Viešosios įstaigos Visorių informacinių technologijų parko
2014 metų veiklos ataskaita
1. VITP veiklos finansavimas
VITP vykdomiems projektams „IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų
teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir
technologijų centro statyba ir įrengimas“, projektui START, projektui INOLABORATORIJA, projektui
MOKAT, projektui TP-UNI, Inogeb LT-3 projektui „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“ ir
projektui StarDust 2014 metais buvo skirta 1 039 542 Lt ES struktūrinių fondų parama.
Iš ūkinės komercinės veiklos 2014 metais VITP gavo 1 384 105 Lt pajamų (įskaitant pajamas už
komunalines paslaugas).
2014 metais įstaiga uždirbo 12 019 Lt pelno.
1.2. Infrastruktūra ir jos panaudojimas
2014 m. baigti inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų įrengimo darbai VITP panaudos
pagrindais 99 metams suteiktuose 60421 kv.m. ir 7867 kv.m. ploto sklypuose. Darbus vykdo viešųjų pirkimų
konkursą laimėjusi įmonė UAB „Statovita“. Darbai vykdyti įgyvendinant ES SF ir nacionalinio biudžeto
dalinai finansuojamą projektą „IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro
statyba ir įrengimas“. 2014 m. baigti visi projekte numatytų darbai. Šiuos darbus kofinansavo Visoriuose
investuojančios įmonės - UAB „Viltechmeda, UAB „Biotechpharma“ ir UAB „BOD Group“. Atlikus šiuos
darbus padidėjo nepanaudotų užstatymo zonų, šalia Geležinio Vilko g-vės ir šalia Mokslininkų g-vės ir
Akademijos gatvės sankryžos, patrauklumas naujiems investuotojams.
2014 metais parke ir verslo inkubatoriuje patalpos buvo išnuomotos įmonėms:















UAB „Acorn Inteligence“
UAB „Evana Technologies“
UAB „ART21“
UAB „Ars Lab“
Asociacija „Infobalt“
UAB „Next Medica Group“
UAB „Global Inno Line“
UAB „Ex Datum“
UAB „Pyjamas Apps“
UAB „Būtenta“
UAB „IT projektai“
VšĮ „Edukacijos akademija“
UAB „Spora“
UAB „App Camp“
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UAB „2IT Baltic“
UAB „Integris“
UAB „Informacinės konsultacijos“
MB IT Girnos
UAB „Baltijos informacinės sistemos“
UAB „Mano numeris
UAB „Baltic Amadeus“
UAB TEV
UAB VTEX

VITP taip pat prisidėjo prie numatomos VU Matematikos ir informatikos fakulteto (VU MIF)
infrastruktūros plėtros Visoriuose. VITP kartu su parko dalininkais tarpininkavo telkiant verslo
bendruomenės paramą VU MIF projekto įgyvendinimui.
1.3. Parke vykdomi projektai
Baigti projektai
Projekto tipas Trumpai apie
projektą
Infrastruktūros „IKT ir BIO
plėtra
technologijų parkų ir
įmonių „plyno lauko“
investicijų teritorijos
inžinerinių tinklų ir
susisiekimo
komunikacijų
įrengimas bei IKT
verslo inkubatoriaus ir
technologijų centro
statyba ir įrengimas“
Laikotarpis:
2009.09.16-2014.09.16
Verslumo
skatinimas

INOLABORATORIJA
Laikotarpis:
2011.12.22-2014.07.01

Verslumo
skatinimas

MOKAT
Laikotarpis:2011-11-

Planuojami rezultatai
1. Suprojektuoti ir įrengti
lauko inžineriniai tinklai
bei susisiekimo
komunikacijos.
2. Pastatyti ir įrengti 7300
kv m. VITP pastatas
3. Įsigyti kompiuterinę
įrangą
4. Įsigyti serverinę įrangą
5. Įsigyti baldus skirtus
konferencijų salei ir
posėdžio kambariams
6. Įsigyti audio video
įrangą
1. Surengtos 4 lavinimo
sesijos;
2. Surengti 3
stažuotes/vizitus
įmonėse;
3. Suteiktos individualios
konsultacijos

