicionavimo
ir pardavimų planai. Buvo
suorganizuoti renginiai miestui, jo
verslo atstovams, studentams ir
mokslininkams siekiant pristatyti
produkciją, pademonstruoti
galimybes ir padidinti IVC
pripažinimą Lietuvoje. Buvo
pristatyti straipsniai ir video klipas,
kurie didina IVC, universiteto ir
mokslininkų pripažinimą, taip pat
buvo pristatytos IVC paslaugos
mokslininkams. Mes parengėme
projektą siekiant gauti valstybės
finansavimą naujų įmonių
steigimui ir esamų įmonių
konsultavimui Lietuvoje. Buvo

Sukurti interneto svetainę anglų kalba,
Funkcijos
PAGEIDAUJAMA kuri būtų prieinama didesniam skaičiui
užsienio įmonių ir universitetų. Padidinti
SITUACIJA:
IVC pripažinimą Lietuvoje, ypatingai
verslo, investuotojų ir mokslininkų
segmentuose. Tapti pagrindiniu
inovacijų ir verslo centru Lietuvoje ir
vėliau Europoje. Būti stipriu ir
pageidaujamu žaidėju tarptautinių
investuotojų tinkle.
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susitarta dėl susitikimų su
investuotojais ir tarptautiniais
investuotojais internetu siekiant
pritraukti investuotojus į įvairius
naujo verslo steigimo ir
technologijų kūrimo projektus.

Funkcijos
efektyvumo
rodikliai

Tikslai siekiant
pagerinti
efektyvumo
rodiklius:

Atlikta LT Veikianti IVC interneto svetainė
11 Išspausdintų straipsnių apie IVC
veiklą skaičius. Pristatytų
institucinių inovacijų skaičius.
13 Mokslininkams suorganizuotų
renginių, susitikimų, konferencijų
dalyvių iš Lietuvos ir užsienio
skaičius.

Atlikta LT/ENG Veikianti IVC interneto svetainė
14 Išspausdintų straipsnių apie IVC veiklą
skaičius. Pristatytų institucinių inovacijų
skaičius.
18+5 Mokslininkams suorganizuotų renginių,
susitikimų, konferencijų dalyvių iš
Lietuvos ir užsienio skaičius.

3. Veiksmų planas siekiant užpildyti situacijos analizės metu nustatytą spragą (klasterio ar
funkcijos lygmuo)
Nr.

Veiksmas

Laukiamas
rezultatas

Poveikis
efektyvumo
rodikliams

Atsakingas asmuo

Terminas

1.

Interneto svetainė +
naujienlaiškis

Lietuvių ir anglų
kalba

Interneto svetainė
prieinama visoms
IVC tikslinėms
grupėms

Paulius

Rugpjūtis

2.

Rinkodaros ir pardavimų
strategija

dokumentas

Prekės ženklo
valdymas, daugiau
interneto
svetainės
lankytojų

Paulius, Almantas
ir IVC komanda

Rugsėjis

3.

Technologinių sprendimų bazė
interneto svetainėje

Duomenų bazė
interneto svetainė

Padidinti
pardavimus ir
pasirašyti daugiau

Paulius, Kęstutis

Spalis
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IN sutarčių.
Daugiau straipsnių
apie išradimus
laikraščiuose.
4.

IVC prezentacijos medžiaga

Parengta IVC
prezentacijos
medžiaga
(skaidrės,
brošiūra)

Elektroninė
brošiūra, skaidrės,
prekės ženklo
knyga, šūkis.

Paulius

Spalis

5.

Lankymasis privačiose įmonėse
pristatant IVC paslaugas ir
galimybes

Realūs vizitai

10 aplankytų
įmonių

Paulius, Kęstutis

Rugpjūtis, Spalis,
Lapkritis

6.

Gerai suorganizuota tarptautinė
konferencija

Suorganizuota
konferencija

300 konferencijos
dalyvių

Paulius

Spalis

Parengti projektai finansavimui
gauti

Dokumentai

2 projektai

Paulius

7.

Lapkritis
Iki lapkričio

4. Finansinės išlaidos siekiant įgyvendinti veiksmų planą (klasterio ar funkcijos lygis)
Nr.

Išlaidos/ Veiksmas

# Vienetai

Kaina už vienetą

1

Interneto svetainė + naujienlaiškis

Eurai

1

700

2

Rinkodaros ir pardavimų strategija

vienetai

2

100

3

Technologinių sprendimų bazė
interneto svetainėje

vienetai

12

600

4

IVC prezentacijos medžiaga

4

1000

5

Lankymasis privačiose įmonėse
pristatant IVC paslaugas ir galimybes

Dujos

200 l

300

6

Gerai organizuota tarptautinė
konferencija

Dalyviai

320

9500

Dalyviai

100

1000

elektroninė brošiūra,
skaidrės, prekės ženklo
knyga, šūkis.

