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„Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų
įgyvendinimo stebėsenos projekto“ paslaugų teikimo

BPATPI

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

AMI

Aukštojo mokslo institucija

Jungtinių tyrimų
programos (JTP)

Rezultatų, kuriuos numatoma pasiekti plėtojant atitinkamo sektoriaus mokslinius
tyrimus ir ekonominę veiklą ir įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros projektus ir programas, finansuojamus ES struktūrinių fondų ir nacionalinių
fondų lėšomis, visuma

ŪM

Ūkio ministerija

ŠMM

Švietimo ir mokslo ministerija

Slėnių Stebėsenos grupė
(SG)

Grupė, kuri vykdo integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių
tyrimų programų įgyvendinimo stebėseną pagal techninę specifikaciją ir funkcijas,
apibrėžtas sprendime dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir
plėtros koncepcijos patvirtinimo, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(Nr. 321, Žin., 2007, Nr. 40-1489; 2009, Nr. 76-3104), ir jungtinių tyrimų
programose.

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

APC

Atviros prieigos centras

APC reglamento
dokumentas

2011 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Nr. V-2117 „Dėl Atviros prieigos centro valdymo reglamento patvirtinimo“

VMTI

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

Ataskaita

Galutinė slėnių stebėsenos projekto ataskaita

MTEP

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

MITA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Techninė specifikacija

Sutarties Nr. SLN9-01/10 specialiųjų sąlygų 1 priedas

Slėnis

Mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialas (subjektų visuma),
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1. Įvadas
1.1. Aplinkybės
2007–2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengė ir patvirtino Integruotų mokslo, studijų ir
verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją bei pritarė penkių slėnių programų įgyvendinimui.
Į programas buvo įtraukti MTEP ir inovacijų infrastruktūros plėtros bei įrangos atnaujinimo projektai.
Iš šių projektų buvo tikimasi, kad jie prisidės prie keturių jungtinių tyrimų programų (JTP) tikslų
įgyvendinimo. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) prižiūrėjo keturiolikos projektų vykdymą, o
Ūkio ministerija (ŪM) buvo atsakinga už likusių šešių projektų įgyvendinimą.
2010 m. gruodžio 8 d. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA, arba perkančioji
organizacija) ir konsorciumas, kurį sudaro „Technopolis Consulting Group Belgium SPRL (TG) ir
„Ernst & Young Baltic“ (EY) (toliau – konsorciumas), pasirašė sutartį (SLN9-01/10) dėl stebėsenos
paslaugų teikimo įgyvendinant slėnius ir JTP.
Ši galutinė ataskaita (toliau – ataskaita) buvo parengta pagal techninę specifikaciją (5.4 skyrius,
5.5 užduotis ir 8.3 skyrius). Pagal specifikaciją ataskaitoje pateiktas detalus konsorciumo suteiktų
paslaugų aprašymas ir išsamiai apibūdintas MTEP investicinių projektų techninių, finansinių ir
administracinių elementų įgyvendinimas. Taip pat ataskaitoje pateiktas MTEP investicinių projektų
įgyvendinimo sėkmės įvertinimas, stebėsenos veiklos apžvalga, rekomendacijos dėl slėnių ir JTP
ateities ir slėnių bei JTP ilgalaikio poveikio vertinimo gairės.

1.2. Ataskaitos taikymo sritis ir tikslinė auditorija
Užbaigus visas projekto užduotis, kurias reikėjo atlikti pagal techninę specifikaciją, buvo parengta ši
ataskaita, kurioje pateikiami bendri stebėsenos projekto rezultatai. Remiantis pažanga, pasiekta
įgyvendinant dvidešimt slėnių projektų iki 2014 m. gegužės 20 d., šioje ataskaitoje buvo įvertinta
Lietuvos MTEP sektoriaus plėtra, kurią paskatino iš Lietuvos biudžeto ir Europos regioninės plėtros
fondo skirtos lėšos projektui. Tikslas – pasidalyti konsorciumo patirtimi, įgyta stebint MTEP projektų
įgyvendinimą, pabrėžti pagrindines problemas ir sunkumus, su kuriais susidurta vykdant projektus ir
pasiūlyti keletą jų sprendimų.
Ši ataskaita skirta pagrindinėms šalims, dalyvaujančioms slėnių programose, – MOSTA, ŠMM, ŪM,
MITA, slėnių asociacijoms ir slėnių dalyviams. Ji taip pat aktuali ir kitoms suinteresuotosioms šalims
iš Lietuvos inovacijų sistemos.

1.3. Ataskaitos struktūra
Antrajame ir trečiajame skyriuose apžvelgiami stebėsenos ir techninės pagalbos sutarties tikslai ir
uždaviniai, konsorciumo suteiktos paslaugos ir pasiekti rezultatai.
Ketvirtajame skyriuje apibūdinama dabartinė slėnių valdymo sistema, išsamiau aprašomas slėnių
projekto įgyvendinimas ir pateikiamas bendras atviros prieigos centrų įvertinimas. Šis įvertinimas
apima valdymo struktūras, MTEP infrastruktūrą ir mokslinių tyrimų personalą, MTEP paslaugas,
finansinę padėtį ir pažangą, padarytą siekiant užsibrėžtų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių.
Skyriaus pabaigoje apibendrinamos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos MTEP
sektorius.
Penktajame skyriuje pateikiami siūlomi sprendimai, kaip būtų galima išspręsti pagrindines Lietuvos
MTEP sektoriaus problemas, nurodytas 4 skyriuje. Paskutiniame skyriuje apibendrintos pagrindinės
išvados.
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2. Paslaugų tikslai ir uždaviniai
2.1. Bendrieji uždaviniai
Pagrindinė konsorciumo užduotis buvo atlikti slėnių stebėsenos grupės (SG) funkcijas, pateikiant
išorinę nuomonę apie slėnių projektų įgyvendinimą, taip pat padėti parengti projektus veiklos etapui.
Be to, konsorciumas padėjo ir teikė konsultacijas ŠMM ir MOSTA dėl slėnių projektų ir JTP plėtros,
finansavimo ir įgyvendinimo.

2.2. Išsamūs uždaviniai ir taikymo sritis
Remiantis technine specifikacija SG turėjo du svarbius tikslus:
(i)
teikti Slėnių priežiūros tarybai ir ES struktūrinių fondų (SF) veiklos programų (VP) valdymo
komitetams informaciją, duomenis, konsultacijas ir rekomendacijas, kurios padėtų priimti
sprendimus, susijusius su slėnių projektų ir JTP plėtra, finansavimu ir įgyvendinimu; ir
(ii)

teikti rekomendacijas ir konsultacijas institucijoms, atsakingoms už MTEP infrastruktūros
projektus, siekiant tikslų, nustatytų trišalėse finansavimo sutartyse ir JTP.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama šių konkrečių tikslų:
1 lentelė. Projekto tikslai ir rezultatai
Tikslas
Pasiekti rezultatai
Sukurti valdymo modelį
veiksmingam MTEP
projektų įgyvendinimui

Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo modelis.
MTEP infrastruktūros (pastatai, laboratorijos, įranga ir kt.) valdymo modelis.
Slėnių koncepcijos peržiūra.

Sukurti institucinius
pajėgumus, skirtus
veiksmingai panaudoti
MTEP infrastruktūrą
šalies konkurencingumui
stiprinti

MTEP infrastruktūros valdymo modelis, veiklos plėtros ir finansavimo
pritraukimo modeliai.
MTEP infrastruktūros projektų veiklos modelis.
MTEP infrastruktūros projektų investicinis modelis.
Rinkodaros strategija.
Viešinimo planas.
20 MTEP projektų verslo planai.
Žinių perdavimo programa ir mokymai.
Dalyvavimas kuriant ir plėtojant Lietuvos pažangiosios specializacijos strategiją
(2014–2020 m.).

Padėti tinkamai
įgyvendinti MTEP
infrastruktūros plėtros
projektus

Žinių perdavimo programa ir mokymai.
Slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo stebėsenos vadovas.
Slėnių ir JTP projektų rengėjų konsultavimas apie apibrėžtus tikslus, MTEP
infrastruktūros plėtros veiklą, įskaitant viešųjų pirkimų bei įrangos naudojimo
peržiūrą, ir atviros prieigos galimybių suteikimas.
MTEP infrastruktūros projektų konsultavimas dėl projekto įgyvendinimo
komandai būtinų kompetencijų.
Reikalingos pagalbos ir teisinių konsultacijų teikimas bei dokumentų peržiūra
pagal poreikį.
MTEP infrastruktūros projektų rizikos valdymo plano parengimas.
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3. Paslaugų teikėjo atliktų paslaugų aprašymas
3.1. 1 užduotis. Slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo stebėsenos vadovo sukūrimas
Pirmoji užduotis buvo parengti slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo stebėsenos vadovą. Tai apėmė
konsorciumo ir už slėnių projektų bei JTP įgyvendinimą atsakingų asmenų komunikacijos planą.
Vykdydamas šią užduotį, konsorciumas taip pat peržvelgė pagrindinius veiklos rodiklius (PVR) ir
pasiūlė patobulintų rodiklių sistemą JTP, APC ir slėnių projektams. Šią sistemą patvirtino ŠMM ir
apie ją pranešė AMI ir VMTI, atsakingoms už slėnių projektus bei JTP.
Konsorciumas stebėsenos vadovą naudojo slėnių projektų ir JTP pažangai įvertinti ir stebėti bei
pateikė MOSTA bei ministerijoms tris metines stebėsenos ataskaitas. Techninėje specifikacijoje buvo
reikalaujama, kad Konsorciumas stebėtų pažangą, padarytą JTP komitetų, siekiant PVR tikslinių
verčių. Tačiau greitai tapo aišku, kad JTP neveikia ir yra mažai patikimų duomenų apie PVR, kuriuos
MOSTA galėtų perduoti Konsorciumui. Todėl metinėse stebėsenos ataskaitose buvo apsiribota penkių
slėnių pažanga, padaryta siekiant jų pradinių tikslų.
MOSTA pateikta galutinė metinė stebėsenos ataskaita apėmė metodologiją, skirtą mokslinių tyrimų
infrastruktūros finansavimo rezultatų socialiniam ir ekonominiam poveikiui įvertinti. Kadangi visų
projektų poveikį vertinti dar buvo anksti, buvo atlikti trys konkrečių atvejų tyrimai, padėję susidaryti
preliminarų vaizdą apie poveikį, kurio galima tikėtis iš MTEP infrastruktūros projektų finansavimo ir
veiklos etapų.

3.2. 2 užduotis. Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo modelio sukūrimas
Antroji užduotis, kurios buvo imtasi pradiniais projekto etapais, buvo sukurti slėnių ir JTP valdymo
ir koordinavimo modelį, kuriame buvo pateikta įvairių pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti
esamą mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos sistemą. Pirmiausia ataskaitoje buvo įvertintos esamos
organizacinės struktūros, skirtos slėnių ir JTP valdymui. Remiantis šiuo vertinimu ir tarptautine gerąja
praktika, buvo nustatytos operacinės procedūros ir sprendimus priimančių institucijų, atsakingų už
slėnių projektų valdymą, ryšiai. Taip pat buvo pasiūlyta JTP koordinavimo ir sprendimų priėmimo
procedūra, apibrėžtos atsakingiems asmenims reikalingos kvalifikacijos ir modelio įgyvendinimo
prielaidos bei procesas.
Remdamasis pasiūlymais, konsorciumas teikė MOSTA kasdienę pagalbą planuojant, valdant ir
prižiūrint valdymo ir koordinavimo modelio įgyvendinimą. Nuo 2012 metų vidurio ši pagalba apėmė
konsultacijas dėl Lietuvos pažangiosios specializacijos strategijos (PSS) kūrimo, taip pat su slėnių ir
PSS ryšiais susijusią pagalbą (organizuojant seminarus ir kt.).

3.3. 3 užduotis. MTEP infrastruktūros valdymo modelio sukūrimas
MTEP infrastruktūros valdymo modelio sukūrimo užduotis sudaryta iš šių dalių:
(i)

mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo geriausios praktikos analizė ir MTEP
infrastruktūros valdymo organizacinės struktūros alternatyvų analizė. Buvo apžvelgta MTEP
infrastruktūros plėtros esama geriausia praktika ir pasiūlytos kelios MTEP infrastruktūros
valdymo struktūrų alternatyvos, įskaitant kiekvienos alternatyvos pranašumų ir trūkumų
palyginimą. Buvo patikrinta, ar pasiūlyta valdymo sistema atitinka Lietuvos ir ES teisės aktų
reikalavimus;
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(ii)

(iii)

buvo atliktas neesminių funkcijų (kaip nekilnojamojo turto ir objektų valdymas, logistika, IT
infrastruktūros valdymas ir palaikymas, viešieji pirkimai, apsauga ir kt.) centralizavimo
galimybės įvertinimas. Ataskaitoje buvo pasiūlyti įvairūs pakeitimai, kuriais siekiama
padidinti APC veiklos veiksmingumą, centralizuojant tam tikras funkcijas;
20 MTEP projektų organizacinės struktūros ir veiklos įvertinimo ataskaitoje buvo sukurtas
projektų valdymo modelis. Buvo sukurti projekto valdymo PVR kiekvienam valdymo
lygmeniui, taip pat buvo pasiūlytas bendras projekto įvertinimo ir stebėsenos metodas.

3.4. 4 užduotis. MTEP infrastruktūros plėtros projektų veiklos modelio ir
finansavimo pritraukimo valdymo modelio sukūrimas
Atsižvelgdamas į tebevykstančią Lietuvos MTEP sektoriaus plėtrą, konsorciumas sukūrė MTEP
infrastruktūros plėtros projektų veiklos ir finansavimo pritraukimo modelį. Ši užduotis sudaryta
iš šių dalių:
(i)

konsorciumas pasiūlė plėtros projektų veiklos modelį kiekvienam iš dvidešimties slėnių
projektų, siekiant įsteigti stiprius ir tarptautiniu mastu konkurencingus Lietuvos MTEP
centrus;

(ii)

konsorciumas bendradarbiavo su slėnių projektų vadovais, rengdamas verslo planus,
padėsiančius institucijoms sėkmingai inicijuoti MTEP objektų veiklos etapą. Planuose
didžiausias dėmesys buvo skiriamas APC. Kiekvienas verslo planas aprėpė šią informaciją:






esamos situacijos analizę;
rinkos analizę ir pagrindinių partnerių bei vartotojų nustatymą;
vizijos, misijos ir strateginių tikslų apibrėžimą;
pagrindinių veiklos rodiklių pasirinkimą ir jų reikšmių iki 2020 metų suplanavimą;
finansinio modelio, kuriuo numatomas būtinas finansavimas iki 2020 metų,
parengimą;
 APC plėtros gaires.
Verslo planai buvo parengti remiantis už slėnių projektų įgyvendinimą atsakingų institucijų
pateikta informacija ir šių institucijų prioritetais.
(iii)

MTEP infrastruktūros projektų investicinio modelio sukūrimas. Konsorciumas parengė
investicinį modelį, apibrėžiantį prieinamas finansavimo schemas, įskaitant privačias
investicijas, tiesiogines užsienio investicijas, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę bei
kitas alternatyvas. Kuriant investicinį modelį paaiškėjo, kad įgyvendinančios institucijos
nežinojo nei geriausių metodų finansavimui pritraukti, nei teisinių galimybių, nustatytų
galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

(iv)

esamų konkursinio MTEP finansavimo schemų analizė. Konsorciumas pasiūlė tris slėnių
projektų ir JTP konkurencingo finansavimo alternatyvas mokslinių tyrimų veiklai remti.
Vieną iš šių pasiūlymų, susijusį su jungtinių tyrimų ir pramonės projektų finansavimu
(„kiaušinio schema“), įgyvendino ŠMM ir MITA.

3.5. 5 užduotis. Slėnių ir JTP tikslų bei MTEP infrastruktūros projektų
įgyvendinimo stebėsena
Vykdant projektą, konsorciumas nuolat stebėjo slėnių, JTP ir MTEP infrastruktūros projektų
įgyvendinimą. Ši užduotis aprėpė ir ketvirtinių stebėsenos ataskaitų teikimą MOSTA, pateikiant
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informaciją apie veiklos, susijusios su MTEP infrastruktūros plėtra, stebėsenos rezultatus, remiantis
konsorciumo sukurta MTEP projektų stebėsenos ir vertinimo sistema. Vykdant stebėseną,
konsorciumo projektų ekspertai reguliariai lankėsi objektuose ir teikė patarimus bei pasiūlymus.
Daugiau informacijos apie šios užduoties rezultatus pateikta šios ataskaitos 4.2 skyriuje.

3.6. 6 užduotis. Žinių perdavimo programos parengimas ir mokymai
Viso projekto metu konsorciumas vykdė žinių perdavimo programą, sukurtą slėnių ir JTP valdymo
struktūroms, institucijoms bei MTEP infrastruktūros projektų vadovams, organizuodamas mokymus ir
seminarus įvairiomis temomis, įskaitant:






verslo planavimo metodai atviros prieigos centrams;
Lietuvos MTEP – tarptautinio prekės ženklo vertės kūrimas;
geriausia mokslinių tyrimų infrastruktūrų valdymo praktika;
intelektinės nuosavybės valdymas;
tarptautinis ekspertinis slėnių projektų vertinimas ir kt.

Žinių perdavimo programa buvo sukurta remiantis personalo, dirbančio ministerijose, agentūrose ir
slėnių projektų komandose, poreikių įvertinimu, taip pat konsorciumo patirtimi dirbant su kitomis
nacionalinėmis ir tarptautinėmis iniciatyvomis, panašiomis į slėnių iniciatyvą.

3.7. 7 užduotis. Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategija
Siekiant į visus dvidešimt MTEP infrastruktūros projektų pritraukti aukštos kvalifikacijos
mokslininkus, potencialius MTEP partnerius, investuotojus ir MTEP paslaugų vartotojus, buvo
sukurta rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės kūrimo strategija. Strategija apėmė
Lietuvos MTEP kompetencijos ir infrastruktūros sistemos tarptautinio prekės ženklo schemą, siekiant
pristatyti Lietuvą kaip patrauklų ir dinamišką regioną pasaulinėje mokslinių tyrimų, technologijų ir
inovacijų rinkoje.

