
 

 

„Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas“ 

Projekto pareiškėjas Aleksandro Stulginskio universitetas 

Projekto partneris Nėra 

Projekto finansavimo 

priemonė 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 

prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 

01.2.2-CPVA-K-703 priemonė „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų 

perdavimo centrų veiklos skatinimas“ 

Projekto tikslas Stiprinti ir plėtoti Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro (KTPC) veiklą, 

siekiant sukurti finansinę naudą intelektinės nuosavybės kūrėjams ir inovatyviam 

verslui.  

Projekto uždaviniai - įtvirtinti KTPC organizacinę struktūrą ir valdymo procesus; taikyti KTPC bendrų 

paslaugų komandos (BPK) modelį, turintį iniciatyvumu grįstą tinklaveiklą;  

- identifikuoti ir vystyti bendras verslo ir mokslo iniciatyvas, įgyvendinti MTEPI 

projektus agroinovacijų ir maisto technologijų sumanios specializacijos kryptyje, 

orientuojantis į praktikoje pritaikomus, pridėtinę vertę kuriančius MTEP rezultatus; 

- sukurti, KTPC BPK grįstomis kompetencijomis inovatyvių sprendimų (MTEP 

rezultatų) komercinimo sistemą, identifikuojant inovacijų ir technologijų perdavimo 

raidos etapus;  

- vykdyti aktyvų KTPC paslaugų, užtikrinančių efektyvų mokslo-verslo 

bendradarbiavimą, viešinimą bei rinkodarą, sudaryti ,,Inovacijų SMART tinklą", 

integruojantį komercinimui ir žinių bei technologijų perdavimui aktualios analitinės 

informacijos rinkimą, sisteminimą ir analizę,  verslo kontaktų duomenų bazę bei jos 

valdymo įrankius. 

Projekto veiklos - KTPC organizacinės struktūros ir valdymo procesų įtvirtinimas; 

- Bendrų verslo - mokslo iniciatyvų vystymas ir plėtra orientuojantis į praktikoje 

pritaikomus, pridėtinę vertę kuriančius mokslo rezultatus; 

- Inovatyvių sprendimų (MTEP rezultatų) komercinimo sistemos kūrimas bei 

Investicijų ir veiklos partnerių pritraukimo projekto (IVPPP) įgyvendinimas; 

- MTEP rezultatų komercinimo marketingo ir inovacijų rinkodara; 

- Gebėjimų, įtvirtinančių MTEP rezultatų komercinimą, žinių ir technologijų 

perdavimą stiprinimas. 

Projekto tikslinė grupė Universiteto darbuotojai, atsakingi už mokslo ir jo rezultatų komercinimą 

institucijoje. 

Projekto laukiami rezultatai - Sukurtas vieningas žinių sklaidos, inovacijų kūrimo ir technologijų perdavimo 

kompleksas; 

- ASU sutarčių su verslo įmonėmis finansinės vertės padidėjimas po 20 proc. 

kasmet, pritraukti papildomi veiklos partneriai, padidintas APC išteklių 

naudojimas; 

- Sustiprinti universiteto mokslininkų, tyrėjų gebėjimai ir kompetencijos, 

įtvirtinantys MTEP rezultatų komercinimą, žinių ir technologijų perdavimą. 

Projekto biudžetas 652.786,85 Eur 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

36 mėn. 

Projekto vadovas 

(vardas, pavardė, telefono 

Nr., elektroninio pašto 
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