1. Suburti 50 studentų
komandų;

Projekto metu pasiekti
rezultatai
1. Suprojektuoti ir įrengti
lauko inžineriniai tinklai bei
susisiekimo komunikacijos.
2. Pastatytas ir įrengtas 7300
kv m. VITP pastatas
3. Įsigyta kompiuterinė įranga
4. Įsigyta serverinė įranga
5. Įsigyti baldai skirti
konferencijų salei ir posėdžio
kambariams
6. Įsigyta audio video įranga

1. Surengtos 4 lavinimo
sesijos;
2. Surengti 3 stažuotės įmonės
2. Suteiktos individualios
konsultacijos (20) II ir III
pakopos studentams bei
mokslininkams/tyrėjams
inovatyvių verslo idėjų
pristatymo, įgyvendinimo ir
finansavimo klausimais
1 Suburta 50 studentų
komandų
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Mokymai
TP-UNI
remiantis
Laikotarpis:2012-02InnoSPICE
01-2014.06.09
technologijų
perdavimo
procesų
įvertinimo
modeliu
mokslininkams
, tyrėjams ir
kitiems
technologijų
perdavimo
specialistams
Tęstiniai projektai
Projekto tipas Trumpai apie
projektą
Technologijų
Technologijos ir
perdavimo ir mokslas inovatyviam
žinių
verslui
komercializavi Laikotarpis:
mo skatinimas 2012.02.012015.08.31).

Technologijų
perdavimo ir
žinių
komercializavi
mo skatinimas

Inovatyvaus verslo
kūrimo skatinimas
Laikotarpis:
2013.10.01-2015.10.01

2. Surengti mokymus
studentams;
3. Suteikti studentams
individualias
konsultacijas

1. Apmokyti 24
mokslininkus, tyrėjus ir
kitus technologijų
perdavimo specialistus.

Planuojami rezultatai
1. Suteikta ne mažiau kaip
200 konsultacijų SVV
subjektams (iš kurių 100
individualių ir 100
grupinių).
2. Įsteigtos 5 technologinės
įmonės
3. Suorganizuoti 2 viešojo
pobūdžio - informaciniai
renginiai – konsultacijos.
1. Sukurtos 3 naujos
technologinės įmonės
2. Sukurti 3 prototipai ir
(ar) maketai

2 Surengti Demola/Vilnius
mokymai mentoriams
3 Surengti Demola/Vilnius
mokymai studentams
4 Suteikta virš 300
individualių konsultacijų
studentams
1. Apmokyti 24 mokslininkai,
tyrėjai ir kiti technologijų
perdavimo specialistai.

Per 2014 m. pasiekti
rezultatai
1. Suteikta virš 200
konsultacijų SVV
subjektams;
2. Padėta įsisteigti 4
technologinėms įmonėms.
3. Suorganizuoti 3 viešojo
pobūdžio – informaciniai
renginiai – konsultacijos

Sukurtos 4 naujos
technologinės įmonės

Nuo 2011 m. VITP yra asociacijų „Santaros slėnis“ ir Asociacijos „Vilniaus slėnių asociacija“ narys.
Šiose asociacijose VITP atstovauja Visoriuose veikiančią IT verslo bendruomenę.
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Viešosios įstaigos dalininkai
Nr. Pavadinimas
1 Vilniaus m. savivaldybė
2 Asociacija „Infobalt“
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

IVPK prie LR Susisiekimo ministerijos
Vilniaus universitetas
VGTU
Vilniaus kolegija
UAB „Baltic Amadeus“
UAB VTEX
UAB TEV
UAB „ImPro“
A.K. „Zabiela,Zabielaitė ir partneriai“
UAB „BOD Group“
UAB „BRD“

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
2014 metų sausio 1 dieną viešojoje įstaigoje dirbo 11 darbuotojų.
2014 metų gruodžio 31 dieną viešojoje įstaigoje dirbo 14 darbuotojų.

Direktorius

Saulius Arelis

2015 m. kovo mėn. 30 d.
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