3.8. 8 užduotis. Viešinimas
Slėnių projektai padėjo sukurti naują MTEP infrastruktūrą, kuriai reikalinga viešųjų ryšių strategija,
kuria siekiama užtikrinti tinkamą viešinimą, kad valdžios institucijos ir pilietinės visuomenės
suinteresuotosios šalys sužinotų ir suprastų strateginį naujų objektų potencialą. Vadovaudamasis
tarptautine gerąja praktika, konsorciumas siekė sukurti kuo skaidresnę viešųjų ryšių sistemą ir
procedūras, siekiant pelnyti visuomenės pritarimą ir paramą. Dėl to buvo parengtas viešinimo planas
visai MTEP infrastruktūros programai ir specialūs planai kiekvienam MTEP infrastruktūros projektui
bei bendrosios viešinimo gairės visiems MTEP infrastruktūros projektams.
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4. Slėnių projektų pažangos ir rezultatų stiprinant Lietuvos MTEP
sektorių įvertinimas
Šio skyriaus pradžioje (4.1) apsvarstomas tikėtinas bendras slėnių projektų indėlis į uždavinių, su
kuriais susiduria Lietuvos MTEP sektorius, sprendimą. 4.2 skyriuje pateikiamas išsamus dvidešimties
slėnių projektų fizinės ir finansinės pažangos įvertinimas, taip pat pažangos, padarytos siekiant
tikslinių PVR, įvertinimas. 4.3 skyriuje yra įvertinama APC plėtros būklė, dvidešimties MTEP
projektų veiklos etapas, taip pat šis skyrius apima šiuos aspektus:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)

APC valdymo struktūros, įskaitant dabartinių APC organizacinių struktūrų ir APC valdymo
alternatyvų, apibrėžtis;
MTEP infrastruktūra ir mokslinių tyrimų personalas, įskaitant duomenis apie mokslininkų
skaičių institucijose, įgyvendinančiose MTEP projektus, prognozes iki 2020 metų ir
pagrindinius klausimus, susijusius su mokslinių tyrimų personalu;
MTEP paslaugos ir rinkos tyrimas, apibrėžiantis dabartinį įgyvendinančių institucijų
pajėgumą atlikti rinkos analizę ir poveikį mokslinių tyrimų ir verslo institucijų
bendradarbiavimui;
pagrindiniai veiklos rodikliai, įskaitant prognozuojamas vertes iki 2020 metų, verčių ir
kylančių klausimų analizė;
finansinė APC padėtis, pateikiant išsamią informaciją apie prognozuojamas pajamas iš
investicijų, ir susijusias išlaidas bei klausimus;
naujausia informacija apie finansavimą ir įrangą.

4.1. Naujausia informacija apie Lietuvos MTEP sistemos valdymo ir koordinavimo
modelį
Kaip jau minėta, 2011 metais konsorciumas sukūrė Lietuvos MTEP sistemos valdymo ir
koordinavimo modelį. Be to, buvo pasiūlytas valdymo ir koordinavimo po 2014 metų modelis.
Praėjus trejiems metams, pasiūlytas modelis buvo iš dalies įgyvendintas, tačiau konsorciumo
pasiūlytam valdymo ir koordinavimo modeliui buvo atlikti įvairūs pakeitimai:
(i)

įsteigta Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) strateginė taryba;

(ii)

MITA pradėjo vykdyti koordinuojančios institucijos funkcijas; tačiau jos vaidmuo ir
funkcijos dar nėra aiškiai apibrėžtos;

(iii)

MTEPI strateginės tarybos sekretoriato funkcijas atlieka ŠMM, ŪM, MITA ir MOSTA
atstovai, tačiau konsorciumas rekomendavo tam įsteigti specialų sekretoriatą, atskaitingą tik
MTEPI strateginei tarybai;

(iv)

įsteigtos penkios slėnių asociacijos (asociacija „Baltijos slėnis“, arba „Jūrinis slėnis“,
asociacija „Slėnis Nemunas“, asociacija „Santakos slėnis“, asociacija „Santaros slėnis“ ir
„Vilniaus slėnių asociacija“); tačiau jų patirties ir išteklių nepakanka, kad būtų galima
koordinuoti dalyvių bendradarbiavimą. Nors asociacijos pamažu stiprina savo vaidmenį
MTEP sektoriuje, joms reikia papildomų lėšų operatyvinei ir plėtros veiklai vykdyti;

(v)

MOSTA atliko politikos įgyvendinimo analizę ir įvertinimą bei teikė pagalbą (daugiausia
ŠMM) politiniams sprendimams priimti.
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1 pav. Atnaujinto valdymo ir koordinavimo modelio schema

Vyriausybė
MTEPI strateginė
taryba

Politikos
formavimas ir
sprendimų
priėmimas

MOSTA

Švietimo ir mokslo
ministerija

Ūkio ministerija

Kitos ministerijos

RISC
sekretoriatas

Paskirta institucija (MITA)
Valdymas ir Koordinavimas

Politikos vykdymas
Strateginis prioritetas 4

Strateginis prioritetas 3

Strateginis prioritetas 2

Priežiūra ir
stebėsena

Strateginis prioritetas 1

Mokslo taryba

AMI, MTVI ir
verslo atstovai

Išteklių valdymo
grupė
OAC

Įgyvendinimas

MTEP
infrastruktūra

Slėnių asociacijos
Slėnių inkubavimo
ir technologijų
perdavimo
projektai

Minkštieji projektai
Mokslo
projektai

Šaltinis – parengė konsorciumas. Pirminis variantas pateiktas valdymo ir koordinavimo modelio (D.2.2.) ataskaitoje.
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4.2. Slėnių MTEP investicinių projektų įgyvendinimas
4.2.1. Bendra pažanga, padaryta įgyvendinant slėnių projektus iki 2014 m. gegužės mėn.
Iki 2014 m. balandžio mėn. dešimt iš dvidešimties slėnių MTEP projektų baigė įgyvendinimo etapą
(žr. 2 pav.). Tačiau daugelis likusių projektų gerokai atsiliko, ir yra tikimybė, kad keletas iš jų nebus iki galo
užbaigti iki finansavimo sutartyse nustatyto galutinio termino. Pagrindinės vėlavimo priežastys yra
netinkamas pradinis statybos veiklos suplanavimas, teisinės ir administracinės kliūtys, su kuriomis susidurta
viešųjų pirkimų metu, netinkami arba nepakankami ištekliai, skirti projektų valdymui.
Konsorciumas mano, kad dėl trijų MTEP projektų kyla didžiausiaa rizika, kad šie projektai nebus įgyvendinti
per sutartyse nustatytą finansavimo laikotarpį. Šie projektai yra:
(i)
(ii)
(iii)

P.5.1. Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro įsteigimas (238,9 mln. Lt), numatoma
užbaigimo data – 2015 m. rugpjūčio mėn.
P.4.1. Jungtinio gyvybės mokslų centro įsteigimas (141,9 mln. Lt), numatoma užbaigimo data –
2015 m. rugpjūčio mėn.
P.4.2. Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas (55,2 mln. Lt), numatoma užbaigimo data –
2015 m. rugpjūčio mėn.

Kadangi bendra šių trijų projektų vertė yra 436 mln. Lt, arba 48 proc. bendros keturiolikos ŠMM slėnių
projektų vertės, tai kelia ypatingą susirūpinimą. Konsorciumas ėmėsi įvairių veiksmų, kad kuo labiau
sumažintų projektų žlugimo riziką, visų pirma (dar žr. 2 lentelę):
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

pabrėžė CPVA ir PPA, kad, atsižvelgiant į šių projektų svarbą, reikia išvengti administracinio
vėlavimo tvarkant projektų prašymus; ir rekomendavo įtraukti agentūras į bendrą darbo grupių
veiklą, siekiant paspartinti būtinus administracinius procesus;
nustatė poreikį ir pateikė pasiūlymus, kaip sustiprinti dviejų didžiausių projektų, kuriems kilusi
didžiausia neužbaigimo rizika (P.5.1 ir P.4.1), valdymo komandas;
teikė konsultacijas dėl išsamesnių projektų planų parengimo, siekiant užtikrinti reguliarią pažangos
kontrolę ir stebėseną, vykdomą ŠMM ir ŪM;
rekomendavo ŠMM ir ŪM parengti projektų rizikos valdymo planus ir atlikti jų peržiūrą.

Stebėsenos duomenys buvo renkami per tiesioginius susitikimus, telefoninius pokalbius su MTEP
projektų vadovais ir kitais MTEP projektų įgyvendinimo komandų nariais, nes MTEP projektų
pažangos informacija, kuri teikiama CPVA, ŠMM, LVPA ir ŪM, konsorciumui buvo neprieinama.
Konsorciumo ekspertai dėjo daug pastangų, kad gautų informaciją, būtiną norint užtikrinti tinkamą
MTEP projektų įgyvendinimo stebėseną. Tačiau tam tikrais atvejais būtinos informacijos ir duomenų
gauti nepavyko, todėl nebuvo galima užtikrinti išsamios stebėsenos.
Išsamesnė informacija apie dvidešimties MTEP projektų įgyvendinimo būseną pateikta tarpinėje ketvirtinėje
veiklos stebėsenos ataskaitoje, apimančioje dvidešimties MTEP projektų priežiūrą nuo 2014 m. balandžio
1 d. iki 2014 m. gegužės 20 d. (žr. šios ataskaitos 1 priedą).
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2 pav. Dvidešimties MTEP projektų įgyvendinimo grafiko apžvalga

Slėnis

Projektas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

P.1.1. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros
atnaujinimas
Jūrinis

Nemunas

Santaka

Santara

Saulėtekis

P.1.2. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos
mokslo ir technologijų mokslo parko infrastruktūros plėtra Jūriniame Slėnyje
P.2.1. Penkių MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios
infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas
P.2.2. Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų
infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija
P.2.3. Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio
potencialo konsolidacija
P.2.4. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) "Nemunas" KTPC ir
jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių
perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas
P.2.5. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) "Nemunas"
komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros
sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas
P.3.1. Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno
technologijos universitete
P.3.2. "Santakos" Slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų
centro sukūrimas
P.3.3. Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo
centro sukūrimas
P.3.4. Slėnio "Santaka" technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės
įkūrimas
P.4.1. Jungtinio gyvybės mokslų centro sukūrimas
P.4.2. Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas
P.4.3. Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas
P.4.4. Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas
P.4.5. 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
P.4.6. Bio technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų
pastatymas ir įrengimas
P.5.1. Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas
P.5.2. VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra
P.5.3. " Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso "Naglis" sukūrimas
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2014 m. pabaigos. Rizikos nėra arba ji maža.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos. Rizika vidutinė.
Projektą planuojama užbaigti vėliau nei 2015 m. II ketvirtį. Projekto rizika didelė.
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Be problemų, susijusių su projekto valdymu, ir techninių kliūčių, kilusių įgyvendinant projektus, viešųjų
pirkimų valdymas sudarė nemažai sunkumų, dėl kurių atsirado vėlavimų pradedant statybos darbus bei
sulėtėjo įrangos įsigijimas.
Techninio projekto ir statybos darbų viešieji pirkimai

Pagrindinis veiksnys, sukliudęs laiku įgyvendinti projektus, buvo ilgas ir sudėtingas viešųjų pirkimų
procesas. Kai kuriais atvejais padėtį pablogino nepakankama projektų valdymo komandų patirtis vykdant
panašius projektus. Aiškiai apibrėžtų techninių specifikacijų nebuvimas nulėmė tai, kad kilo įvairių ginčų ir
nesėkmingų paraiškų teikėjai pateikė apeliacinius skundus. Atsirado valdymo problemų dėl projektų
valdymo komandų kompetencijos trūkumo arba specifinės institucinės sistemos, trukdžiusios veiksmingai ir
laiku įvykdyti operacijas.
Kitos kliūtys buvo susijusios su netinkamai apibrėžtais biudžetais, ir dėl to viešuosius paslaugų pirkimus ne
visada buvo įmanoma atlikti tinkamai arba laiku, nes rinkos kainos pasirodė esančios didesnės, negu buvo
tikimasi. Tai iš dalies lėmė ilgas laiko tarpas tarp pradinių investicinių projektų parengimo kiekvienam slėnio
projektui ir paskesnio konkursų parengimo bei pradėjimo. Be to, kai kurie projektai susidūrė su tokia
problema, kaip pareiškėjų stoka, o tai lėmė pernelyg išsamūs tinkamumo kriterijai ir, kaip įprasta, viešųjų
pirkimų dokumentų parengimas tik lietuvių kalba. 2 lentelėje pateikiama daugiau informacijos apie
nustatytas problemas ir konsorciumo pasiūlytus šių problemų sprendimo būdus.
Konsorciumas pasiūlė šiuos rizikos sumažinimo būdus:


pabrėžė, kad viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu būtinas glaudus CPVA ir projektų valdymo
komandų bendradarbiavimas ir reikia stiprinti valdymo komandų kompetenciją;



patarė didinti konkurso dalyvių skaičių, galimus įrangos tiekėjus iš anksto informuojant apie būsimus
viešuosius pirkimus; didelius konkursus suskaidyti į mažesnius, kad procesas taptų paprastesnis;
pirkimo dokumentus parengti ir anglų kalba, kad galėtų dalyvauti užsienio tiekėjai; paraiškoms
vertinti taikyti ekonominio naudingumo kriterijų.

Mokslinių tyrimų įrangos įsigijimas ir instaliavimas

Vykdant įrangos viešuosius pirkimus, kai kuriuose projektuose susidurta su pasiūlymų trūkumo problema,
kurią lėmė per detalūs tinkamumo kriterijai ir pirkimo dokumentų parengimas tik lietuvių kalba. Kadangi
užsitęsė naujų objektų statyba, įsigyti įrenginiai buvo laikinai instaliuoti esamose patalpose, kurios ne visais
atvejais buvo visapusiškai tinkamos šiam tikslui. Dėl to kilo pavojus sugadinti įrenginius (ir prarasti jų
garantiją) ir buvo patirta papildomų išlaidų, susijusių su įrangos perkėlimu į naujas patalpas, kai šios buvo
tam paruoštos. Kai kuriais atvejais teko atnaujinti įrangos sąrašus, nes kai kurie pasiūlyti įrenginiai buvo
pasenę arba per brangūs.
Konsorciumas pasiūlė parengti veiksmų planus įrangai instaliuoti laikinuose objektuose, nurodydamas, kad
projektams turėtų būti skiriamas papildomas finansavimas, reikalingas vėlesniam įrangos perkėlimui.
Toliau pateiktoje lentelėje pateikti pagrindiniai sunkumai ir rizikos veiksniai, su kuriais buvo susidurta
vykdant MTEP projektus statybos ir įrangos instaliavimo etapais, ir pagalba, kurią suteikė konsorciumas,
siekdamas sumažinti nustatytus rizikos veiksnius.
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2 lentelė. Pagrindiniai sunkumai ir rizikos veiksniai, su kuriais susidurta slėnių MTEP projektų įgyvendinimo etapu

Jūrinis slėnis

Slėnis

Pagrindiniai sunkumai

Nustatyti rizikos veiksniai

P.1.1. Jūrinio slėnio branduolio
sukūrimas ir studijų
infrastruktūros atnaujinimas

– 18 mėnesių uždelstas techninis
projektas ir laboratorijų pastato
statyba.
– Mokslinių tyrimų laivo techninis
projektas ir statybos pirkimo
dokumentai buvo netikslūs.
– PPA ir CPVA turėjo papildomai
peržiūrėti
viešųjų
pirkimų
dokumentus, konkursas turėjo būti
pradėtas iš naujo.

– Netinkamas pradinis statybos etapo
suplanavimas.
– Projekto valdymo komandai trūko
patirties organizuojant didelės vertės
infrastruktūros ir įrangos viešuosius
pirkimus.

P.1.2. Inžinerinių tinklų ir
susisiekimo komunikacijų
įrengimas bei Klaipėdos
mokslo ir technologijų mokslo
parko infrastruktūros plėtra
Jūriniame Slėnyje

– Nežymiai uždelsti verslo
inkubatoriaus techninio projekto
parengimo paslaugų ir statybos
paslaugų viešieji pirkimai, nes
buvo pratęstas pirkimo dokumentų
vertinimo laikotarpis.

– Verslo inkubatoriaus statybos
kaštai gali viršyti skirtą finansavimą.

– Daugiau negu šešiais mėnesiais
atsilikta nuo pradinio grafiko dėl
kliūčių, susijusių su viešaisiais
pirkimais ir projekto planavimu.
– Apie 10 proc. įrangos pirkimo
konkursų turėjo būti atšaukta dėl
klaidų pirkimo dokumentuose.
– Teismo procesai, kuriuos pradėjo
nesėkmingų paraiškų teikėjai.
– Didžioji dalis lėšų buvo skirta
įrangai įsigyti. Tai lėmė sunkumus
pritaikant pastatus naujai įrangai ir
užvilkino
šių
pastatų
perprojektavimą bei atnaujinimą.
– Dėl administracinių kliūčių
vėluojantys CPVA mokėjimai.
–
Pradinis
statybos
darbų
vėlavimas dėl būtinybės gauti
leidimą
pradėti
rekonstruoti

– Projekto valdymo komandai trūko
patirties įgyvendinant tokio didelio
masto statybos projektus ir MTEP
įrangos viešuosius pirkimus.
– Rizika, kad nebus pasiektas
pagrindinis projekto tikslas –
mokslinio potencialo sutelkimas,
kadangi Miškininkystės institutas
nesutiko persikelti į ASU patalpas.
– Rizika, kad gali žlugti arba būti tik
iš dalies įgyvendinti įrangos viešųjų
pirkimų konkursai.

– Konsorciumas parengė rekomendacijas, kaip
pagerinti projekto organizacinius ir valdymo
aspektus, ir aptarė jas su projekto vadovais.
Rekomendacijose
buvo
nurodyti
šie
rekomenduotini dalykai: 1) tiksliau apibrėžti
projekto apimtį ir detaliai suplanuoti projektą,
numatant išmatuojamas gaires kiekvienam
mėnesiui; 2) apsvarstyti galimybę vykdyti
veiklą lygiagrečiai, siekiant išvengti vėlavimų.
– Konsorciumas nuolat stebėjo projekto
pažangą ir teikė patarimus dėl taisomųjų
veiksmų.
– Konsorciumas surengė ASU, Miškininkystės
instituto ir ŠMM atstovų diskusiją, kad būtų
susitarta dėl nenumatytų atvejų plano.

– Rizika, kad gali vėluoti įrangos
viešieji pirkimai.
– Rizika, kad įsigyta įranga gali

– Konsorciumas pateikė projekto valdymo
komandai pasiūlymus, kaip įveikti viešųjų
pirkimų kliūtis. Pasiūlymuose buvo nurodyti šie

P.2.1. Penkių MTEP centrų,
aukštojo mokslo studijų ir
susijusios infrastruktūros plėtra
bei mokslo ir studijų institucijų
reorganizavimas

Nemuno slėnis

Konsorciumo suteikta pagalba, siekiant
sumažinti nustatytus rizikos veiksnius
– Konsorciumas parengė rekomendacijas, kaip
pagerinti projekto organizacinius ir valdymo
aspektus, ir aptarė jas su projekto vadovais.
– Konsorciumas peržvelgė mokslinių tyrimų
laivo techninio projekto ir statybos pirkimo
dokumentus ir pateikė nuomonę apie pasiūlymo
vertinimo kriterijus.
– Konsorciumas nuolat stebėjo vykstančius
įrangos pirkimo konkursus ir pateikė
rekomendacijas dėl galimų veiksmų valdymo
komandai, CPVA ir PPA.
– Konsorciumas nuolat stebėjo statybos darbų
pažangą.

Slėnio MTEP projektas

P.2.2. Gyvūnų sveikatingumo,
mitybos ir gyvūninių žaliavų
mokslo ir studijų
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Slėnis

Pagrindiniai sunkumai

Nustatyti rizikos veiksniai

infrastruktūros plėtra,
mokslinio potencialo
konsolidacija

pastatą, saugomą kaip kultūrinį
paveldą.
–
Paraiškų,
pateiktų
pagal
laboratorinės įrangos pirkimo
konkursus, trūkumas. Keturiuose
iš paskelbtų dešimties konkursų
negauta nė vienos paraiškos.
– Pradinis vėlavimas (maždaug
šešiais mėnesiais) gauti CPVA
leidimą naudoti santaupas iš
ankstesnių
viešųjų
pirkimų
papildomai įrangai įsigyti.

nevisiškai atitikti reikalavimus.