Bendros išlaidos

8

7

Parengti projektai finansavimui gauti

vienetai

2

200

8

Išspausdintų straipsnių apie IVC veiklą
skaičius.

vienetai

5

300

5. Veiksmų grafikas (klasterio ar funkcijos lygmuo)
VEIKSMŲ GRAFIKAS 2013
SAUSIS

VASARIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

KOVAS

LIEPA

Parengti projektai
finansavimui gauti
Išspausdintų straipsnių apie
IVC veiklą skaičius

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

Rinkodaros ir pardavimų
strategija.
Išspausdintų straipsnių
apie IVC veiklą skaičius.

Technologinių
sprendimų
bazė interneto svetainėje.
IVC prezentacijos medžiaga.
Gerai organizuota
tarptautinė konferencija.
Išspausdintų straipsnių apie
IVC veiklą skaičius.

IVC prezentacijos medžiaga.

BALANDIS

RUGPJŪTIS

Interneto svetainė +
naujienlaiškis

GRUODIS

IVC prezentacijos medžiaga.
Parengti
projektai
Gerai organizuota
finansavimui gauti.
tarptautinė konferencija.
Išspausdintų straipsnių apie
Išspausdintų straipsnių apie IVC veiklą skaičius.
IVC veiklą skaičius.
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Annex 1. IP Unit: Illustration of Process – Content – Audience Matrix

We have defined four key audience targets for the IP Unit:





KTU Researchers: objective is to incorporate them into the IP licensing process. There are barriers to this, and a welldefined web process will reassure them as to the benefits and safety of the process.
Students: objective is to motivate and inspire them as to the value of IP, as well as link into a future alumni network. It
is also important to involve them in the Development of Entrepreneurship Culture courses (undergraduate and
graduate levels).
Business community: objective is to raise profile of KTU IEC, highlighting its professionalism and range of services, and
creating the opportunity of involving them.
Technology Transfer Community: objective is to raise KTU profile in Lithuania and abroad, creating the opportunity for
further cooperation on projects.

Business Unit Process
and Content

Target Audience
Researchers

Students

Business Community

TT Community

IP - Disclosure

Two levels – potential
value, or patent

Not relevant

Not relevant

IP – Decision on form of
protection

Patent or Trade Secret

Not relevant

Not relevant

IP – Patent Type

Lithuanian, EU, other
jurisdiction

Not relevant

Not relevant

IP – Protection Procedure

Filing for the Patent

Not relevant

Not relevant

IP – Administration of
Patent Portfolio

Fees and Description

Not relevant

Not relevant

The Technology
Transfer
Community,
including other TT
orgs, benefits
from seeing a
professional layout and concept.
This increases the
chances of
cooperation
between other TT
orgs and KTU

Licensing

Negotiation Process –
Terms of License

Not relevant

Not relevant

IP Regulations / Policy

Royalty Sharing

Not relevant

Not relevant

IP Commercialisation:
Funding, Business
Planning, Start-up
Centre, etc.

Availability of Funding
and Success Stories

Relevant

Relevant

Relevant

Development of
Entrepreneurship Culture

Not relevant

Graduate course –
objectives, curricula,
etc.

Continuing training
(open courses)

Not relevant

Development of
Entrepreneurship Culture

Not relevant

Undergraduate course –
objectives, curricula,

In-company training

Not relevant
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etc.
European Projects –
Statement of Experience
and Case Studies

Interest to Participate

Interest to Participate

Interest to Participate

Interest to
Participate

European Projects –
Procurement
Opportunities

Invitation of target
audience to
participate

Invitation of target
audience to participate

Invitation of target
audience to
participate

Invitation of
target audience
to participate

European Projects –
Description of Services,
e.g. Needs Analysis,
Programme Design

