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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.
2.Technologijų perdavimas, komercionalizacija
1. Intelektinės nuosavybės valdymas 2.Technologijų perdavimas, komercionalizacija 3.Rinkodaros ir pardavimų veikla 4. Naujų ir „pumpurinių” įmonių steigimas ir vadovavimas joms - -

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
įmonėmis, siekia unikalių ir pažangių

Žymiai padidėjęs KTU IVC pripažinimas
Klasterio
PAGEIDAUJAMA tarp Lietuvos ir Skandinavijos įmonių,
kurios siekia sukurti inovatyvius
SITUACIJA:

produktus ir turi ilgalaikes MTEP
tradicijas. Įkurti kiek įmanoma daugiau
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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,
mokslininkai atlieka mokslinius

naujų 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 ir
verslo centru Lietuvoje verslo
atstovams, studentams, mokslininkams
ir būti stipriu partneriu užsienio
įmonėms. Skatinti mokslininkų idėjų
komercionalizaciją ir tam kurti visas
įmanomas motyvacines priemones.
Nustatyti potencialiausius mokslininkus
ir doktorantūros studentus, padėti jiems
efektyviai naudoti OAC galimybes.
Įgyvendinti OEC įrangos rezervaciją ir
naudojimo stebėjimo programinę įrangą
ir įdiegti ją visame universitete.
Įdiegti išradimo atskleidimo
programinės įrangos sistemą siekiant
stebėti OEC mokslinių tyrimų veiklą.
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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

Tikslai siekiant
pagerinti
efektyvumo
rodiklius:

1,16 milijono Išorės finansavimo suma verslumo
eurų kompetencijos ugdymui
230
Surasti papildomų išorės
finansavimo galimybių tokio tipo
veiklai.
2

Mokslo ir įvairių švietimo institucijų
vardu užregistruotų patentų skaičius

25

Sutarčių su ūkio subjektais dalis
procentais, kur institucijos pilnai ar
dalinai valdo IN.
Operatyvios laboratorijų įrangos
naudojimas, teikiant ją išorės
klientams, valandomis (daugiau nei
arba lygu 30%)

30 val. per mėn.

75 val. per mėn.
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Laboratorijos ir kitos įrangos
naudojimas vidaus vartotojams
valandomis (<80%);
Mokslininkams organizuotų renginių
skaičius; suorganizuoti susitikimai,
konferencijų lankytojai iš Lietuvos ir

1,3 milijono eurų Surasti papildomų išorės finansavimo
galimybių tokio tipo veiklai.
270
Organizuoti „greitų pažinčių“ tarp verslo
ir švietimo institucijų renginius.

4

Įvertinti šiuo metu atliekamus
mokslinius tyrimus ir įvertinti jų
potencialą patentavimui ir
komercionalizacijai.
50

60 val. per mėn. Reklamuoti galimybę ir publikuoti
naudojamos įrangos sąrašą.

150 val. per mėn.

18+5

Pristatyti vieningą, kompiuterizuotą
sistemą siekiant sekti kiek kartų buvo
panaudota laboratorijos įranga.
Pristatyti vieningą, kompiuterizuotą
sistemą siekiant sekti kiek kartų buvo
panaudota laboratorijos įranga.
Sukurti veiksmingą algoritmą, siekiant
suderinti KTU kompetencijas ir
mokslinių tyrimų projektus su verslo
5

5
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užsienio;
Pristatytų inovacijų skaičius

Pasirašytų sutarčių su Lietuvos ir
užsienio ūkio subjektais dėl MTEP ir
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.

įmonėmis ir jų poreikiais.
Parengti veiksmingą pardavimo
pristatymą naudojimui KTU viduje,
pristatant atskleidimo naudą KTU
mokslininkams.
15
Nustatyti aktyviausias verslo įmones
tose pramonės srityse, kuriose KTU turi
stipriausias kompetencijas ir kreiptis į
jas.
0,73 milijono euro Tiesiogiai susisiekti su bent 20
kompanijų su MTEP pasiūlymais.
10
Susisiekti su bent 5 panašiais centrais
regione.
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Atlikta LT/ENG Stebėti jos efektyvumą.
14
Sukurti IVC Facebook paskyrą. Sukurti
IVC darbuotojams LinkedIn paskyras.
1

Parduoti vieną iš labiausiai
komercionalizacijai paruoštų prototipų
kaip licenciją.

5797 eurų

B. FUNKCIJOS lygmuo

Funkcijos
DABARTINĖ
SITUACIJA:

Technologijų perdavimo veikla
Inovacijų ir verslo centras pristato
save KTU mokslininkams įvairiais
būdais: per Unigeb renginius apie
intelektualią nuosavybę,
technologijų perdavimą, verslumą
ir pan.; IVC paslaugų pristatymas;
konsultavimas dėl finansavimo
galimybių; mokslinių tyrimų srities
reklaminės ir prezentacijos
medžiagos parengimas.
IVC sėkmingai identifikuoja gabų
mokslininką, kuris galėtų įvykdyti
išorės verslo įmonių MTEP
prašymą. Geriausiais atvejais tai
baigiasi pasirašytomis MTEP
sutartimis.

Padidėjęs didelio potencialo išradimų
Funkcijos
PAGEIDAUJAMA atskleidimų skaičius.
SITUACIJA:

Kiekvienam KTU mokslinių tyrimų skyriui
parengta atskira prezentacija ir
pardavimų medžiaga.
Padidėjęs verslo įmonių kontaktų ir
pažinčių renginių skaičius.
Pažymėti pagrindines mokslinių tyrimų
sritis universitete, suderinti tas sritis su
mokslininkais ir doktorantūros
studentais.