– Akivaizdus instituto ir ASU
konkuravimas
bei
nenoras
bendradarbiauti.
– Trimis mėnesiais vėluojantys
statybos darbų viešieji pirkimai dėl
pakartotinio konkurso paskelbimo.

– Dėl Lietuvos nuosavybės teisės yra
didelė rizika, kad bendrovės negalės
investuoti į „plyno lauko“ investicinę
sritį po jos parengimo.

– Konsorciumas projekto valdymo komandai
patarė: 1) parengti alternatyvius scenarijus,
jeigu viešieji pirkimai nepavyktų; 2) ieškoti
galimybių skatinti investicijas į technologijų
parką.
– Konsorciumas rekomendavo peržiūrėti
biudžetą, atsižvelgiant į pakeitimus.

P.2.5. Integruoto mokslo,
studijų ir verslo centro (Slėnio)
"Nemunas" komunikavimo ir
technologijų perdavimo centro
ir jo infrastruktūros sukūrimo II
etapas: KTPC infrastruktūros ir
materialinės bazės formavimas

– Neaiškus komunikavimo centro
vaidmuo
universiteto
ir
jo
technologijų parko atžvilgiu.
– Nenašus projekto komandos ir
viešųjų
pirkimų
komandos
bendravimas ir neaiški įvairių
dalyvaujančių šalių atsakomybė.
– Keletą mėnesių vėluojantis
techninio
inžinerinių
tinklų
projekto parengimas.

–
Nepakako
lėšų
būtiniems
pakeitimams statybos darbų srityje.
– Planuojamų įsigyti kompiuterių ir
spausdintuvų skaičius viršijo realų
poreikį.

P.3.1. Nacionalinio atviros
prieigos MTEP centro
sukūrimas Kauno technologijos
universitete

– Vėluota instaliuoti laboratorinę
įrangą naujose patalpose dėl
užsitęsusių statybos darbų.
– Gauta mažai paraiškų dalyvauti
paskelbtuose konkursuose.

– Rizika, kad laboratorinės įrangos
viešųjų pirkimų biudžetas planuotas
vertes viršys 8–10 proc.
– Rizika, kad įsigyta įranga gali
nevisiškai atitikti reikalavimus.

– Konsorciumas patarė projekto valdymo
komandai parengti detalesnį projekto planą,
kuris leistų tiksliau įvertinti įgyvendinimo
pažangą.
– Konsorciumas pažymėjo, kad būtina iš naujo
įvertinti faktinį nurodytos įrangos poreikį, ir
pasiūlė iškelti šį klausimą LVPA ir ŪM.
–
Konsorciumas
rekomendavo
įdiegti
motyvacinę sistemą, kuri skatintų įvairius
partnerius
glaudžiau
bendradarbiauti,
pavyzdžiui, taikant įplaukų pasidalijimą.
– Konsorciumas pateikė projekto valdymo
komandai pasiūlymus, kaip įveikti viešųjų
pirkimų kliūtis. Pasiūlymuose buvo nurodyti šie
rekomenduotini dalykai: 1) potencialūs įrangos
tiekėjai informuojami apie būsimus konkursus
iš anksto; 2) pirkimo dokumentai rengiami

P.2.3. Maisto mokslo ir
technologijų MTEP
infrastruktūros plėtra ir
mokslinio potencialo
konsolidacija
P.2.4. Integruoto mokslo,
studijų ir verslo centro (Slėnio)
"Nemunas" KTPC ir jo
infrastruktūros sukūrimo I
etapas: atviros prieigos vaisių ir
daržovių perdirbimo
technologijų modeliavimo
laboratorijos steigimas

Santakos
slėnis

Konsorciumo suteikta pagalba, siekiant
sumažinti nustatytus rizikos veiksnius
rekomenduotini dalykai: 1) potencialūs įrangos
tiekėjai informuojami apie būsimus konkursus
iš anksto; 2) pirkimo dokumentai rengiami
anglų kalba; 3) paraiškoms vertinti taikytinas
ekonominio naudingumo kriterijus.

Slėnio MTEP projektas

–
Didelės
nenustatyta.

rizikos

veiksnių

– Nepateikta jokių rekomendacijų.
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Slėnis

Konsorciumo suteikta pagalba, siekiant
sumažinti nustatytus rizikos veiksnius
anglų kalba; 3) paraiškoms vertinti taikytinas
ekonominio naudingumo kriterijus.
– Konsorciumas rekomendavo įvertinti, kiek
reikės papildomų lėšų, ir derėtis dėl sutarties
pakeitimo.

Slėnio MTEP projektas

Pagrindiniai sunkumai

Nustatyti rizikos veiksniai

– Rizika, kad teks iš naujo skelbti
konkursus dėl to, kad pareiškėjai
neatitinka techninių specifikacijų.

P.3.2. "Santakos" Slėnio
naujausių farmacijos ir
sveikatos technologijų centro
sukūrimas

–
Iš
pradžių
projekto
įgyvendinimas sustojo dėl LSMU
ir statybos paslaugų teikėjo
sudarytos sutarties nutraukimo dėl
paslaugų
teikėjo
negebėjimo
įvykdyti sutarties reikalavimų. Tai
lėmė
projekto
įgyvendinimo
vėlavimą.
– Buvo padaryti įrangos sąrašo
pakeitimai, nes kai kurie įrenginiai
buvo pasenę arba per brangūs.
– Susidurta su tam tikromis
statybos
etapo
valdymo
problemomis.

– Konsorciumas patarė teikti projekto valdymo
komandai papildomą pagalbą, susijusią su
viešųjų pirkimų proceso valdymu.
– Konsorciumas pateikė įvairių rekomendacijų,
kaip pagerinti viešųjų pirkimų procesą. Buvo
pasiūlyta konkursus suskaidyti į mažesnius,
sumažinti kvalifikacijos kriterijus įrangos
tiekėjams ir pranešti jiems apie planuojamus
viešuosius pirkimus iš anksto. Siekiant užtikrinti
įrangos tiekėjų patikimumą, buvo pasiūlyta
paraiškoms vertinti taikyti ekonominio
naudingumo kriterijų.

P.3.3. Nacionalinio atviros
prieigos ateities energetikos
technologijų mokslo centro
sukūrimas

– Paraiškas pateikė tik paslaugų
teikėjai iš Lietuvos, nors pirkimo
dokumentai buvo išversti į anglų
kalbą.
– Dėl banko „Snoras“ žlugimo ir
instituto sąskaitos uždarymo buvo
prarasta apie 1,6 mln. Lt projekto
lėšų.
– Vykdant projektą buvo pakeistas
įrangos sąrašas.

– Laboratorinės įrangos pirkimo
konkursai
buvo
organizuojami
taikant mažiausios kainos kriterijų, o
tai gali lemti prastesnės kokybės
įrangos ir paslaugų įsigijimą.
– Dėl prarastų lėšų buvo vėluojama
atsiskaityti su paslaugų teikėjais.

– Konsorciumas pateikė rekomendacijas, kaip
pagerinti viešųjų pirkimų procesus. Buvo
pasiūlyta paraiškoms vertinti taikyti ekonominio
naudingumo kriterijų ir skirti papildomų balų už
ilgesnį garantinį laikotarpį.
– Konsorciumas patarė peržiūrėti ir atnaujinti
oficialų įrangos sąrašą.

P.3.4. Slėnio "Santaka"
technologijų perdavimo ir
verslo inkubatoriaus bazės
įkūrimas

–
Laboratorinės
įrangos
instaliavimas naujose patalpose
užtruko
ilgiau,
negu
buvo
suplanuota pagal pirminį grafiką.
– KTU ir KTU regioniniam
mokslo parkui buvo sunku susitarti

– Rizika, kad laboratorinės įrangos
viešųjų pirkimų biudžetas planuotas
vertes viršys 8–10 proc.
– Rizika, kad įsigyta įranga gali
nevisiškai atitikti reikalavimus.

– Konsorciumas patarė konkursuose padidinti
konkurenciją, informuojant didelius įrangos
tiekėjus apie būsimus viešuosius pirkimus, ir
nenustatyti pernelyg griežtų reikalavimų, kad
nebūtų atmetami galimi kandidatai. Taip pat
buvo pasiūlyta pirkimo dokumentus išversti į
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Slėnis

Slėnio MTEP projektas

Pagrindiniai sunkumai

Nustatyti rizikos veiksniai

dėl galutinio būtinos įrangos
sąrašo.
– Gauta mažai paraiškų dalyvauti
paskelbtuose konkursuose.

P.4.1. Jungtinio gyvybės
mokslų centro sukūrimas

Santaros slėnis

P.4.2. Jungtinio inovatyvios
medicinos centro įsteigimas

– Projekto įgyvendinimas stipriai
atsilieka (apie 18 mėnesių) dėl
mokslų centro techninio projekto
viešųjų
pirkimų.
Pagrindinė
uždelsimo priežastis – apeliaciniai
skundai,
kuriuos
pateikė
nesėkmingų paraiškų teikėjai.
–
Centro
valdymas
yra
decentralizuotas.
– Prireikė papildomo finansavimo,
siekiant
užtikrinti
reikiamos
laboratorinės įrangos įsigijimą.

– Didžiausią riziką projektui
įgyvendinti kelia vėlavimas laiku
užbaigti statybos darbus.
– Rizika, kad įsigyta įranga gali
nevisiškai atitikti reikalavimus.

– Projekto pradžia vėlavo ilgiau
nei vienerius metus dėl sunkumų,
susijusių su mokslinių tyrimų
centro
techninio
projekto
parengimu.
– Iš pradžių konkurse negauta nė
viena
paraiška.
Konkursą
paskelbus pakartotinai, paraiškas
pateikė dvi susijusios bendrovės
(tiesioginis tiekėjas ir vietinis
pirmosios bendrovės platintojas),
todėl jos buvo pašalintos iš
konkurso.
– Iš pradžių oficialiajam projekto
vadovui nebuvo suteikta „balso“
teisė
projekto
konsorciume.
Projekto priežiūrą vykdė projekto
partnerių atstovai ir svarbiausi
mokslininkai,
padedami

– Rizika, kad projektas nebus
užbaigtas iki 2015 m. pabaigos.
– Rizika, kad įsigyta įranga gali
nevisiškai atitikti reikalavimus.

Konsorciumo suteikta pagalba, siekiant
sumažinti nustatytus rizikos veiksnius
anglų kalbą, kad konkursuose galėtų dalyvauti ir
užsienio paslaugų teikėjai.

– Konsorciumas paragino griežčiau planuoti
projektą, nustatant gaires kiekvienam mėnesiui,
kad būtų galima stebėti projekto pažangą ir
laiku nustatyti kitas galinčias kilti kliūtis.
Projektavimo ir statybos etapuose buvo
pasiūlyta taikyti modulinį metodą, kad visi
statybos darbai nesustotų vienu metu.
– Konsorciumas pasiūlė stiprinti projekto
valdymo komandą, nes buvo nustatyta
kompetencijos stoka, galinti sutrukdyti laiku
užbaigti projektą.
– Konsorciumas pabrėžė, kad būtina geriau
keistis informacija ir VU pranešimais bei
skatinti vartotojų verslumo mąstyseną.
– Konsorciumas rekomendavo teikti projekto
valdymo komandai papildomą pagalbą,
susijusią su viešųjų pirkimų proceso valdymu.
– Konsorciumas pasiūlė griežčiau planuoti
projektą, nustatant gaires kiekvienam mėnesiui,
kad būtų galima stebėti projekto pažangą ir
laiku
nustatyti
kitas
galimas
kliūtis.
Projektavimo ir statybos etapuose buvo
pasiūlyta taikyti modulinį metodą, kad visi
statybos darbai nesustotų vienu metu.
– Konsorciumas pasiūlė paskirti profesionalią
valdymo komandą, gebančią atlikti būtinas į
verslą orientuotas kultūrines permainas.
– Konsorciumas pasiūlė stiprinti bendrą
institucinį valdymą.

18

Slėnis

Slėnio MTEP projektas

Pagrindiniai sunkumai

Nustatyti rizikos veiksniai

Konsorciumo suteikta pagalba,
sumažinti nustatytus rizikos veiksnius

siekiant

asociacijos „Santaros slėnis“.

P.4.3. Jungtinio gamtos tyrimų
centro (JGTC) įkūrimas

P.4.4. Informacinių
technologijų atviros prieigos
centro sukūrimas

Saulė
tekio
slėnis

P.4.5. 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

– Projekto pradžia vėlavo bent
pusmetį dėl techninio projekto
parengimo kliūčių ir dėl laikinai
sustabdyto
patvirtinimo,
kurį
turėjo suteikti Aplinkos apsaugos
departamentas.
– Tolesnį įgyvendinimo vėlavimą
lėmė tai, kad rangovas objekto
statybai
skyrė
nepakankamai
išteklių.
– Dėl užsitęsusių statybos darbų
įsigyta įranga buvo laikoma
esamose laboratorijose.
– Nenustatyta jokių sunkumų.

– Finansinių baudų rizika dėl
didesnio objekto, negu nustatyta
trišalėje
finansavimo
sutartyje,
įsteigimo.
– Daugybė klaidų, kurias padarė
techninio projekto rengėjas ir
statybos rangovai. Rizika, kad prasta
statybos proceso priežiūra gali lemti
ilgalaikes kokybės problemas.

– Konsorciumas atidžiai stebėjo statybos darbų
pažangą ir paprašytas teikė būtiną pagalbą bei
ekspertinę nuomonę.
– Konsorciumas teikė patarimus, kaip pagerinti
viešųjų pirkimų procesą. Vienas iš pasiūlymų
buvo skirti papildomų balų tiems įrangos
tiekėjams, kurie pasiūlys ilgesnį garantinį
laikotarpį.

– Nenustatyta jokios rizikos.

– Nepateikta jokių rekomendacijų.

– Tam tikri sunkumai, susiję su
medžiagų pasirinkimu pertvarų
konstrukcijoms.

– Rizika, kad dėl mažesnių viešųjų
pirkimų reikalavimų serveriams
ateityje gali prireikti papildomo
finansavimo dėl techninės įrangos
pajėgumų.
– Dalies įrangos atsisakymas dėl
padidėjusių išlaidų statybos darbams.

– Nepateikta jokių rekomendacijų.

P.4.6. Bio technologijų parko
verslo inkubatoriaus 1-os ir 2os sekcijų pastatymas ir
įrengimas

– Problemos užtikrinant tinkamą
tinklų kūrimo erdvę inkubatoriaus
patalpose.
– Pusmetį vėluojantys statybos
darbai dėl konkurso dalyvių
pateiktų apeliacinių skundų.

P.5.1. Nacionalinio fizinių ir
technologijos mokslų centro

– Projekto pradžia vėlavo ilgiau
nei vienerius metus dėl problemų,
susijusių su mokslų centro

– Konsorciumas paragino projekto vadovą
aptarti problemas, kilusias dėl tinklų kūrimo
erdvės inkubatoriuje, su LVPA ir ŪM.
– Konsorciumas aptarė su projekto vadovu kitus
galimus finansavimo šaltinius, kad būtų galima
įsigyti visą reikalingą įrangą.
– Rizika, kad projektas nebus
užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, ir
finansavimas turės būti grąžintas EK.

– Konsorciumas rekomendavo griežčiau
planuoti projektą, nustatant gaires kiekvienam
mėnesiui, kad būtų galima stebėti projekto
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Slėnis

Konsorciumo suteikta pagalba, siekiant
sumažinti nustatytus rizikos veiksnius
pažangą ir laiku nustatyti kitas galinčias kilti
kliūtis.
– Konsorciumas paragino laiku paskirti naują
projekto vadovą, pasižymintį būtinais projekto
valdymo gebėjimais, kad būtų galima
įgyvendinti projektą.
– Konsorciumas rekomendavo teikti projekto
įgyvendinimo komandai papildomą pagalbą,
susijusią su viešųjų pirkimų proceso valdymu, ir
pabrėžė būtinybę įdiegti griežtą naujų objektų ir
įrangos atidavimo eksploatuoti procedūrą.
– Konsorciumas teikė konsultacijas, kaip valdyti
su sutartimi susijusią riziką.

Slėnio MTEP projektas

Pagrindiniai sunkumai

Nustatyti rizikos veiksniai

sukūrimas

techninio projekto ir statybos
darbų viešaisiais pirkimais.
–
Universiteto
lygmens
organizacinės problemos pristabdė
būtiną institucinę reformą, o tai
sutrukdė priimti sprendimą dėl
būtino projekto restruktūrizavimo.
– Netinkamas pradinio projekto
vadovo vadovavimas projektui.

– Nebuvo suplanuota jokio oficialaus
mokslinių
tyrimų
įrangos
/
laboratorijų patvirtinimo / atidavimo
eksploatuoti.

P.5.2. VGTU civilinės
inžinerijos mokslo centro plėtra

– Nenustatyta jokių sunkumų.

– Nenustatyta jokios rizikos.

– Nepateikta jokių rekomendacijų.

–
Iš
pradžių
projekto
įgyvendinimas vėlavo dėl kliūčių,
susijusių su mokslinių tyrimų
patalpų priestato statybos darbų ir
techninio projekto viešaisiais
pirkimais.
– Techninio projekto parengimas
užtruko ilgiau, negu buvo tikimasi,
dėl klaidų viešųjų pirkimų
dokumentuose, kurias padarė
projekto įgyvendinimo komanda.
Į viešųjų pirkimų sąrašą nebuvo
įtraukta
techninio
projekto
ekspertizė ir pirkimo dokumentai
nebuvo
parengti
pakankamai
greitai.

– Rizika, kad bus uždelstas projekto
įgyvendinimas.

– Konsorciumas stebėjo projekto pažangąir
gavęs prašymą teikė būtiną pagalbą bei
ekspertinę nuomonę.

P.5.3. " Tarptautinės prieigos
lazerinio komplekso "Naglis"
sukūrimas
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4.2.2. Slėnių MTEP projektų finansinė pažanga
Konsorciumui nebuvo leista susipažinti su MTEP projektų finansinės pažangos informacija, kurią rinko
ŠMM ir CPVA (atnaujinti MTEP projektų grafikai ir kiti dokumentai, apibūdinantys MTEP projektų būklę).
Tai apėmė ir kai kuriuos „didelės rizikos“ projektus. Tai apsunkino stebėseną ir apsunkino konkrečių
vėlavimo atvejų arba iššūkių, susijusių su biudžeto panaudojimu, nustatymą. Esant galimybei, konsorciumo
ekspertai prašė naujausios projektų finansinės ir biudžeto informacijos per ketvirtinius stebėsenos
susirinkimus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad buvo sunku centralizuotai gauti struktūrizuotus finansinės
pažangos duomenis, reikėtų atsargiai vertinti pateiktas išvadas ir pastabas.
3 lentelė. Slėnių MTEP projektų finansavimo apžvalga
Slėnis

MTEP projektas

Pradinis
biudžetas, Lt

Papildomai
gautas
finansavimas

* Dėl didelio laboratorijų pastato
statybos darbų viešųjų pirkimų
užsitęsimo 2014 m. I ketvirtį buvo
priimtas sprendimas perkelti
laboratorijų pastatų ir susijusios
įrangos finansavimą į kitą
struktūrinių fondų laikotarpį.
2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 60 proc. lėšų.