Invitation of target
audience to
participate

Invitation of target
audience to participate

Invitation of target
audience to
participate

Invitation of
target audience
to participate

Annex 2. KTU Innovation & Entrepreneurship Centre Online Marketing Strategy
Recommendations
KTU has established a detailed strategy for its Innovation and Entrepreneurship Centre (IEC), as well as a detailed set of key
performance indicators (KPIs). It is participating in the re-launch and re-development of the wider KTU website, which uses
a standardised template for all KTU units and activities.
The recommendations made here for KTU’s online marketing strategy are based on the individual consultation and training
session at IEC implemented on March 3rd, 2013 in Kaunas.
1. Relate Strategic Objectives to Online Marketing Objectives KTU IEC should relate its business objectives for 2013-2014
with specific online marketing objectives. Each objective should be specific, and outline the timeline, indicators of
achievement and other specific metrics needed to define success.
Suggested strategic objectives have been listed separately under each unit (IP and Tech Transfer). More specific ones
should be developed using quantitative indicators based on each units KPIs.
It is of vital importance that each IEC unit takes “ownership” for its online marketing strategy. The group discussion on
March 3rd revealed a lack of cohesion and a potential unwillingness to take this responsibility within each unit. The
prevailing atmosphere was that this was a KTU initiative which should be handled by one specific person. We understand
that this is a new field of endeavour and that initial reactions may be limited by the lack of a final plan or platform at KTU.
Yet it should be clear that online marketing comprises a key strategic activity of each unit and organisational manager, and
should be implemented with this in mind. Every unit manager should be using the online marketing platform of activities
to promote their achievements, inform their target groups, and communicate the success of their work.
In order to do this, a detailed planning structure which outlines the target groups, the desired content, and the online
marketing applications used to deliver that content, should be defined.
1. The target audience for each organisational unit at KTU IEC is slightly different. In general, these
are:
• KTU Alumni comprise a critical resource for the same reason as students: they are both customers and multipliers of IEC
initiatives and projects.
• International Researchers form an indirect target group. They play a decisive role in international research projects. And
IEC may be able to attract international researchers to participate in its own projects. As such, relevant content is needed
to attract them.
• International Technology Transfer organisations comprise a key target group for the same reason. Given the networking
and project cooperation potential of such organisations, it is vital that content be developed in English which demonstrates
KTU IEC’s capacity to work within international research and development projects.
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• National and EU Partners comprise existing project partners as well as wider stakeholders such as Lithuanian Ministries
and agencies, EU Directorates General, etc. As stated, these stakeholders are interesting in seeing how successful examples
of EU R&D and innovation projects are faring. IEC should develop appropriate content to demonstrate this success record.
• Business managers in Kaunas and Lithuania as a whole comprise a key target group for the Tech Transfer unit. Content
here should highlight success stories in practical and return-oninvestment (ROI) terms. Remember that the brand value of
IEC’s customers may be far higher than IEC’s own brand value, and that these brands should be highlighted wherever
possible.
• Entrepreneurs are a key target group for the Tech Transfer and Startup Space. An entrepreneur seldom has time to read:
s/he will scan materials, and rely on practical signs of credibility. This means that IEC should enhance its reporting of major
companies with which it has cooperation, e.g. Samsung.
• Venture Capital and Financial partners comprise a future target group for IEC, particularly as it seeks to expand its Startup
Space. Content relevant for this target group is necessary.
• Lithuanian and international press is also a key target group, and can play an invaluable role in promoting IEC and its
initiatives.
Some of the web content and applications which could be developed include:
• A Project Database. This comprises a CMS-driven project database with fields such as project title, R&D segment,
economic segment, project description, project results, uploads, time of engagement, etc. As many projects as possible
should be added to the database, as this is a key driver of both search engine optimisation (SEO) as well as organisational
credibility.
• Alumni, Staff and Student Directory. This should include basic social media applications, e.g. LinkedIn profiles, online
messaging, etc. The Directory is a vital SEO and networking tool. KTU should make the decision to invest in this area, as it is
a critical resource for the future.
• News. This is vital for SEO and visitor engagement. News items should be regular: IEC should aim at daily news items,
reposted across the IEC social network.
• Article Database. Articles provide in-depth research, analysis and commentary. They are vital as a means of SEO as well as
building credibility for IEC. IEC should aim at a bi-weekly or monthly article, cross-posted across its social network.
• Patents Database. IEC has a long list of patents, most of which it does not actively promote or protect due to costs. Yet
unless it shows this list to its target groups, it will have difficulty developing credibility, and therefore future cooperation.
Even where confidential information must be disguised, or where patents are no longer active, it is important to post a
record of current and past patents.
• Events: IEC should have a list of events, e.g. seminars, discussions, presentations, etc. This should be cross-posted across
the social media network.
• Recruitment and Tenders: KTU/IEC should provide a list of project-based or permanent recruitment offers or tenders. It
can also carry third-party recruitment notices should this be relevant. This adds to repeat visitor traffic and provides a
valuable service for its target groups.
• Funding Opportunities: KTU/IEC should have a central list of funding opportunities on its site, together with an explicit call
to action (see below) inviting interested parties to get into contact to explore possibilities.
2. IEC IP Unit Content-Audience-Applications
We suggest four key audience targets for the IP Unit:
• KTU Researchers: objective is to incorporate them into the IP licensing process. There are barriers to this, and a welldefined web process will reassure them as to the benefits and safety of the process.
• Students: objective is to motivate and inspire them as to the value of IP, as well as link into a future alumni network. It is
also important to involve them in the Development of Entrepreneurship Culture courses (undergraduate and graduate
levels).
• Business community: objective is to raise profile of KTU IEC, highlighting its professionalism and range of services, and
creating the opportunity of involving them.
• Technology Transfer Community: objective is to raise KTU profile in Lithuania and abroad, creating the opportunity for
further cooperation on projects.
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