IVC aktyviai dirba su verslo
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įmonėmis, nustatydamas jų
poreikius ir esamas kompetencijas
KTU.
IVC pritraukia išradimų
atskleidimus ir padeda apsaugoti
intelektinę nuosavybę. IVC
išradimų atskleidimo programinės
įrangos sistema buvo įsigyta
siekiant valdyti atskleidimą ir
tolimesnius kūrimo procesus.

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.
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Mokslininkams suorganizuotų
renginių, susitikimų, konferencijų
dalyvių iš Lietuvos ir užsienio
skaičius.

Atlikta LT/ENG
14 Surinkti ir paruošti informaciją bent 5
straipsniams, apibūdinantiems KTU
įdomiausius mokslinių tyrimų projektus
ir sukurtus prototipus.
18+5

Nustatyti įmones, dirbančias skirtingose
mokslinių tyrimų ir pramonės srityse.
Susisiekti bent su 20 iš jų ir pateikti
MTEP pasiūlymus.

10

Išradimų atskleidimai

12

15
10

Pasirašytų MTEP sutarčių skaičius
Bendradarbiavimo sutarčių tarp
universiteto ir verslo įmonių
skaičius.

49
11

Skatinti mokslininkus atskleisti savo
mokslinius tyrimus.
-

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

Veiksmas

Laukiamas
rezultatas

1.

Interneto svetainė

Lietuvių ir anglų

Poveikis
efektyvumo
rodikliams

Atsakingas asmuo

Terminas

Paulius

Rugpjūtis 2013
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kalba

Nezabitauskas

2.

Prototipų sąrašas

Prototipų sąrašas
pagal mokslinių
tyrimų sritį

Kęstutis Morkūnas Rugsėjis 2013

3.

Suteiktų paslaugų sąrašas

Paslaugų sąrašas
su kainų
svyravimais

Kęstutis Morkūnas Rugsėjis 2013

4.

Naudojamos OEC įrangos
sąrašas

Įrangos sąrašas su
valandinio
naudojimo kaina

Kęstutis Morkūnas Spalis 2013

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

Išlaidos/ Veiksmas

# Vienetai

Kaina už vienetą

Bendros išlaidos

Mokslinių tyrimų srities katalogas #1
prototipai

100

10

1000

Mokslinių tyrimų srities katalogas #2
prototipai

100

10

1000

Mokslinių tyrimų srities katalogas #3
prototipai

100

10

1000

Mokslinių tyrimų srities katalogas #4
prototipai

100

10

1000

Mokslinių tyrimų srities katalogas #5
prototipai

100

10

1000

IVC reklaminė medžiaga

200

5

1000

Visų prototipų katalogas

25

30

600

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

VASARIS

KOVAS

BALANDIS
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GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

GRUODIS

Unigeb „Food” renginys
„Erdvėlaivis žemė”
„Tyrėjų naktis”

Unigeb „Robots” renginys
2 Europos Komisijos vizitai

„RoboVille”, Londonas
LitSat-1 paleidimas
„Fostering Innovations…”
(Inovacijų
skatinimas…),
KTU
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Annex 1. KTU Technology Transfer Unit Example
The Technology Transfer Unit content is applicable to all audiences, which are:






Companies: the target audience comprises technical / production managers, and company managers.
Researchers: this includes both KTU researchers as well as international researchers or even other researchers in
Lithuania (recruitment and cooperation effect)
Press: success stories
Government agencies and ministries: content recipients who want to see success stories, and also a justification for
further funding to KTU
Venture Capital and Finance Firms: by demonstrating a firm grasp of applied R&D, this reassures VC firms for future
cooperation

Business Unit Process and
Content

Target Audience
Company Managers*

Company Contacts &
Request
Desk Research / Database
Contracting (Specs, costs,
researchers, etc.)
a. Participation in existing
research project
b. New research project
(custom)
c. Application of existing
products/know-how

Technical
Managers

Company
Managers

KTU
Researchers

International
Researchers

Press &
Government

VC /
Finance

Emphasis on
technological
excellence of
the solution

Emphasis on
total cost of
ownership
(TCO)

Emphasis is
to attract
researchers
into working
with
companies

Inspire
international
researchers
with
professionalism
of KTU IEC
approach

Highlight
Lithuanian
success
stories

Establish
KTU role in
applied
R&D and
commercialisation

+
Availability
of EU
funding
+
Prestige
benefits
+

Prototyping
Project Finalisation

Researchers

Competitiveness Impact

Show real
world
benefit of
their work

Encourage
cooperation
with Call to
Action

Highlight
KTU role in
innovation
and success

Lay
foundation
for future
cooperation

Motivate,
encourage,
promote
involvement

Technical Support /
Product Maintenance
* target sectors include IT, Mechanical/Electrical Engineering, Biomed: any production-oriented firm
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Content Ideas in addition to the process description:






Description of state-of-the-art and solutions available (partially available on KTU website – we suggest a graphic redesign)
KTU in the News – Media Section
KTU Case Studies and Success Stories
Interviews with Key Researchers and Client Executives
Links to Funding Opportunities, such as the Innovation Vouchers

Beer Example




Production Director  Acceptable technical solution “improve the recipe”
Brewery Owner  Innovation / a new product / marketing breakthrough, differentiation
Financial Perspective  Limited R&D project cost / high returns from the innovation (in this case, 100% funding by
the company; Innocheques / Innovation Vouchers.
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