P.1.1. Jūrinio slėnio
branduolio sukūrimas ir
studijų infrastruktūros
atnaujinimas

89 181 000

–24 022 422*

P.1.2. Inžinerinių tinklų ir
susisiekimo komunikacijų
įrengimas bei Klaipėdos
mokslo ir technologijų
mokslo parko infrastruktūros
plėtra Jūriniame Slėnyje

17 030 663

6 041 892

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 59 proc. lėšų.

P.2.1. Penkių MTEP centrų,
aukštojo mokslo studijų ir
susijusios infrastruktūros
plėtra bei mokslo ir studijų
institucijų reorganizavimas

80 289 000

7 385 457

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 78 proc. lėšų.

P.2.2. Gyvūnų
sveikatingumo, mitybos ir
gyvūninių žaliavų mokslo ir
studijų infrastruktūros plėtra,
mokslinio potencialo
konsolidacija

30 303 000

4 565 600

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 64 proc. lėšų

Jūrinis
slėnis

Nemuno
slėnis

Panaudotas finansavimas, pastabos

P.2.3. Maisto mokslo ir
technologijų MTEP
infrastruktūros plėtra ir
mokslinio potencialo
konsolidacija

8 433 000

0

P.2.4. Integruoto mokslo,
studijų ir verslo centro
(Slėnio) "Nemunas" KTPC ir
jo infrastruktūros sukūrimo I
etapas: atviros prieigos
vaisių ir daržovių perdirbimo
technologijų modeliavimo
laboratorijos steigimas

2 992 677

660 493

P.2.5. Integruoto mokslo,

6 838 061

0

Projektas buvo įgyvendintas
panaudojant beveik visą suplanuotą
biudžetą: buvo panaudota apie
97 proc. lėšų.

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 98 proc. lėšų.

2014 m. birželio mėn. buvo
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Slėnis

MTEP projektas

Pradinis
biudžetas, Lt

Papildomai
gautas
finansavimas

studijų ir verslo centro
(Slėnio) "Nemunas"
komunikavimo ir
technologijų perdavimo
centro ir jo infrastruktūros
sukūrimo II etapas: KTPC
infrastruktūros ir
materialinės bazės
formavimas

Santaros
slėnis

Santakos
slėnis

Saulėtekio
slėnis

Panaudotas finansavimas, pastabos
panaudota apie 50 proc. lėšų.

P.3.1. Nacionalinio atviros
prieigos MTEP centro
sukūrimas Kauno
technologijos universitete

117 257 000

8 400 899

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 67 proc. lėšų.

P.3.2. "Santakos" Slėnio
naujausių farmacijos ir
sveikatos technologijų centro
sukūrimas

53 000 000

16 840 698

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 52 proc. lėšų.

P.3.3. Nacionalinio atviros
prieigos ateities energetikos
technologijų mokslo centro
sukūrimas

22 500 000

0

Projektas buvo įgyvendintas
panaudojant visą suplanuotą
biudžetą: buvo panaudota 100 proc.
lėšų.

P.3.4. Slėnio "Santaka"
technologijų perdavimo ir
verslo inkubatoriaus bazės
įkūrimas

22 444 180

0

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 70 proc. lėšų.

P.4.1. Jungtinio gyvybės
mokslų centro sukūrimas

125 370 000

16 487 551

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 22 proc. lėšų.

P.4.2. Jungtinio inovatyvios
medicinos centro įsteigimas

51 229 361

3 950 000

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 32 proc. lėšų.

P.4.3. Jungtinio gamtos
tyrimų centro (JGTC)
įkūrimas

15 030 000

2 113 775

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 82 proc. lėšų.

P.4.4. Informacinių
technologijų atviros prieigos
centro sukūrimas

5 400 000

0

Projektas buvo įgyvendintas
panaudojant visą suplanuotą
biudžetą: buvo panaudota 100 proc.
lėšų.

P.4.5. 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

21 793 116

0

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 97 proc. lėšų.

P.4.6. Bio technologijų parko
verslo inkubatoriaus 1-os ir
2-os sekcijų pastatymas ir
įrengimas

9 200 000

0

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 11 proc. lėšų.

P.5.1. Nacionalinio fizinių ir
technologijos mokslų centro

200 300 000

38 619 736

2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 39 proc. lėšų.
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Slėnis

MTEP projektas

Pradinis
biudžetas, Lt

Papildomai
gautas
finansavimas

Panaudotas finansavimas, pastabos

sukūrimas
P.5.2. VGTU civilinės
inžinerijos mokslo centro
plėtra

18 900 000

0

P.5.3. " Tarptautinės prieigos
lazerinio komplekso "Naglis"
sukūrimas

11 430 000

539 842

Projektas buvo įgyvendintas
panaudojant visą suplanuotą
biudžetą: buvo panaudota 100 proc.
lėšų.
2014 m. birželio mėn. buvo
panaudota apie 67 proc. lėšų.

Šaltinis – parengė konsorciumas, remdamasis ketvirtinėmis stebėsenos ataskaitomis.

Kaip matoma iš lentelės, keletui projektų prireikė papildomo finansavimo įvairiai veiklai ir investicijoms,
pradedant projekto brėžiniais ir laboratorine įranga ir baigiant papildomais statybos ar aplinkos tvarkymo
darbais. Iš dalies šias neplanuotas išlaidas lėmė netinkamas pradinis projekto suplanavimas, tačiau priežasčių
buvo ne viena, įskaitant pasikeitusias išlaidas dėl laikotarpio, kuris skyrė plano sudarymą ir įgyvendinimą ir
patikslinimus, atsižvelgiant į projekto poreikius, atsiradusius įgyvendinant projektą, ir t. t.
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4.2.3. Pažanga, padaryta įgyvendinant slėnių projektų veiklos rodiklius
Konsorciumas peržvelgė visus PVR, nustatytus JTP, slėniams ir slėnių projektams, atlikdamas JTP
pagrindinių veiklos rodiklių peržiūrą ir vadovaudamasis tobulinimo rekomendacijomis (D.1.2), pateiktomis
2012 m. vasarį. Šioje ataskaitoje pabrėžiama, kad daugelis PVR projekto finansavimo sutartyse buvo susiję
su MTEP infrastruktūros kūrimu ir nebuvo aktualūs nuolatinei projektų rezultatų ir poveikio stebėsenai (t. y.
po statybos etapo užbaigimo).
Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami apibendrinti PVR, įtraukti į kiekvieno slėnio projekto finansavimo
sutartis. Duomenys apie rodiklius, pasiektus iki 2013 m. pabaigos, yra pagrįsti informacija, kurią
ministerijoms ir MOSTA pateikė projektų vadovai arba priimančiosios institucijos. Pateiktos vertės turėtų
būti laikomos deklaratyviomis ir nebūtinai yra patikrintos kurios nors atsakingos ministerijos, agentūros ar
konsorciumo.
Apskritai (išskyrus darbo vietų mokslinių tyrimų srityje bendro skaičiaus palyginimą su pradiniais rodikliais)
pagal rodiklius negalima įvertinti projektų poveikio mokslinių tyrimų rezultatams, taip pat jų kokybinio
poveikio, poveikio verslo inovacijoms ir ekonomikai arba socialinio poveikio. Šie aspektai įtraukti į poveikio
vertinimo sistemą, pateiktą paskutiniame šios ataskaitos skyriuje.
4 lentelė. Slėnių MTEP projektų PVRR ir tiksliniai rodikliai, nustatyti finansavimo sutartyse

Slėnis

Jūrinis
slėnis

Projektas

1.1. Jūrinio slėnio branduolio
sukūrimas ir studijų
infrastruktūros atnaujinimas

PASIEKTAS RODIKLIS

Nemuno
slėnis

2.1. Penkių MTEP centrų ir
susijusios infrastruktūros
sukūrimas, mokslo ir studijų
institucijų reorganizavimas

PASIEKTAS RODIKLIS
2.2. Gyvūnų sveikatingumo,
mitybos ir gyvūninių žaliavų
mokslo ir studijų
infrastruktūros sukūrimas,
mokslinio potencialo
sutelkimas
PASIEKTAS RODIKLIS
2.3. Maisto mokslo ir
technologijų MTEP
infrastruktūros sukūrimas ir
mokslinių pajėgumų
sutelkimas

Su MVĮ
pasirašytų
sutarčių
skaičius

Sukurtų ir
(arba)
atnaujintų
laboratorijų,
skirtų
moksliniams
tyrimams,
skaičius

Sukurtų ir
(arba)
atnaujintų
laboratorijų,
skirtų
studijoms,
skaičius

Sukurtų
mokslinių
tyrimų
centrų
skaičius

60

8

4

10

1

1

48 + 25
doktorantūros
studentai

29

Netaikytina

Netaikytina

1

1

60

20

33

14

5

1

Netaikytina

90

Netaikytina

Netaikytina

5

1

56

10

15

12

2

1

Netaikytina

14

Netaikytina

Netaikytina

2

1

0

0

5

1

0

MTEP
objektų
sukūrimo
projektai

Bendras
darbo
vietų
skaičius
mokslinių
tyrimų
srityje

1
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Su MVĮ
pasirašytų
sutarčių
skaičius

Sukurtų ir
(arba)
atnaujintų
laboratorijų,
skirtų
moksliniams
tyrimams,
skaičius

Sukurtų ir
(arba)
atnaujintų
laboratorijų,
skirtų
studijoms,
skaičius

Sukurtų
mokslinių
tyrimų
centrų
skaičius

Netaikytina

2

Netaikytina

Netaikytina

0

1

81

13

22

0

1

1

Netaikytina

16

Netaikytina

Netaikytina

1

1

24

8

10

0

1

1

0

10

Netaikytina

Netaikytina

1

1

15

5

10

0

1

1

Netaikytina

5

Netaikytina

Netaikytina

1

4.1. Jungtinio gyvybės
mokslų centro įsteigimas

1

100

5

23

18

1

4.2. Jungtinio inovatyvios
medicinos centro įsteigimas

1

75

5

8

0

1

4.3. Jungtinio gamtos tyrimų
centro įsteigimas

1

32

33

6

0

1

4.4. Informacinių
technologijų atviros prieigos
centro įsteigimas

1

2

0

1

0

0

IŠ VISO

4

209

43

38

18

3

PASIEKTAS RODIKLIS

4

Netaikytina

24

Netaikytina

Netaikytina

3

Saulėtekio
slėnis

5.1. Nacionalinio fizinių ir
technologijos mokslų centro
įkūrimas

1

40

9

24

0

1

5.2. VGTU Civilinės
inžinerijos mokslo centro
įkūrimas

1

11

15

8

0

1

5.3. Lazerinių mokslinių
tyrimų centro „Naglis“
įkūrimas

1

7

5

4

0

1

IŠ VISO

3

58

29

36

0

3

PASIEKTAS RODIKLIS

3

146

13

Netaikytina

Netaikytina

3

14

563

136

173

55

17

MTEP
objektų
sukūrimo
projektai

Bendras
darbo
vietų
skaičius
mokslinių
tyrimų
srityje

PASIEKTAS RODIKLIS

1

Santakos
slėnis

Slėnis

Projektas

3.1. Nacionalinio atviros
prieigos MTEP centro
sukūrimas KTU

PASIEKTAS RODIKLIS
3.2. Naujausių farmacijos ir
sveikatos technologijų centro
sukūrimas
PASIEKTAS RODIKLIS
3.3. Nacionalinio atviros
prieigos ateities energetikos
technologijų centro
sukūrimas
PASIEKTAS RODIKLIS
Santaros
slėnis

IŠ VISO

Šaltinis – parengė konsorciumas, remdamasis trišalių finansavimo sutarčių, slėnių projektų verslo planų ir ketvirtinių
stebėsenos ataskaitų duomenimis.
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Iš lentelėje pateiktų „pasiektų rodiklių“ galima spręsti, kad rodikliais išreikštas rezultatyvumas yra gana
nevienodas ir, kaip matysime vėliau, net jeigu tikslinis rodiklis buvo viršytas, jo poveikis nebūtinai buvo
reikšmingas. Kalbant apie darbo vietų sukūrimą, šiuo metu daugelyje projektų šio rodiklio įvertinti nėra
galimybės arba buvo sukurta mažiau darbo vietų, negu buvo planuota. Nenuostabu, nes dauguma projektų
kol kas yra statybos arba įrengimo etapuose. Duomenys rodo, kad keliuose projektuose buvo viršytas
planuotas sutarčių, pasirašytų su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ), skaičius. Tačiau tikslus šių
sutarčių pobūdis neaiškus, ir iš faktų, gautų per pokalbius vykdant projekto stebėseną, galima spręsti, jog
jeigu tai yra sutartys dėl mokslinių tyrimų ar eksperimentinės plėtros, šių sutarčių sumos yra gana menkos ir
nepadeda MTEP laboratorijoms sukaupti reikiamų pajamų, kad galėtų išlaikyti papildomus mokslininkus ar
laboratorijų techninius darbuotojus.

4.2.4. Slėnių MTEP projektų stebėsenos bendrosios išvados
Veiksmingam programų valdymui ir projektų įgyvendinimui reikia kur kas daugiau negu tik finansuotojo
(šiuo atveju ministerijų), projekto savininkų (AMI ir VMTI) ir projekto valdymo komandų sudarytos
oficialios sutarties. Toliau pateiktame paveikslėlyje apibendrintai pavaizduotas standartinis programos
kūrimo ir įgyvendinimo procesas su dviejų lygmenų vykdymo sutartimis: pirmoji sutartis yra ta, kurią sudaro
vyriausybė (atsakingoji ministerija) ir programos valdymo (finansavimo) agentūra, o antroji – ta, kurią
sudaro programos valdymo agentūra ir projekto vadovai ir (arba) konsorciumai. Apskritai slėnių projektai
nebuvo parengti, vykdomi ir valdomi tokiu būdu, kuris užtikrintų tinkamiausią jų veiksmingumą.
3 pav. Stilizuota programos ir projekto valdymo schema
Politika

PROJEKTO
(strategijos),
programos
ĮVERTINIMAS

Vykdymo sutartis

PROJEKTAS
(priemonės ir
mechanizmai)

KVIETIMAS
TEIKTI
PARAIŠKAS

ATRANKOS
PROCEDŪ–
ROS

SUTARTIS
DERYBOS

STEBĖSENA
+
projektų
ĮVERTINI–
MAS

Sklaida
ir
perdavimas

Vykdymo sutartis
Parengti
pasiūlymus

Patobulinti
darbų planą

Projektai

Projektų
vykdymas

Sklaida
ir
perdavimas

Vartotojai ir suinteresuotosios
šalys

Programa

PROJEKTAS
(strategijos ir
tikslų
atnaujinimas)

Įvertinimas, mokymasis ir perdavimas

Šaltinis – MAP tinklas, paveikslėlis paimtas iš http://www.taftie.org/sites/default/files/docs/PDF/TAFTIE_eBook.pdf.

Remiantis slėnių MTEP projektų stebėsenos veikla, kurią pastaruosius trejus metus vykdė konsorciumas,
galima padaryti keletą operatyvinių ir strateginių išvadų tolesniam MTEP ir inovacijų infrastruktūros
finansavimo Lietuvoje valdymui ir stebėsenai.
(i)

Pradinis programos suplanavimas ir projektų atrankos procedūros nebuvo pakankamai griežti, todėl
projektai buvo apibrėžti prastai, intervencinė logika buvo netinkama, o finansinis tvarumas – ribotas.
Akivaizdu, kad projektų atrankai būsimuose konkursuose reikalingi kur kas griežtesni kriterijai ir
kompetentinga tarptautinė ekspertų komanda.
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(ii)

Slėnių programai trūko bendros programos valdymo organų, kuriems būtų suteikti įgaliojimai ir
teisės užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinami veiksmingai, struktūros. Įvairių ministerijų ir
agentūrų, dalyvavusių vykdant projektavimą, atranką, sutarčių sudarymą, sąnaudų ir išlaidų
kontroliavimą ir mokėjimą, viešuosius pirkimus, stebėseną, vertinimą ir teikiant techninę paramą bei
pagalbą projektams, darbas pasirodė esąs itin neveiksmingas. Kai kuriais atvejais konsorciumas
buvo priverstas veikti kaip faktinis programos valdymo padalinys, tačiau jis neturėjo teisinių galių
arba suteiktų įgaliojimų reikalauti, kad projektai atitiktų reikalavimus, arba sukviesti projektų
vadovus ir kitus dalyvius į mokymo seminarus ar pan.

(iii)

Vykdymo sutarčių ir PVR, kuriuos įsipareigojo pasiekti projektai (arba, tiksliau sakant, juos
įgyvendinančios institucijos), gausa lėmė atskaitomybės linijų ir tikslų painiavą, panašių duomenų
prašė skirtingos agentūros, konsorciumas ir kt. Tai pakenkė ir susilpnino stebėsenos procesą ir
sudarė sąlygas prastai dirbančioms projektų vadovų komandoms pasinaudoti atskaitomybės linijų
painiava, kad nuslėptų nepakankamus veiklos rezultatus.

(iv)

Projektams nebuvo pakankamai anksti pradėta teikti pagalba, taip pat nebuvo sistemingai
perduodama informacija, mokomasi iš kitų projektų ir iš jų problemų, parengiami darbo planai arba
imamasi prevencinių veiksmų, siekiant išvengti problemų. Konsorciumas kartais galėdavo daryti tam
tikrą poveikį, suteikdamas pagalbą vienam ar daugiau projektų, tačiau dažniausiai tai būdavo
reaguojant į problemas, kurios jau įvyko, o galimybių iš anksto išvengti kylančių problemų
dažniausiai nebuvo dėl vėlai prasidėjusios stebėsenos veiklos (tuo metu, kai buvo pasirašyta
konsorciumo sutartis, daugelis projektų jau buvo perėję į viešųjų pirkimų etapą). Žinių perdavimo ir
mokymų programa buvo parengta lanksčiai, kad būtų galima išspręsti problemas, tačiau vis dėlto ji
turėjo būti pradėta įgyvendinti anksčiau.

(v)

Vėlavimą įgyvendinti projektus ir panaudoti biudžetą (apie tai jau buvo užsiminta Ataskaitoje
anksčiau) kai kurių projektų atveju iš dalies lėmė prasta arba netinkama projektų personalo atranka,
tačiau iš dalies tai lėmė ir nepakankami pajėgumai, turint omenyje techninį projektą, techninį
projektų valdymą, ribotas žinias ir įgūdžius valdant sudėtingas mokslinės įrangos viešųjų pirkimų
procedūras, taip pat bendras valdymo problemas, kurios dažnai kildavo tarp projektų vadovų ir
priimančiųjų institucijų vyresniosios vadovybės, ir kt. Daugelį šių problemų buvo galima numatyti iš
anksto ir bent jau kai kuriais atvejais jų išvengti, jeigu slėnių projektai būtų buvę valdomi kaip
projektų grupė, sudaranti strateginės programos dalį, o ne kaip atskiros ministerijos ir AMI arba
VMTI sudarytos sutartys.
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4.3. Pažanga kuriant ir plėtojant APC
Pagal Atviros prieigos centro (APC) reglamentą1 APC apibrėžiamas kaip „atvirai prieinamų MTEP išteklių
pagrindu funkcionuojantis organizacinis darinys (pvz., įrangos komplektas, laboratorija, laboratorijų tinklas,
mokslo ir studijų institucijos tyrimų centras ir t. t.), teikiantis paslaugas, reikalingas moksliniam tyrimui ir
(ar) eksperimentui atlikti“. Taigi APC sąvoka yra palyginti lanksti ir leidžia VMTI ir AMI pasirinkti
geriausią valdymo struktūrą, tinkamą jų konkrečiai situacijai. APC sąvoka yra taikoma tik MTEP
infrastruktūrai, kurią finansuoja ERPF ir ŠMM. Šie projektai apima objektų statybą arba atnaujinimą ir
modernios laboratorinės įrangos pirkimą. Inovacijų infrastruktūros projektai (finansuojami ERPF ir ŪM) yra
skirti esamiems mokslo ir technologijų parkams bei verslo inkubatoriams, taip pat jie susiję su technologijų
perdavimo biurų kūrimu. Išimtis yra projektas P.2.5 „Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro
(KTPC) ir jo infrastruktūros sukūrimo 1 etapas“, vykdomas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro. Jo
tikslas – sukurti vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratoriją, ir todėl operacijos yra
labiau panašesnės į APC, o ne verslo inkubatorių. Toliau pateiktame paveikslėlyje ir lentelėje apibendrinta
visų dvidešimties slėnių MTEP projektų APC veiklos būklė.
Tačiau, bent jau iš pradžių, VMTI ir AMI laikė slėnių projektus MTEP infrastruktūros atnaujinimo projektais
ir „vyriausybės skola“ mokslininkams, nes laboratorinė įranga nebuvo atnaujinta nuo pat Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais. Nesitikėta, kad prireiks keisti operacijų pobūdį, kai didžioji dalis
veiklos orientuota į fundamentinius tyrimus. Buvo silpnai suvokiami (VMTI ir AMI dėjo mažai pastangų,
kad suvoktų) verslo poreikiai ir dedama mažai pastangų apibrėžti temas, kurias būtų galima panaudoti
pramonės ir mokslo srities jungtinių tyrimų projektams (iš dalies dėl to, kad šių projektų nerėmė valstybė).
Be to, įranga buvo laikoma mokslininko nuosavybe ir galimybei sukurti socialinę naudą, pasidalijant šia
įranga su kitais mokslininkais ar įmonėmis, nebuvo teikiamas prioritetas.
Kita svarbi problema buvo ta, kad VMTI ir AMI nevisiškai suprato APC sąvoką ir, nors buvo investicinių
projektų, parengtų per pradinį paraiškų teikimo etapą, APC laikė tik iš išorės primestu įsipareigojimu.
Prireikė ilgų ir intensyvių konsorciumo ir ŠMM konsultacijų, kad VMTI ir AMI geriau suvoktų tai, kas yra
APC ir kokią naudą jis duotų jų organizacijai. Taigi konsorciumo koordinuojama verslo planavimo veikla
buvo pagrindinis veiksnys, nulėmęs permainas šioje sistemoje.
Šiomis aplinkybėmis atviros prieigos centrai institucijose, atsakingose už slėnių projektus, buvo kuriami ir
plėtojami įvairiu intensyvumu. Nors visos suinteresuotosios šalys suprato, kad reikia įkurti APC, ne visos tai
įgyvendino praktiškai, net jeigu buvo susitarimas dėl valdymo struktūros. Išsiskiria trys skirtingos grupės.
Pirma, tie, apie kuriuos konsorciumas neturi patikimos informacijos, nors daugeliu atvejų tai reiškia, kad
konkrečioje AMI/VMTI kuriant APC buvo nuveikta itin mažai. Antra, tie, kurie nuveikė tam tikrą pradinį
darbą (pavyzdžiui, aptarė galimus APC valdymo modelius ir funkcijas), bet nepriėmė galutinio sprendimo ir
oficialiai neįsteigė savo APC. Trečia, tie, kurie įregistravo savo APC, turi įdiegtą valdymo modelį ir
personalą, kuris arba jau dirba, arba yra įdarbinamas. Be to, pastarojoje AMI/VMTI grupėje yra keletas labai
įkvepiančių pavyzdžių, kai institucijos nusprendė visą AMI/VMTI paversti atviros prieigos centru. Tai
sveikintinas požiūris, nes jis parodo, kad tokios institucijos visapusiškai supranta atviros prieigos principą ir
yra pasirengusios ateityje jį įgyvendinti. Tačiau tokį požiūrį pasirinko vos kelios institucijos.

1 2012 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-705, kuriuo patvirtinamas Atviros prieigos centro

valdymo reglamentas.
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5 lentelė. APC veiklos būklė
Slėnis
MTEP projektas

P.1.1. Jūrinio slėnio
branduolio sukūrimas ir
studijų infrastruktūros
atnaujinimas

APC veiklos pažangos apibendrinimas
APC veiklos modelis šiuo metu yra neapibrėžtas, todėl sunku tiksliai
įvertinti, kokios naudos jis turės konkretiems išoriniams vartotojams,
kokią jie pasiūlys patirtį kartu su įrangos infrastruktūra ir kokias
išlaidas reikės padengti iš prieigos mokesčių. Konsorciumas ir
universitetas pasiūlė įvairių valdymo modelių, parodančių skirtingą
požiūrį į nuosavybę ir įrangos eksploatavimą ir apimančių tiek
pastatus, tiek įrangą. Tačiau kol kas neaišku, koks modelis bus
priimtinas Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutui
(BPATPI) ir universiteto vadovybei.

P.1.2. Inžinerinių tinklų ir
susisiekimo komunikacijų
įrengimas bei Klaipėdos
mokslo ir technologijų mokslo
parko infrastruktūros plėtra
Jūriniame Slėnyje

Naują infrastruktūrą eksploatuos Klaipėdos mokslo ir technologijų
parkas, kuris turi reikiamos patirties ir reikalingą personalą. Bus
papildomai įdarbinta darbuotojų, kurie prižiūrės inkubuojamas
bendroves. Tačiau neaišku, kaip Klaipėdos mokslo ir technologijų
parkas bus įtrauktas į planuojamo Jūrinio slėnio APC technologijų
perdavimo veiklą.

P.2.1. Penkių MTEP centrų,
aukštojo mokslo studijų ir
susijusios infrastruktūros
plėtra bei mokslo ir studijų
institucijų reorganizavimas

Trys skirtingos institucijos stato penkis skirtingus mokslinių tyrimų
objektus. Šiai situacijai reikalinga sudėtinga ir įmantri valdymo
struktūra, gebanti taupyti išlaidas ir veiksmingai organizuoti veiklą.
Tačiau tinkamai valdymo struktūrai sukurti nebuvo imtasi jokių
aktyvių veiksmų.

P.2.2. Gyvūnų sveikatingumo,
mitybos ir gyvūninių žaliavų
mokslo ir studijų
infrastruktūros plėtra,
mokslinio potencialo
konsolidacija

LSMU įsteigs du APC (vieną – Nemuno slėniui, o kitą – Santakos
slėniui). Visai APC veiklai vadovauja samdomas vadovas.
Administravimo funkcijas atlieka APC administratoriai (pasamdyti iš
MITAP projekto) ir LSMU plėtros tarnyba. Bendradarbiavimas su
KTU ir LEI pasirodė esąs naudingas ir LSMU planuoja pasirašyti
ilgalaikę sutartį. KTU Inovacijų ir verslo centro 2 parama labai
pravers vykdant technologijų perdavimą ir komercializavimą.

P.2.3. Maisto mokslo ir
technologijų MTEP
infrastruktūros plėtra ir
mokslinio potencialo
konsolidacija

Mokslinių tyrimų laboratorijos atliks APC, kuriam vadovaus KTU
Inovacijų ir verslo centras, funkcijas. Mokslinių tyrimų laboratorijos
bus atsakingos už mokslinius tyrimus, studijas ir verslo projektų
vykdymą, o KTU centras bus atsakingas už komercializavimą,
technologijų perdavimą, verslo ryšių valdymą ir kitą panašią veiklą.

P.2.4. Integruoto mokslo,
studijų ir verslo centro
(Slėnio) "Nemunas" KTPC ir
jo infrastruktūros sukūrimo I
etapas: atviros prieigos vaisių
ir daržovių perdirbimo
technologijų modeliavimo
laboratorijos steigimas

Buvo sudarytas pradinės APC organizacinės schemos projektas,
tačiau dar liko nemažai neatsakytų klausimų, tokių kaip atsakomybė,
funkcijos ir skirtas personalas.

P.2.5. Integruoto mokslo,
studijų ir verslo centro
(Slėnio) "Nemunas"
komunikavimo ir technologijų
perdavimo centro ir jo
infrastruktūros sukūrimo II
etapas: KTPC infrastruktūros
ir materialinės bazės
formavimas

ASU ir KTPC vadovybė diskutuoja dėl organizacinės naujojo objekto
struktūros. Buvo parengti pradinių valdymo schemų projektai, tačiau
neaišku, kaip centras veiks ir kaip reikės gauti būtiną finansavimą.

P.3.1. Nacionalinio atviros
prieigos MTEP centro

Mokslinių tyrimų laboratorijos atliks atviros prieigos centro, kuriam
vadovaus KTU Inovacijų ir verslo centras, funkcijas. Mokslinių

Jūrinis
slėnis

Nemuno
slėnis

Santakos
slėnis

2 Pavadinimas neseniai pakeistas į Nacionalinį inovacijų ir verslo centrą (NIVC).

30

Slėnis

MTEP projektas
sukūrimas Kauno
technologijos universitete
P.3.2. "Santakos" Slėnio
naujausių farmacijos ir
sveikatos technologijų centro
sukūrimas

Žr. P.2.2.

P.3.3. Nacionalinio atviros
prieigos ateities energetikos
technologijų mokslo centro
sukūrimas

APC organizacinė struktūra buvo sukurta ir patvirtinta LEI
direktoriaus pavaduotojo. Tačiau buvo pasamdytas tik APC vadovas
(funkcijas vykdys instituto darbuotojas). Institutas galėtų skirti
daugiau išteklių, kad būtų įsteigtas padalinys, atliekantis aktyvų
technologijų komercializavimą ir perdavimą bei verslo ryšių su
užsienio institucijomis valdymą.

P.3.4. Slėnio "Santaka"
technologijų perdavimo ir
verslo inkubatoriaus bazės
įkūrimas

Negauta patikimos informacijos.

P.4.1. Jungtinio gyvybės
mokslų centro sukūrimas

Šiame projekte dalyvauja keturi skirtingi organizaciniai vienetai (VU
gamtos mokslų fakultetas, Biotechnologijos institutas, VU Medicinos
fakultetas ir Biochemijos institutas). Diskusijos dėl tinkamos
valdymo struktūros jau vyko, tačiau susitarimas dar nepasiektas.

P.4.2. Jungtinio inovatyvios
medicinos centro įsteigimas

Negauta patikimos informacijos.

P.4.3. Jungtinio gamtos tyrimų
centro (JGTC) įkūrimas

Santaros
slėnis

Saulėtekio
slėnis

APC veiklos pažangos apibendrinimas
tyrimų laboratorijos bus atsakingos už mokslinius tyrimus, studijas ir
verslo projektų vykdymą, o KTU centras bus atsakingas už
komercializavimo vykdymą, technologijų perdavimą, verslo ryšių
valdymą ir kitą panašią veiklą.

P.4.4. Informacinių
technologijų atviros prieigos
centro sukūrimas

Buvo parengtas pradinės organizacinės struktūros projektas. Tačiau
dar yra tam tikrų neaiškumų dėl vaidmenų ir funkcijų, kuriuos reikėtų
išsiaiškinti. Tačiau centras neplanuoja iš nuosavų šaltinių samdyti
technologijų perdavimo ir komercializavimo vadovų. Šios funkcijos
bus vykdomos, jeigu bus gautas papildomas finansavimas iš ŠMM.
APC organizacinė struktūra yra sukurta. Tačiau APC yra atskaitingas
specialiam VU Matematikos ir informatikos fakulteto padaliniui. Tai
reiškia, kad APC neturi pakankamo lankstumo rinkai pasiekti ir turi
laikytis įvairių biurokratinių procedūrų.

P.4.5. 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

Naujai sukurtą infrastruktūrą valdys Visorių informacinių
technologijų parkas. Organizacinė struktūra išliks tokia pat, tik bus
įdarbinta papildomų darbuotojų.

P.4.6. Bio technologijų parko
verslo inkubatoriaus 1-os ir 2os sekcijų pastatymas ir
įrengimas

Negauta patikimos informacijos.

P.5.1. Nacionalinio fizinių ir
technologijos mokslų centro
sukūrimas

Šalys pasiekė preliminarų susitarimą dėl centro valdymo. Rengiama
bendros veiklos sutartis ir ruošiamasi ją pasirašyti.

P.5.2. VGTU civilinės
inžinerijos mokslo centro
plėtra
P.5.3. " Tarptautinės prieigos
lazerinio komplekso "Naglis"

VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centras yra kuriamas kaip
struktūrinis padalinys, atskaitingas VGTU prorektoriui. Yra
(planuojama, kad bus) technologijų perdavimo ir komercializavimo
vadovai.
Organizacinė struktūra yra sukurta. Tačiau Lazerinių mokslinių
tyrimų centras „Naglis“ yra atskaitingas VU Fizikos fakulteto
padaliniui. Taigi yra rizika, kad naujai sukurta infrastruktūra bus
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Slėnis

MTEP projektas
sukūrimas

APC veiklos pažangos apibendrinimas
naudojama tik mokslininkų reikmėms ir gali pritrūkti lankstumo
priimant sprendimus.

Yra trys geri AMI ir VMTI tinkamų iniciatyvų pavyzdžiai, susiję su APC organizavimu:
(i)

Kauno technologijos universiteto Inovacijų ir verslo centras. Kauno technologijos universitetas
įgyvendina kelis slėnių projektus: Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros centro
įkūrimas ir mokslinio potencialo sutelkimas, Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro įkūrimas
KTU, Santakos slėnio Technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus įkūrimas. Užuot įkūręs kelis
APC, KTU nusprendė įkurti Inovacijų ir verslo centrą, kaip bendrą informacinį centrą visiems
universiteto moksliniams tyrimams ir ryšiams su įmonėmis palaikyti. Inovacijų ir verslo centras
atliks technologijų perdavimo biuro funkcijas.

(ii) Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centras. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimo
projektas apima naujus laboratorijų pastatus, mokslinių tyrimų laivą ir susijusius įrenginius,
pavyzdžiui, mokymo įrangą studentams. Tačiau Klaipėdos universitetas nutarė rinktis platesnį
požiūrį ir, užuot tik užregistravęs įrangą agentūroje MITA, nusprendė pertvarkyti mokslinių tyrimų
padalinius. Planuojama įkurti Jūros mokslų ir technologijų APC, sujungiant Baltijos pajūrio aplinkos
tyrimų ir planavimo institutą, Jūros technologijų institutą ir Ekspedicinių tyrimų padalinį. Naujasis
centras (su esama ir nauja įranga) veiks pagal atviros prieigos centro principą ir visa įranga bus
prieinama internetu pagal išsamius grafikus. Be to, bus paskirti specialistai ryšiams su įmonėmis,
technologijų perdavimui, komercializavimui ir kitoms funkcijoms, kurios yra svarbios šiuolaikiniam
mokslinių tyrimų centrui.
(iii) Inovatyvios medicinos centras. Šis MTEP infrastruktūros plėtros projektas apima didžiąją dalį
IMC MTEP infrastruktūros. Tačiau turima daug MTEP įrangos, įsigytos iš kitų šaltinių, dėl kurios
IMC neturi sutartinio įsipareigojimo suteikti atvirą prieigą. IMC nusprendė pasirinkti platesnį
požiūrį ir visą IMC paversti APC bei pasiūlyti platesnes paslaugas, negu būtų galima pasiūlyti tik su
ta infrastruktūra, kuri būtų įsigyta pagal slėnio projektą. Nepaisant šio ketinimo, yra rizika, kad IMC
vadovybės pajėgumų nepakaks tokiam įsipareigojimui įvykdyti.
Modernios MTEP infrastruktūros sukūrimas yra pirmas svarbus ir būtinas žingsnis, kad MTEP sistema
veiktų veiksmingiau. Tačiau nepakanka atlikti svarbius VMTI ir AMI pajėgumų pokyčius, kad būtų galima
valdyti mokslinių tyrimų ir susijusią veiklą. Taigi, kad būtų galima pritraukti žinomus mokslininkus
moksliniams tyrimams atlikti ir suburti vietos mokslininkų komandas, taip pat užsitikrinti tarptautinį
konkurencingumą, pagerinti mokslinių tyrimų produkcijos kokybę ir padidinti bendradarbiavimo su
privačiuoju ir viešuoju sektoriais intensyvumą, mokslinių tyrimų institucijoms ir ministerijoms teks nuolat
dėti daug pastangų ir skirti išteklių. Todėl svarbu toliau plėtoti slėnius, stiprinant pagrindines kompetencijas
ir teikiant pagalbą tokioms organizacijoms kaip slėnių asociacijos, MITA, MOSTA, technologijų perdavimo
biurai (APC) ir t. t.

4.4. APC veiklos planavimas ir plėtra
Konsorciumui padedant buvo parengti 22 verslo planai, siekiant palaikyti dvidešimties MTEP infrastruktūros
projektų veiklos etapų įgyvendinimą (žr. toliau pateiktą lentelę). Verslo planų parengimo užduoties tikslas
buvo:
(i) sukurti tinkamiausią valdymo struktūrą kiekvienam APC ir nustatyti pagrindines funkcijas bei
atsakomybę, siekiant užtikrinti sėkmingas būsimas operacijas;
(ii) nustatyti APC apimtį, mokslinių tyrimų darbotvarkę ir kompetencijas, MTEP infrastruktūrą ir
žmogiškuosius išteklius bei numatyti būsimą APC plėtrą;
(iii) nustatyti pagrindines MTEP paslaugas ir atlikti preliminarų rinkos tyrimą, kuris padėtų sudaryti
prielaidas aktyviam bendravimui su privačiuoju sektoriumi ir (arba) kitomis mokslinių tyrimų
institucijomis;
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(iv) sudaryti bendrą PVR sąrašą visiems APC planuojamiems rodikliams iki 2020 metų;
(v) numatyti pradinę finansinę APC padėtį ir prognozę iki 2020 metų; įvertinti APC galimybę plėsti ir
atnaujinti laboratorinę įrangą, remiantis prognozuojamais finansiniais rezultatais.
6 lentelė. Verslo planai, kuriuos konsorciumas parengė dvidešimčiai MTEP projektų
Prižiūrinčioji
Nr.
Slėnis
Projekto pavadinimas
ministerija
Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros
P.1.1.
Jūrinis slėnis
ŠMM
atnaujinimas
P.1.2.

Jūrinis slėnis

ŪM

Verslo
planai
1

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei
Klaipėdos mokslo ir technologijų mokslo parko infrastruktūros
plėtra Jūriniame Slėnyje

1

3

P.2.1.

Nemuno slėnis

ŠMM

Penkių MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios
infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų
reorganizavimas

P.2.2.

Nemuno slėnis

ŠMM

Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir
studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija

1

P.2.4.

Nemuno slėnis

ŪM

Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir
mokslinio potencialo konsolidacija

1

ŪM
Nemuno slėnis

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) "Nemunas"
KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos
vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo
laboratorijos steigimas

1

P.2.3.

Nemuno slėnis

ŠMM

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) "Nemunas"
komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo
infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir
materialinės bazės formavimas

1

P.3.1.

Santakos slėnis

ŠMM

Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno
technologijos universitete

P.3.4.

Santakos slėnis

ŪM

P.2.5.

P.3.2.

Santakos slėnis

ŠMM

"Santakos" Slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų
centro sukūrimas

1

Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų
mokslo centro sukūrimas

Santakos slėnis

ŠMM

Slėnio "Santaka" technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus
bazės įkūrimas

1

P.4.1.

Santaros slėnis

ŠMM

Jungtinio gyvybės mokslų centro sukūrimas

2

P.4.2.

Santaros slėnis

ŠMM

Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas

1

P.4.3.

Santaros slėnis

ŠMM

Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas

1

P.4.4.

Santaros slėnis

ŠMM

Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas

1

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

1

ŠMM

Bio technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų
pastatymas ir įrengimas

2*

P.5.1. Saulėtekio slėnis

ŠMM

Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas

1

P.5.2. Saulėtekio slėnis

ŠMM

VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra

1

P.5.3. Saulėtekio slėnis

ŠMM

Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso "Naglis" sukūrimas

1

P.3.3.

Santaros slėnis
ŪM

P.4.5.

P.4.6.

Santaros slėnis
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* 1 verslo planas ir gairės buvo parengti remiantis šiuo projektu.
Konsorciumas buvo atsakingas už metodologinę ir techninę pagalbą VMTI ir AMI, tačiau šioms
institucijoms teko galutinė atsakomybė už verslo planų sukūrimą, pateiktą informaciją, augimo
prielaidas ir pagrindinius tikslus. Daugeliu atvejų verslo planai yra parengti pagal esamą situaciją ir
juos teks dar patobulinti arba atnaujinti, kai APC pradės veikti.

4.4.1. APC valdymo struktūros
Anksčiau jau minėtas APC sąvokos lankstumas matomas ir praktikoje: dvidešimtyje slėnių projektų galima
rasti įvairių APC organizacinių struktūrų. Pagrindinės priežastys yra tokios:
i)

Kadangi APC apibrėžtis suteikia lankstumo galimybių, APC buvo aiškinamas įvairiai:
a. APC yra administracinis padalinys (arba tam tikras darbuotojų, atliekančių APC
administracines funkcijas įvairiuose padaliniuose, skaičius);
b. APC yra funkcinis organizacinis vienetas, kurį sudaro laboratorinės įrangos
komplektas ir papildomi techniniai darbuotojai, vykdantys techninę įrangos priežiūrą;
c. APC yra funkcinis organizacinis vienetas, kurį sudaro laboratorinės įrangos
komplektas ir mokslinių tyrimų personalas;
d. APC yra VMTI arba AMI struktūros padalinys, turintis mokslinių tyrimų
laboratoriją ir mokslinių tyrimų personalą.

ii)

VMTI arba AMI yra linkusios tęsti operacijas kaip įprasta ir valdymo struktūros pokyčiai
dažnai apsiriboja formaliais pokyčiais, siekiant atitikti APC reglamentą;

iii)

yra per mažai patyrusio valdymo personalo, gebančio vadovauti APC ir vykdyti
komercializavimą, technologijų perdavimą ir kitą panašią veiklą.

Šiuo metu yra taikomi tik du APC valdymo modeliai:
1. APC kaip funkcinis organizacijos padalinys, kurio pagrindinis tikslas – tik stebėti naujos įrangos
naudojimą ir pranešti apie gautus rezultatus.
2. APC kaip struktūrinis organizacijos vienetas (padalinys).
Daugeliu atvejų APC buvo įkurtas anksčiau veikusiose laboratorijose, tam pasitelkiant šių laboratorijų
turimą mokslinių tyrimų įrangą ir personalą. Pagrindinis skirtumas tarp abiejų APC valdymo modelių yra
naujo padalinio sukūrimas VMTI arba AMI. Pavyzdžiui, Kauno technologijos universitetas įsteigė Inovacijų
ir verslo centrą kaip atskirą universiteto struktūrinį vienetą.
Toliau pateiktame paveikslėlyje šios alternatyvos yra pavaizduotos grafiškai.
5 pav. Dabartinės APC valdymo alternatyvos
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APC kaip struktūrinis vienetas

APC kaip funkcinis vienetas

APC
administratoriaus
organizacija

APC
administratoriaus
organizacija

APC

APC administratoriaus
organizacijos
padalinys

APC
administratoriaus
organizacija

Aukščiausioji
organizacijos
vadovybė

APC
administratoriaus
organizacija

APC vadovas
APC personalas
bendriesiems
reikalams

APC padalinys

APC veiklos
rezultatyvumo
vadovas

Vidurinės
grandies
vadovas

Vidurinės
grandies
vadovas

Vidurinės
grandies
vadovas

APC
personalas,
atsakingas už
bendrąją APC
veiklą

Organizacijos
padalinys

Organizacijos
padalinys

Organizacijos
padalinys

APC padalinys
Infrastruktūra
ir personalas
APC veiklai

APC personalas

Organizacijos
poskyris

Infrastruktūra
ir personalas
APC veiklai

Organizacijos
poskyris

Infrastruktūra
ir personalas
APC veiklai

Organizacijos
poskyris

APC personalas

Šaltinis – Santaros slėnio atviros prieigos centro modelis.

Tačiau yra ir teigiamų pavyzdžių, kai tam tikrose iniciatyvose (pavyzdžiui, Kauno technologijos
universitetas) vadovybė nusprendė APC operacijose neapsiriboti vien tik naujai sukurta infrastruktūra – ji
ketina visą instituciją paversti APC. Tokiais atvejais institucija galės išplėsti savo teikiamas MTEP
paslaugas, vykdyti daugiau kvalifikuotų mokslinių tyrimų ir veiksmingiau panaudoti išteklius. Išsami
informacija apie valdymo struktūrą, kurią pasirinko kiekvienas iš dvidešimties MTEP projektų, pateikta
4 paveikslėlyje.

4.4.2. Mokslinių tyrimų personalas ir MTEP infrastruktūra
Pagrindinis slėnių tikslas buvo sutelkti mokslinių tyrimų ir studijų potencialą ir, nors tai yra (arba bus) iš
dalies pasiekta, išlieka nemaža rizika, kad nebus sutelkta pakankamai aukštos kvalifikacijos mokslininkų,
kad būtų galima dalyvauti tarptautiniuose projektuose (pavyzdžiui, 7BP) ir juos koordinuoti arba
bendradarbiauti su tarptautinėmis įmonėmis. Pagal APC verslo planus 2014 m. sutelkti 53 vadovaujantys
mokslininkai, 142 vyresnieji mokslininkai, 180 mokslininkų, 151 jaunesnysis mokslininkas ir 217 kitų
mokslo darbuotojų (etatų). Tai gana maži skaičiai, atsižvelgiant į tai, kad naująja slėnių MTEP infrastruktūra
naudosis aukščiausios kvalifikacijos ir perspektyviausi Lietuvos mokslininkai.
Tačiau APC verslo planai rodo, kad VMTI ir AMI planuoja tik šiek tiek padidinti mokslo darbuotojų skaičių:
skirtumas tarp 2013 m. pradinio rodiklio ir 2020 m. prognozuojamo rodiklio yra tik 126 etatai keturiolikai
ŠMM projektų. Atsižvelgiant į šiuos planus, MTEP infrastruktūros projektai nebus svarbi padėtį keičianti
intervencija, kuri radikaliai išplėstų Lietuvos MTEP potencialą. Todėl reikėtų imtis papildomų priemonių,
siekiant padidinti kvalifikuotų mokslininkų skaičių ir mokslinių tyrimų rezultatų kokybę bei mastą.

7 lentelė. APC mokslinių tyrimų personalas (iš viso)*

Funkcijos

20143

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vadovaujantys mokslininkai

53

56

58

58

60

61

63

Vyresnieji mokslininkai

142

147

151

153

157

158

163

Mokslininkai

180

207

211

215

217

221

226

3 Faktiniai 2014 metų pradžios duomenys.
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Jaunesnieji mokslininkai

151

155

158

163

167

170

175

Kiti mokslo darbuotojai

217

229

228

234

236

241

242

Iš viso

742

793

806

823

837

851

869

* Faktiniai duomenys iš keturiolikos ŠMM projektų ir vieno ŪM projekto. Duomenys skiriasi nuo pateiktųjų 8 lentelėje,
kadangi 7 lentelėje pateikti duomenys apie personalą, faktiškai paskirtą dirbti APC. 7 lentelėje VMTI ir AMI
suskaičiavo visus mokslininkus, kurie dirba su naujai sukurta infrastruktūra (pavyzdžiui, mokslininkas, kuris įdarbintas
fakultete, tačiau faktiškai vykdo mokslinių tyrimų veiklą atviros prieigos centre, bus įtrauktas į 8 lentelę, o į 7 lentelę –
ne).
Šaltinis – prognozės, kurias konsorciumui pateikė įgyvendinančios institucijos.

Į slėnių infrastruktūrą planuojama investuoti iš viso 991 mln. Lt, iš kurių 374 mln. Lt bus investuota į naujų
objektų statybą, apie 529 mln. Lt bus panaudota naujai MTEP įrangai įsigyti, o 87 mln. Lt bus investuota į
verslo inkubatorius ir technologijų perdavimo objektus (žr. toliau pateiktą paveikslėlį4). Didžioji dalis
finansavimo bus skirta naujai laboratorinei įrangai, kuri bus įdiegta naujuose objektuose arba esamose VMTI
ir AMI patalpose, įsigyti.
6 pav. Investicijos į slėnius5

Investicijos
mln. mln.
Lt Lt
Investments
intoį slėnius,
the valleys,
Investicijos į into
laboratorinę
įrangą
Investments
laboratory
(prižiūrimos
ŠMM)
equipment (supervised by MoES)

87
374

Investicijos
mokslinių
tyrimų
Investmentsį into
research
objektus
(prižiūrimos
ŠMM)
facilities (supervised by MoES)

529

Investmentsį into
theinfrastruktūrą
valleys
Investicijos
slėnių
infrastructureŪM)
(supervised by
(prižiūrimos
MoE)

Šaltinis – MTEP projektų finansavimo sutartys.

Nauja laboratorinė įranga ir specializuoti objektai, tokie kaip technologiškai pažangios laboratorijos, yra
įrengti pagal tarptautinius standartus. Tačiau svarbu pabrėžti, kad vidutinis laboratorinės įrangos
nusidėvėjimo laikotarpis yra 5–7 metai. Tai reiškia, kad vėliausiai iki 2020 metų dabartinės investicijos
nebeužtikrins konkurencinio pranašumo ir bus visiškai nuvertėjusios. Daugeliu atvejų atviros prieigos centrai
nesugebės atnaujinti laboratorinės įrangos (žr. tolesnį skyrių apie finansinę APC padėtį) ir prireiks

4 Į paveikslėlį įtrauktas papildomas finansavimas, kurį gavo MTEP projektai iki 2014 m. gegužės 20 d.
5 Finansiniai duomenys suskirstyti į investicijas, skirtas mokslinių tyrimų objektams, ir investicijas, skirtas laboratorinei įrangai (ir vienas, ir kitas

investicijas prižiūri ŠMM), remiantis naujausiais finansiniais duomenimis, kuriuos pateikė ŠMM ir ŪM, ir investicijų suskirstymu, pateiktu
pradiniuose trišalių finansavimo sutarčių variantuose.
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papildomų lėšų įrangai ir infrastruktūrai atnaujinti. Taigi pagerintas konkurencinis pranašumas, kurį suteiks
nauja mokslinių tyrimų infrastruktūra, nebus išlaikytas ir pareikalaus didelių nuolatinių investicijų.
Taigi per 2014–2020 m. laikotarpį rekomenduojama skirti lėšų infrastruktūrai atnaujinti tik geriausių
rezultatų pasiekusiems APC ir kai kuriuos projektus reikėtų pripažinti neatsiperkančiomis išlaidomis
ir vienkartiniu infrastruktūros atnaujinimu moksliniams tyrimams bei studijoms.

Kita problema, kurią reikėtų spręsti, yra nepakankama inovacijų ir technologijų vadovų, kurie galėtų vykdyti
technologijų perdavimą ir komercializavimą, įtikinti mokslininkus ir suteikti VMTI ir AMI kultūrinių
pokyčių, kompetencija. Taigi per kitą finansavimo laikotarpį didelį dėmesį reikėtų skirti inovacijų vadovų
kompetencijai kelti.
Be to, reikia imtis tolesnių veiksmų, siekiant sukurti tvarius slėnius, gebančius veikti ilgą laiką, ir užtikrinti
aukštos kokybės mokslinių tyrimų rezultatus visuomenei bei ekonomikai. Šie veiksmai galėtų būti tokie:
(i) parengti programą, skirtą šiuo metu į užsienį išvykusių perspektyviausių Lietuvos mokslininkų
repatriacijai; parengti naujų talentų programas;
(ii) sukurti APC finansavimo sistemą, kuri būtų pagrįsta mokslinių tyrimų rezultatų pasiekimais;
(iii) sukurti verslo ir mokslo bendrų projektų sistemą;
(iv) VMTI ir AMI operacinių veiksmų gerinimo projektai, kaip antai procesų tobulinimas, išlaidų
optimizavimas ir t. t.

4.4.3. MTEP paslaugų ir rinkos tyrimas
APC reglamente nustatyta, kad VMTI ir AMI privalo nurodyti visą įrangą, įsigytą per slėnių programas, ir
parengti MTEP paslaugų, prieinamų suinteresuotosioms išorės šalims (pavyzdžiui, verslo įmonėms ar kitoms
institucijoms), sąrašą. Šie MTEP paslaugų sąrašai negali aprėpti visos mokslinių tyrimų, atliekamų
mokslinių tyrimų institucijose, įvairovės; tačiau jais bus galima remtis užmezgant pasitikėjimu grįstus
santykius su įmonėmis. Pasitikėjimas tarp partnerių yra svarbus dalykas, jeigu projekto dalyviai ketina
susieti žinias ir technologijas bendrame projekte. Abi pusės turi jaustis užtikrintos, kad konfidenciali
komercinė informacija (INT) bus saugoma ir kad abi pusės vykdys susitarimą investuoti ir vykdyti bendrą
MTEP bei kitą veiklą.
Šiuo metu daugelis VMTI/AMI neturi galimybių vykdyti nuolatinį rinkos tyrimą ir teikiamų MTEP paslaugų
analizę (galimos išimtys yra Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas).
MITAP projektas, kurį vykdo MITA, iš dalies išsprendžia šį klausimą, finansuojant APC vadovų įdarbinimą
VMTI ir AMI, siekiant pasirengti APC veiklos pradžiai. Tačiau APC vadovai kol kas yra linkę vykdyti
administravimo funkcijas, o ne veikti kaip inovacijų vadovai. Nors MITAP projektas yra geras pagrindas
remiant APC įkūrimą, reikia laiko ir praktinės patirties, kurios APC vadovai šiuo metu neturi. Taigi prireiks
papildomo investavimo į žmones ir jų gebėjimus, kad būtų pasiekti reikalingi kultūriniai pokyčiai VMTI ir
AMI.
Papildoma problema yra ta, kad daugeliu atvejų VMTI ir AMI yra orientuotos tik į Lietuvos rinką ir neturi
aiškios tarptautinės strategijos, kuri atvertų kelią tarptautiniams projektams ar užsienio įmonių, labdaros
fondų ir kt. investicijoms. Net jeigu ir būtų toks užmojis, šiandien nė viena AMI/VMTI nėra parengusi
veiksmų plano, kad galėtų pritraukti arba bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais.
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Yra didelė tikimybė, kad daugelis VMTI ir AMI ir toliau veiklą vykdys kaip ir anksčiau ir didžiausią
dėmesį sutelks į fundamentinius tyrimus. Be to, esami technologijų perdavimo biurai (arba lygiavertės
struktūros) nesudaro sąlygų mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti bei mokslininkų skaičiui
didinti.
MITAP projektas, kurį vykdo MITA, yra svarbi parama slėnių projektams, tačiau jis neturės didelio
poveikio visai Lietuvos mokslo sistemai. Jeigu Lietuva siekia didinti savo konkurencingumą ir poziciją
Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinėje, reikia didelių mokslo ir verslo bendradarbiavimo pokyčių ir
privalu pritraukti kompetentingus mokslininkus.
Geras pavyzdys galėtų būti Airijos technologijų perdavimo paramos sistema, pradėjusi veikti 2007 m.
Daugiau informacijos rasite adresu: http://www.enterprise-ireland.com/en/Researchers/TechnologyTransfer-Support-System/.

4.4.4. APC pagrindiniai veiklos rezultatyvumo rodikliai iki 2020 m.
Visuose dvidešimties infrastruktūros projektų (APC) verslo planuose yra numatyti PVRR kaip tiksliniai
rodikliai iki 2020 metų. Bendros rodiklių vertės nurodytos toliau pateiktoje lentelėje.
8 lentelė. Bendri atviros prieigos centrų PVRR
PVR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Padidėjimas

Mokslininkų (išskyrus doktorantus),
dirbančiųjų APC skaičius (etatai)

1 104

1 121

1 140

1 160

1 178

1 195

1 223

11 %

Rengiamų doktorantų skaičius

778

776

785

790

786

794

796

2%

Išorės vartotojų, ataskaitiniu
laikotarpiu pasinaudojusių APC
ištekliais, įrangos apkrautumas

20 %

21 %

25 %

25 %

27 %

28 %

29 %

9%

Vidutinis APC įrangos apkrautumas
ataskaitiniu laikotarpiu

62 %

69 %

68 %

77 %

79 %

83 %

86 %

24 %

Lėšų suma, gauta iš nacionalinių
konkursinio finansavimo programų,
tūkst. Lt

36 459

39 807

43 102

46 621

50 500

54 119

57 949

59 %

Lėšų suma, gauta iš tarptautinių
konkursinio finansavimo programų,
tūkst. Lt

15 225

18 008

20 359

22 819

25 676

28 658

32 044

110 %

11 904

13 196

14 765

15 758

17 548

19 185

20 701

74 %

Paskelbta mokslinių publikacijų
svarbiausiuose tarptautiniuose
mokslo žurnaluose skaičius
(„Thomson ISI“, „Web of science“)

599

618

637

663

676

701

713

19 %

Publikacijų / mokslininkų santykis

0,54

0,55

0,56

0,57

0,57

0,59

0,58

7%

Lėšų suma, gauta iš verslo subjektų
įgyvendinamų projektų, licencijų
išdavimo, patentų, tyrimų vykdymo
ir pan., tūkst. Lt.

Šaltinis – prognozės, kurias konsorciumui pateikė įgyvendinančios institucijos.

Pagal lentelėje pateiktus PVR galima padaryti tokias išvadas:
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(i) planuojama, kad nuo 2014 iki 2020 m. mokslininkų, dirbančių APC (išskyrus doktorantūros
studentus), skaičius padidės 11 proc. (arba vidutiniškai 1,3 proc. per metus). Palyginimui – Lietuvos
MTEP personalo bendras skaičius 2003–2012 m. Lietuvos aukštojo mokslo sektoriuje6 padidėjo
16,2 proc., arba vidutiniškai 2,1 proc. per metus. Taigi su didelėmis investicijų sąnaudomis ir naujai
įrengtomis laboratorijomis tokia tendencija negali būti laikoma dideliu pasiekimu. Be to, mokslinės
institucijos geriausiu atveju deda tik ribotas pastangas, kad pritrauktų užsienio mokslininkus arba
paskatintų sugrįžti užsienyje dirbančius Lietuvos mokslininkus;
(ii) 2020 m. planuojamas mokslų daktarų skaičius, palyginti su 2014 m., padidės tik 2 proc. Kadangi
mokslų daktarai yra labai svarbūs ilgalaikei Lietuvos mokslinių tyrimų sistemos plėtrai, reikėtų
pagalvoti apie papildomas lėšas, kurias galėtų skirti ŠMM ir Lietuvos mokslo taryba, kad būtų
galima padidinti mokslo daktarų skaičių;
(iii) planuojama, kad APC išteklių panaudojimas iki 2020 m. gerokai išaugs. Daugelis organizacijų,
vykdančių APC veiklą, neturi tinkamai funkcionuojančių sistemų, skirtų MTEP įrangos naudojimui
stebėti ir apskaitai vesti, todėl itin rekomenduotina įdiegti tokias sistemas;
(iv) APC prognozuoja, kad nuo 2014 iki 2020 m. konkursinis finansavimas iš nacionalinių programų
padidės 59 proc. Tai reikštų, kad prireiks gerokai daugiau lėšų iš valstybės biudžeto;
(v) prognozuojama, kad konkursinis finansavimas iš tarptautinių finansavimo programų padidės
110 proc. Tai teigiamas ženklas, nes tai reiškia, kad dėl atnaujintos arba naujai įsigytos
infrastruktūros Lietuvos mokslinės institucijos, kaip partnerės, taps patrauklesnės tarptautiniuose
projektuose. Antra vertus, turint omenyje didesnį finansavimą, numatomą gauti iš konkurencingų
nacionalinių finansavimo programų, vyriausybė turėtų apsvarstyti, kaip prisidėti prie bendro tokių
projektų finansavimo;
(vi) prognozuojama, kad nuo 2014 iki 2020 m. finansavimas iš verslo įmonių projektų, licencijų, patentų,
mokslinių tyrimų ir kt. padidės 74 proc., o tai reiškia papildomas lėšas ekonomikai ir galima manyti,
kad VMTI ir AMI galės iš dalies padengti savo MTEP infrastruktūros priežiūros išlaidas. Tačiau yra
didelė rizika, kad šis tikslas nebus pasiektas, nes daugelis organizacijų neturi struktūrų ir patyrusio
personalo, reikalingo bendradarbiavimui su verslo įmonėmis skatinti. Be to, absoliutus pradinis
rodiklis yra gana žemas, vadinasi, nepaisant aukštų augimo rodiklių, realus augimas nėra
pakankamai didelis;
(vii) mokslinė kokybė beveik nesikeis, nes ir straipsnių, ir mokslininkų santykis išlieka stabilus per visą
laikotarpį; nors įgyvendinančios institucijos tvirtino, kad didesnį dėmesį skirs ne straipsnių skaičiui,
o jų kokybei. Nepaisant to, mokslininkai turėtų siekti didesnio mokslinio našumo.

6 Šaltinis – Eurostatas, MTEP personalo ir mokslininkų bendras skaičius pagal veiklos rezultatus, kvalifikaciją ir lytį [rd_p_persqual].
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9 lentelė. PVR, kuriuos iki 2020 m. planuoja pasiekti institucijos, įgyvendinančios penkis MTEP projektus, prižiūrimus
ŪM
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Padidėjimas

Naujų darbo vietų sukūrimas (inkubuojamose
įmonėse)

71

90

94,5

101,5

103

103

111

56 %

Inkubatoriaus patalpose įsikūrusių įmonių
skaičius

41

53

57

58

59

59

59

44 %

1906,5

2535,3

2817,2

3107,2

3285,8

3416,5

3537,9

86 %

27 %

44 %

67 %

77 %

82 %

84 %

85 %

217 %

5

5

6

6

6

7

7

40 %

PVR

Veiklos pajamos, tūkst. Lt.
Išnuomotų patalpų dalis, proc.
Įkurtų startuolių (angl. start-up) ir pumpurinių
(angl. spin-off) įmonių skaičius per ataskaitinį
periodą, vnt. per metus

Šaltinis – prognozės, kurias konsorciumui pateikė įgyvendinančios institucijos.

Pagal 9 lentelėje pateiktus PVR galima padaryti tokias išvadas:
(i)

prognozuojamas naujų darbo vietų, sukurtų inkubuojamose bendrovėse, skaičius padidės 56 proc., o
prognozuojamas inkubuojamų įmonių skaičius – 44 proc., o tai iš esmės yra teigiami pokyčiai.
Tačiau galima teigti, kad tikslinė vertė, kuri turi būti pasiekta iki 2020 metų, yra nepakankama, turint
omenyje tai, kad naujos darbo vietos ir inkubuojamų įmonių skaičius yra vieni svarbiausių veiklos
rezultatyvumo rodiklių, rodančių padarytų investicijų (iš viso apie 87 mln. Lt ŪM projektams)
naudą;

(ii)

prognozuojamos pajamos iki 2020 m. padidės 86 proc., o prognozuojama procentinė nuomojamų
objektų dalis padidės nuo 27 iki 85 proc. Tai reiškia, kad didžiąją dalį objektų planuojama išnuomoti,
nors bendros pajamos nuo 2014 iki 2020 m. sudarys tik apie 20,5 mln. Lt, o tai yra apie 24 proc.,
palyginti su investicijomis į slėnių projektus, prižiūrimus ŪM. Tai galima paaiškinti tuo, kad
numatomos nuomos kainos yra ne itin didelės. Be to, inkubatoriai turėtų siekti išnuomoti 100 proc.
objektų.

Apibendrinant galima teigti, kad yra didelė tikimybė, kad daugelis VMTI ir AMI veiklą ir toliau
vykdys kaip ir anksčiau ir dėmesį sutelks į fundamentinius (arba pagrindinius) tyrimus. Be to, nė
viena organizacija neparengė veiksmų plano, kaip pritraukti žinomus mokslininkus, ypač
užsieniečius, arba susigrąžinti Lietuvos mokslininkus. Be to, dabartinė pažanga kuriant
technologijų perdavimo biurus (arba lygiavertes struktūras) nesudaro sąlygų mokslo ir verslo
bendradarbiavimui skatinti. Taip pat galima teigti, kad atliktos investicijos pagerino dabartinę
infrastruktūrą ir sąlygas mokslinių tyrimų veiklai vykdyti, tačiau jos vargu ar lems struktūrinius
sistemos pokyčius. Nors slėniuose yra naujo nedidelio masto mokslo ir pramonės
bendradarbiavimo pavyzdžių, tačiau, kad šis bendradarbiavimas taptų reguliaresnis ir
sistemingesnis, būtina sukurti papildomas iniciatyvas, kurios padėtų išnaudoti viešojo ir
privačiojo sektorių investicijas ir pagerinti technines bei valdymo žinias, reikalingas bendrai
atliekamiems moksliniams tyrimams ir inovacijų procesams.

4.4.5. Finansinė APC padėtis
Remdamasis verslo planais, parengtais dvidešimčiai MTEP projektų, konsorciumas atliko bendrą institucijų
pateiktos finansinės informacijos analizę. Analizė rodo, kad prognozuojamos pajamos iki 2020 m. padengs
tik veiklos išlaidas (pavyzdžiui, atlyginimus, ryšių išlaidas, administravimo išlaidas, medžiagas ir kt.), tačiau
jų nepakaks įrangos nusidėvėjimo išlaidoms padengti. Be to, kaip rodo pateikti duomenys, 2020 m.
trūkstamos lėšos, reikalingos visų dvidešimties MTEP projektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidoms
padengti, iš viso sudarys apie 408 mln. Lt (nors, mūsų nuomone, finansinis deficitas galėtų būti mažesnis)
(žr. 7 paveikslėlį).
40

7 pav. Dvidešimties MTEP infrastruktūros projektų prognozuojamos pajamos ir išlaidos ir prognozuojamas bendras
lėšų trūkumas iki 2020 metų.
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Šaltinis – finansiniai duomenys ir prognozės, kuriuos konsorciumui pateikė įgyvendinančios institucijos.

Naujos MTEP infrastruktūros sukūrimas sukūrė papildomą finansinį įsipareigojimą, reikalingą, kad būtų
galima eksploatuoti APC. Paveikslėlyje pavaizduotos prognozuojamos bendros APC pajamos (išsamesnė
informacija pateikta 8 paveikslėlyje) ir išlaidų suvestinė.
Pajamos apima lėšas iš:
(i)

valstybės biudžeto, skirtas mokslinių tyrimų ir studijų veiklai ir susijusias su APC infrastruktūros
naudojimu;

(ii)

nacionalinio ir tarptautinio finansavimo;

(iii)

MTEP paslaugų, mokymų, įrangos nuomos;

(iv)

MTEP projektų su verslo įmonėmis, kitomis mokslo institucijomis (finansuojamų iš kitų šaltinių
nei dotacijos) ir vyriausybės organizacijomis;

(v)

Komercinimo veiklos;

(vi)

kitų šaltinių.

Veiklos išlaidos apima:
(i)

darbo sąnaudas ir susijusius mokesčius;

(ii)

MTEP infrastruktūros nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidas;

(iii)

komunalinių paslaugų išlaidas;

(iv)

medžiagų ir kitų produktų, naudotų mokslinių tyrimų procese, išlaidas;

(v)

MTEP infrastruktūros remonto ir priežiūros išlaidas;

(vi)

mokymo išlaidas;

(vii)

administravimo išlaidas;

(viii)

MTEP paslaugų pirkimo ir kitas išlaidas.

Per laikotarpį iki 2020 m. daugelis APC galės atlikti tokio pat lygio mokslinius tyrimus kaip ir iki investicijų
į MTEP infrastruktūrą. Tačiau aišku, kad veiklos išlaidų didėjimas viršys pajamų didėjimą (žr. 8 paveikslėlį)
(geltona linija). Tai reiškia, kad APC nesugebės visapusiškai reinvestuoti į MTEP įrangą, ir iki 2020 metų ši
įranga bus visiškai nusidėvėjusi. Įranga taps pasenusi ir mažiau konkurencinga, palyginti su užsienio MTEP
centrais, kurie nuolat reinvestuoja į įrangą.
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8 pav. APC pajamų, išlaidų ir finansinių rezultatų prognozė iki 2020 m.
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Šaltinis – konsorciumo apskaičiavimai, pagrįsti APC verslo planų duomenimis.

Iš paveikslėlio matyti, kad sunkiausia padėtis susiklostys tada, kai 2015–2016 metais bus pastatyti nauji
MTEP centrai, nes stipriai išaugs išlaidos, susijusios su nauja infrastruktūra, mokslininkų perkėlimu,
papildomų produktų ir paslaugų pirkimu, nenumatytu arba nefinansuojamu pagal slėnių programas. Be to,
naujiems objektams prireiks papildomų lėšų priežiūrai ir komunalinėms paslaugoms.
Daugeliu atvejų po naujų MTEP objektų pastatymo ir mokslininkų perkėlimo VMTI ir AMI
neplanuoja (arba planai neaiškūs) palikti esamų patalpų. Naujai pastatyti objektai sukurs papildomų
išlaidų, kurių nepadengs padidėjusios pajamos. Iš to galima daryti išvadą, kad reikia išsamiai
peržiūrėti esamų patalpų naudojimą, ieškant alternatyvių panaudojimo galimybių, galinčių duoti
didesnių pajamų (pavyzdžiui, parduoti patalpas, išnuomoti jas įmonėms ir pan.).

Išsami kiekvieno APC MTEP infrastruktūros atnaujinimo situacija pateikta 9 paveikslėlyje.
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9 pav. APC MTEP įrangos atnaujinimas iki 2020 m.

MTEP projektų finansiniai rezultatai

MTEP įrangos atnaujinimo
biudžetas, mln. Lt

P.4.2. Jungtinis inovatyvios medicinos centras
P.5.3. Lazerinių mokslinių tyrimų centras „Naglis“
P.4.1. Jungtinis gyvybės mokslų centras
P.5.2. Civilinės inžinerijos mokslo centras
P.3.3. Ateities energetikos technologijų mokslo centras
P.4.3. Jungtinis gamtos tyrimų centras
P.5.1. Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras
P.2.1. Penki Nemuno MTEP centrai
P.3.1. Nacionalinis APC KTU
P.2.2. Gyvūnų sveikatingumo ir mitybos mokslo ir
studijų centras
P.3.2. Naujausių farmacijos ir sveikatos
technologijų centras
P.1.1. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas
P.4.4. Informacinių technologijų
atviros prieigos centras

Šaltinis – vidinė konsorciumo medžiaga.

Kairėje paveikslėlio pusėje parodytos APC galimybės atnaujinti MTEP infrastruktūrą. Horizontalioji ašis
buvo gauta APC grynųjų pinigų srautus (turimus MTEP įrangos pirkimui) padalijus iš reikalingo
finansavimo (bendro nusidėvėjimo iki 2020 metų). Trys projektai, pažymėti raudona spalva (P.4.4.
Informacinių technologijų atviros prieigos centras, P.1.1. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir P.3.2.
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras), negalės padengti savo veiklos sąnaudų po naujos
infrastruktūros sukūrimo. Tai reiškia, kad reikės skirti papildomų lėšų iš šių organizacijų kitų padalinių,
siekiant užtikrinti APC veiklos tęstinumą.
Manoma, kad pirmieji trys paveikslėlyje pateikti projektai (P.4.2. Jungtinis inovatyvios medicinos centras,
P.5.3. Lazerinių mokslinių tyrimų centras „Naglis“ ir P.4.1. Jungtinis gyvybės mokslų centras) pasieks
geriausių finansinių rezultatų ir galės reinvestuoti į MTEP įrangą. Tačiau konsorciumas mano, kad yra didelė
rizika, jog Jungtinio inovatyvios medicinos centro augimo prielaidos yra pernelyg optimistiškos ir pagrįstos
prielaida, kad iš verslo įmonių bus gauta daugiau pajamų. Blogiausio scenarijaus atveju (jeigu iš verslo
nebus gauta jokių papildomų pajamų) projektas nepajėgtų padengti savo veiklos išlaidų.
Remiantis dabartiniais planais, panašu, kad nė vienas MTEP infrastruktūros projektas nepajėgs
sukaupti reikiamos sumos įrangai atnaujinti. ŠMM turėtų numatyti šią problemą ir, jeigu įmanoma,
skirti papildomų lėšų įrangai atnaujinti 2014–2020 m. laikotarpio pabaigoje. Patartina dėmesį sutelkti
į tuos APC (ir juos remti), kurių rezultatai bus geriausi ir kurie turės potencialą tapti „kompetencijų
centrais“ Baltijos jūros regione.

Pagal išsamesnę pajamų struktūrą (žr. 10 pav.) didžioji dalis išteklių bus gauta iš institucinio finansavimo,
skiriamo mokslinių tyrimų veiklai. Antras svarbus šaltinis yra dotacijos, kurios sudaro panašią APC biudžetų
dalį, trečias šaltinis yra paslaugos išoriniams vartotojams (13 proc. visų APC biudžetų). Per šį laikotarpį
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APC prognozuoja stabilų pajamų augimą nuo 130 iki 206 mln. Lt (7,9 proc. bendras metinis augimo
rodiklis).
10 pav. APC pajamų, išlaidų ir finansinių rezultatų prognozė iki 2020 m.
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Šaltinis – prognozės, kurias konsorciumui pateikė įgyvendinančios institucijos.

Be to, per laikotarpį iki 2020 metų keisis APC pajamų struktūra: institucinis finansavimas sumažės nuo
45 proc. iki 35 proc. bendro biudžeto. Didžiausio padidėjimo laukiama iš išorės šaltinių, tokių kaip
tarptautinės dotacijos ir paslaugos išoriniams vartotojams (daugiausia verslui): per 2014–2020 m. laikotarpį
ši dalis padidės nuo 30,8 iki 66,7 mln. Lt (nuo 13,9 iki 20,4 proc. viso APC biudžeto).
Tačiau šie skaičiai rodo ir keletą problemų:
(i) nepaisant nepertraukiamo pagrindinio finansavimo iš valstybės biudžeto, būtina padidinti
finansavimą iš konkurencingų nacionalinių finansavimo sistemų. Daugelis AMI ir VMTI savo verslo
planus sukūrė remdamiesi prielaida, kad konkurencingas finansavimas didės;
(ii) pajamos iš komercializavimo veiklos išlieka labai mažos per visą laikotarpį ir sudaro mažą dalelę
(0,2–0,4 proc.) bendro 2014–2020 m. biudžeto. Faktiškai iš komercializavimo veiklos nenumatyta
gauti jokių pajamų (išskyrus Jungtinį gyvybės mokslų centrą).

4.4.6. Lėšos įrangos priežiūrai ir komunalinėms paslaugoms
Nauja MTEP įranga pareikalaus papildomų lėšų įrangos priežiūrai ir mokesčiams už komunalines paslaugas.
Šiuos įsipareigojimus turėtų vykdyti VMTI ir AMI, kurioms priklausys naujai sukurta infrastruktūra. Tačiau,
kadangi daugelis institucijų neplanuoja pritraukti pakankamai pajamų šioms išlaidoms padengti, yra didelė
tikimybė, kad papildomų lėšų bus prašoma iš atitinkamų ministerijų. Be įprastinių veiklos išlaidų, reikės lėšų
įrangai atnaujinti ir remontuoti, kad Lietuva galėtų išlaikyti konkurencinį pranašumą MTEP infrastruktūros
srityje.
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Sudėtingiausia padėtis susidarys 2015 ir 2016 metais, nes VMTI ir AMI nėra pasirengusios padengti
padidėjusių finansinių įsipareigojimų dėl sąskaitų už naujai sukurtos MTEP infrastruktūros priežiūrą. ŠMM
požiūriu, konsorciumas šioms išlaidoms finansuoti 2015–2016 m. rekomenduoja taikyti papildomas „spragų
užpildymo“ priemones. Tačiau suma turėtų būti santykinai maža, tokia, kad pakaktų padengti tik pagrindinės
įprastinės veiklos išlaidas. Daugiausia finansavimo turėtų būti nukreipta per konkursinio finansavimo
schemas (įskaitant bendrai finansuojamas iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų). Štai kelios
galimybės:
(i) Tiesioginis APC finansavimas, remiantis veiklos rezultatais. Šiuo atveju ŠMM (arba
įgyvendinančios agentūros, teikiančios finansavimą) turėtų užsakyti APC vertinimą, kad nustatytų
tinkamą finansavimo sumą ir atrinktų tuos APC, kurių veiklos rezultatai geriausi.
(ii) Didesnis konkursinis finansavimas mokslinių tyrimų dotacijomis. Šiuo atveju papildomas
finansavimas turėtų būti nukreiptas per esamas arba naujas konkursinio finansavimo schemas.
Tačiau dabartinės dotacijos nevisiškai atitinka VMTI ir AMI poreikius, todėl būtina nešališkai
įvertinti pridėtines išlaidas. Tai labai svarbu, nes tik pridėtinės išlaidos gali būti naudojamos MTEP
infrastruktūros išlaidoms padengti, o kitos biudžeto eilutės (darbo sąnaudos, medžiagos, kelionių
išlaidos) yra naudojamos tiesioginėms išlaidoms padengti.
Be kasdienių operacijų, būtina atnaujinti ir remontuoti laboratorinę įrangą. Jeigu Lietuva nori išsaugoti
konkurencinį pranašumą, kurį suteikia nauja MTEP įranga, keturiolikai ŠMM projektų būtina skirti
380 mln. Lt papildomų lėšų, o penkiems ŪM projektams – 27 mln. Lt. Didžiosios dalies šių lėšų prireiks ES
2014–2020 m. struktūrinių fondų laikotarpio pabaigoje.

4.5. Lietuvos MTEP sektoriaus iššūkių apibendrinimas
Šiame skyriuje apibūdinti konsorciumo nustatyti iššūkiai, su kuriomis susiduria Lietuvos MTEP sektorius.
Svarbiausi iššūkiai yra išskirti pilkame fone. 5 skyriuje pateikiami galimi šių iššūkių sprendimai.
Iššūkiai, susiję su APC valdymo struktūra
i.

VMTI ir AMI yra linkusios tęsti veiklą kaip įprasta, o daugelis valdymo struktūros pokyčių
apsiriboja formaliais pakeitimais, siekiant atitikti APC reglamento dokumentą.

ii.

AMI ir VMTI turi ribotus išteklius ir pajėgumus APC eksploatuoti ir komercializavimo, technologijų
perdavimo ir susijusiai veiklai vykdyti.

iii.

Įvairių organizacijų mokslininkų grupių bendradarbiavimas tebėra silpnas.

iv.

Daugelis VMTI ir AMI neturi tinkamų vidinių intelektinės nuosavybės valdymo sistemų. Todėl
intelektinė nuosavybė paprastai priklauso verslo partneriams arba atskiriems mokslininkams.

v.

APC, steigiamų pagal slėnių programas, mastas yra labai įvairus, kaip ir jų funkcijų apimtis, todėl
juos sunku palyginti.

vi.

Kiekvieno slėnio valdymas ir operacinė veikla per dabartinį etapą buvo gana silpni. Nors iš slėnių
asociacijų buvo tikimasi, kad jos veiks kaip operacinio valdymo vienetai, joms nebuvo suteikta
pakankamai įgaliojimų ir jos neturėjo išteklių, kad galėtų sistemingai valdyti slėnių plėtrą. Be to,
kadangi lėšos, skirtos MTEP infrastruktūrai, buvo pervedamos tiesiogiai į AMI ir VMTI, šios
organizacijos slėnių asociacijų steigime neįžvelgė papildomos naudos ir dažniausiai laikė jas
papildoma biurokratine našta. Tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl daugelio slėnių asociacijų plėtra
iš tikrųjų nevyko arba jos neteikė papildomą naudą suteikiančių paslaugų.

Iššūkiai, susiję su mokslinių tyrimų personalu
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i.

Daugeliu atvejų finansavimo arba motyvacinės sistemos yra nepakankamos, kad būtų galima suburti
reikiamą skaičių aukštos kvalifikacijos mokslininkų, suteikti galių AMI ir VMTI koordinuoti
tarptautinius mokslinių tyrimų projektus (ar netgi juose dalyvauti) arba sudaryti partnerystes su
nacionalinėmis arba (ypač) tarptautinėmis įmonėmis.

ii.

AMI ir VMTI vis dar priima per mažai tarptautinių mokslininkų (arba tarptautinę patirtį turinčių
Lietuvos mokslininkų) ir nėra konkrečių planų, kaip juos pritraukti. Iš pradžių tarptautinių
mokslininkų nenorą atvykti į Lietuvą iš dalies lėmė prasta MTEP infrastruktūra. Šį iššūkį iš dalies
išspręs slėnių projektai, tačiau yra papildomų kliūčių, trukdančių naujai pritrauktiems
mokslininkams įsitraukti į mokslinius tyrimus. Visų pirma mokslininkų atlyginimai nėra
konkurencingi, todėl į Lietuvos mokslinių tyrimų organizacijas sunku pritraukti kompetentingus
specialistus. Šis faktas taip pat lėmė didelę talentingų mokslininkų emigraciją iš mokslinių tyrimų
organizacijų į privatųjį sektorių arba užsienį.

iii.

Nors buvo nemažai investuota į MTEP infrastruktūrą, didžioji dalis mokslinių tyrimų darbuotojų yra
perkeliami iš esamų padalinių, o ne naujai įdarbinami. Taigi VMTI ir AMI neplanuoja sparčiai
didinti mokslinių tyrimų personalo. Be to, numatomas mokslinių tyrimų personalo skaičiaus
padidėjimas iki 2020 metų yra per mažas, kad būtų laikomas dideliu pasiekimu.

Iššūkiai, susiję su MTEP paslaugomis ir rinkos tyrimais
i.

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra gana prastas ir žymesnio pagyvėjimo neprognozuojama.
Viena vertus, daugeliui mokslininkų trūksta supratimo apie rinkos paklausą ir motyvacijos
bendradarbiauti su įmonėmis ir komercializuoti mokslinius tyrimus bei idėjas. Kita vertus, daugelis
įmonių nežino apie universitetuose atliekamų mokslinių tyrimų praktinį pritaikymą.

ii.

Daugelyje institucijų nėra aiškaus proceso ir apibrėžtos atsakomybės už rinkos, reikalingos
teikiamoms MTEP paslaugoms, stebėseną bei analizę.

iii.

Daugelis institucijų neturi aiškiai apibrėžtų sąnaudų apskaičiavimo mechanizmų, kuriuos būtų
galima naudoti netiesioginėms išlaidoms paskirstyti pagal veiklą arba teikiamas paslaugas.
Dabartiniai kainodaros mechanizmai yra nepakankamai tikslūs ir APC, teikdami MTEP paslaugas,
gali turėti nuostolių.

iv.

Daugeliu atvejų APC vadovai, įdarbinti vykdant MITAP projektą, yra jauni ir turi nedidelę patirtį
mokslinių tyrimų srityje (arba iš viso jos neturi), ir tai jiems trukdo daryti įtaką MTEP centrų veiklai,
įtraukti verslo įmones ir derėtis dėl MTEP projektų sutarčių.

Iššūkiai, susiję su finansine APC padėtimi
i.

APC nebus pasirengę visapusiškai reinvestuoti į MTEP įrangą 2020 metais, kai didžioji dalis įrangos
bus visiškai nuvertėjusi. Remiantis duomenimis, surinktais verslo planų parengimo metu, pasenusiai
įrangai pakeisti prireiks maždaug 380 mln. Lt.

ii.

Be pagrindinio finansavimo iš valstybės biudžeto, būtina didinti finansavimą per konkurencingas
nacionalines finansavimo schemas ir skatinti APC varžytis dėl tarptautinių ir ES dotacijų.

iii.

Prognozuojama, kad per laikotarpį iki 2020 m. pajamos iš komercializavimo veiklos išliks labai
nedidelės (numatoma, kad šias pajamas gaus tik vienas centras).

Iššūkiai, susiję su MTEP projektų įgyvendinimu
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i.

Ilgos ir sudėtingos procedūros mokslinių tyrimų organizacijose, todėl MTEP paslaugų pirkimas
privačiajam sektoriui tampa nepatraukliu procesu.

ii.

AMI/VMTI darbuotojams trūksta kompetencijos organizuojant viešųjų pirkimų procedūras ir
biurokratines procedūras, susijusias su įrangos ir paslaugų įsigijimu, todėl procesas tampa dar
sudėtingesnis.

iii.

Kai kuriais atvejais projektų valdymo komandoms trūksta patirties, kad jos galėtų parengti tikslias
technines specifikacijas, o tai lemia, kad kyla ginčų ir nesėkmingų paraiškų teikėjai pateikia
apeliacinius skundus. Kai kurie projektai susidūrė su tokia problema kaip pareiškėjų stoka, kurią
lėmė pernelyg išsamūs tinkamumo kriterijai ir dažniausiai tik lietuvių kalba rengiami viešųjų
pirkimų dokumentai.

iv.

Netinkamas biudžeto planavimas trukdo laiku įgyvendinti viešuosius pirkimus arba lemia prastesnę
įrangos ir paslaugų kokybę, nes rinkos kainos yra didesnės, negu buvo tikimasi.

Šie veiksniai sulėtino projektų įgyvendinimą, o kai kuriais atvejais lėmė riziką, kad projektas nebus
įgyvendintas per MTEP projektų finansavimo laikotarpį (t. y. iki 2015 m. rugsėjo 30 d.).
Sisteminiai iššūkiai
i.

Nepakankama verslo planų įgyvendinimo priežiūra lemia riziką, kad nebus pasiekti tiksliniai
rodikliai ir APC vadovybė bus priversta prašyti iš ministerijų papildomo finansavimo, kad galėtų
tęsti veiklą.

ii.

Nėra tikslios informacijos, kuri galėtų padėti ŠMM ir Lietuvos mokslo tarybai nustatyti tinkamą
VMTI ir AMI finansavimo lygį. Tai apima ir MTEP veiklą, ir MTEP infrastruktūros priežiūros
išlaidas, taip pat paramos veiklą, tokią kaip technologijų perdavimą, komercinimą ir mokslinių
tyrimų valdymą.

Pagrindiniai Lietuvos MTEP sektoriaus iššūkiai:
I.1. VMTI ir AMI yra linkusios tęsti savo operacijas kaip įprasta, o daugelis valdymo struktūros
pokyčių dažnai apsiriboja formaliais pokyčiais, siekiant atitikti APC reglamento dokumentą.
Ši problema yra bendro pobūdžio ir gali būti išspręsta (bent jau iš dalies), išsprendžiant kitas,
toliau nurodytas problemas
I.2. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra gana prastas ir žymesnio pagyvėjimo
neprognozuojama. Kai kuriais atvejais mokslininkams trūksta supratimo apie rinkos
paklausą, taip pat suinteresuotumo bendradarbiauti su įmonėmis ir atskleisti sukurtus
produktus bei idėjas, kuriuos būtų galima komercializuoti. Be to, įmonės neturi supratimo
apie universitetuose atliekamų mokslinių tyrimų praktinį pritaikymą.
I.3. APC nebus pasirengę visapusiškai reinvestuoti į MTEP įrangą 2020 metais, kai didžioji dalis
įrangos bus visiškai nuvertėjusi. Remiantis duomenimis, surinktais vykdant verslo planavimo
užduotį, pasenusiai įrangai pakeisti prireiks maždaug 340 mln. Lt.
I.4. Riboti AMI ir VMTI ištekliai bei galimybės eksploatuoti struktūrizuotą APC ir vykdyti
komercializavimo, technologijų perdavimo bei susijusią veiklą.
I.5. Daugeliu atvejų trūksta aukštos kvalifikacijos mokslininkų, kad būtų galima suburti
reikiamą komandą, galinčią koordinuoti tarptautinius mokslinių tyrimų projektus (ar netgi
juose dalyvauti) arba pateikti perspektyvių pasiūlymų tarptautinėms korporacijoms.
I.6. Kiekvieno slėnio valdymo ir operaciniai veiksmai per dabartinį MTEP infrastruktūros
projektų įgyvendinimo etapą buvo gana prasti. Nors iš slėnių asociacijų buvo tikimasi, kad
jos veiks kaip valdymo vienetai, jos neturėjo pakankamai įgaliojimų ir išteklių, kad galėtų
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I.7.

I.8.

I.9.

sistemingai valdyti ir vykdyti slėnių veiklos užduotis. Be to, kadangi lėšos, skirtos MTEP
infrastruktūrai, buvo pervedamos tiesiogiai į AMI ir VMTI, šios organizacijos slėnių
asociacijų steigime neįžvelgė papildomos naudos ir dažniausiai laikė jas papildoma
biurokratine našta. Tai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios daugelis slėnių asociacijų iš
tikrųjų neveikė.
Nepakankama verslo planų įgyvendinimo priežiūra lemia riziką, jog nebus pasiekti tiksliniai
rodikliai ir APC vadovybė bus priversta prašyti iš ministerijų papildomo finansavimo, kad
galėtų tęsti APC veiklą.
Daugelis institucijų neturi aiškiai apibrėžtų sąnaudų apskaičiavimo mechanizmų, kuriuos
būtų galima naudoti netiesioginėms išlaidoms paskirstyti pagal veiklą arba teikiamas
paslaugas. Dabartiniai MTEP paslaugų kainodaros mechanizmai yra nepakankamai tikslūs
ir gali susidaryti situacija, kad APC, teikdami MTEP paslaugas, iš tikrųjų patirs nuostolių.
Nėra tikslios informacijos, kuri galėtų padėti ŠMM ir Lietuvos mokslo tarybai nustatyti
tinkamą VMTI ir AMI finansavimo lygį. Tai apima ne tik MTEP veiklą, bet ir padidėjusias
MTEP infrastruktūros priežiūros išlaidas, taip pat paramos veiklą, kaip antai technologijų
perdavimą, komercializavimą ir mokslinių tyrimų valdymą.

Išsamūs minėtų pagrindinių iššūkių sprendimai pateikti kitame skyriuje.
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5. Siūlomi galimi pagrindinių Lietuvos MTEP sektoriaus iššūkių sprendimai
Šiame skyriuje pateiktos šešios pagrindinės rekomendacijos, kaip įveikti anksčiau minėtus pagrindinius
iššūkius, su kuriais susiduria MTEP sektorius:
(i)

Skatinti MTEP institucijų ir verslo bendradarbiavimą;

(ii)

Stiprinti slėnių asociacijas;

(iii)

Vykdyti bandomuosius investavimo projektus, siekiant pritraukti į slėnius privačiojo verslo
sektoriaus partnerius;

(iv)

Sukurti konkurencingą dotacijų struktūrą ir tiksliai apskaičiuoti sąnaudas;

(v)

Įgyvendinti APC verslo planus ir sukurti stebėsenos sistemą;

(vi)

Įvertinti mokslinių tyrimų infrastruktūrų socialinį ir ekonominį poveikį.

5.1. Bendradarbiavimo tarp MTEP institucijų ir verslo skatinimas
Investavimas į penkis slėnius gerokai pagerino situaciją ir užtikrino žymiausiems Lietuvos mokslininkams
vienas iš pažangiausių darbo sąlygų Baltijos jūros regione. Bent jau per artimiausius penkerius ar septynerius
metus Lietuvos mokslininkai galės konkuruoti su artimiausiomis kaimyninėmis šalimis. Tačiau MTEP
infrastruktūrai reikia nemažai papildomų lėšų naujiems objektams ir mokslinių tyrimų įrangai, ir ŠMM turėtų
pagalvoti ir apie tolesnę strateginę plėtrą, ir apie nuolatinio šios įrangos atnaujinimo būtinybę.
Su APC valdymo struktūra susijęs iššūkis, spręstinas įgyvendinus šį sprendimą:
I.4. Riboti AMI ir VMTI ištekliai bei galimybės eksploatuoti struktūrizuotą APC ir vykdyti
komercializavimą, technologijų perdavimo bei susijusią veiklą.
Spręstinas iššūkis, susijęs su mokslinių tyrimų personalu:
I.5. Daugeliu atvejų trūksta aukštos kvalifikacijos mokslininkų, kad būtų galima suburti reikiamą
komandą, galinčią koordinuoti tarptautinius mokslinių tyrimų projektus (ar netgi juose
dalyvauti) arba pateikti perspektyvius pasiūlymus tarptautinėms korporacijoms.
Siūlomas sprendimas
Šie iššūkiai gali būti išspręsti (arba bent jau iš dalies išspręsti), toliau plėtojant Lietuvos MTEP sistemą, tam
pasitelkiant bendradarbiavimo modelį, apimantį pagrindines valstybės institucijas, VMTI ir AMI. Lietuvoje
yra daug įvairių organizacijų, kurios turėtų dalyvauti plėtojant MTEP sistemą, ir nėra būtinybės kurti naujų
institucijų. Tačiau būtina neatidėliotinai suburti patyrusias komandas, gebančias vykdyti funkcijas, būtinas
siekiant skatinti mokslininkų ir verslo įmonių bendradarbiavimą. Toliau pateikta siūloma schema.
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11 pav. Lietuvos MTEP sistema
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Norint pritraukti į MTEP sistemą privačias verslo įmones, reikalinga papildoma pagalba, kurią galėtų suteikti
tokios įstaigos kaip „Versli Lietuva“ ir MITA. Glaudesnis šių dviejų įstaigų bendradarbiavimas padėtų
įgyvendinti sinerginius ryšius ir skatinti bendrus MTEP projektus, vykdomus verslo įmonių ir mokslininkų.
Ilgainiui (pavyzdžiui, iki 2020 metų) MITA ir „Versli Lietuva“ galėtų teikti verslo įmonėms ir mokslinių
tyrimų institucijoms valdymo paramą, siekiant pagerinti bendrų mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimą.
Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ yra atsakinga už užsienio investicijų pritraukimą į MTEP sektorių. Ji
turi bendravimo su užsienio korporacijomis patirties ir reikiamų įgūdžių, kad galėtų parengti įtikinamas
motyvacines priemones potencialiam investuotojui. Tačiau jos veiklos rezultatus būtų galima pagerinti,
plečiant MTEP sektoriaus žinias ir nuolat bei konstruktyviau bendraujant su MITA, kuri gerai išmano APC
veiklą ir MTEP infrastruktūrą. Įstaiga „Investuok Lietuvoje“ turėtų iš keleto patyrusių personalo narių suburti
specialią komandą, kuri skatintų investuoti į Lietuvos MTEP sektorių.
MOSTA turėtų būti atsakinga už viso MTEP investicijų pritraukimo proceso stebėseną ir vertinimą, tačiau
specialių organizacijų (tokių kaip MITA arba „Investuok Lietuvoje“) vertinimo nevykdytų.
Mokslininkų ir mokslinių tyrimų institucijų bendradarbiavimo organizavimu turėtų pasirūpinti slėnių
asociacijos. Šiuo metu šios asociacijos neturi reikiamų išteklių ir tegali įdarbinti vos keletą specialistų,
dirbančių ne visą darbo dieną. Slėnių asociacijoms reikėtų skirti papildomų išteklių, kad jos galėtų remti
mokslinių tyrimų institucijų bendradarbiavimą ir atstovauti slėniams nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Šiuo metu MITA, „Versli Lietuva“ arba „Investuok Lietuvoje“ neturi reikiamos patirties ir išteklių, kad
galėtų visapusiškai remti MTEP sektorių. Taigi šios paslaugos galėtų būti perkamos iš išorės paslaugų
teikėjo, turinčio patirties privačiajame ir mokslo sektoriuose, ir galinčio tapti tarpininku tarp šių dviejų
sektorių funkcijų. Be to, šis paslaugų teikėjas galėtų padėti sukurti mokymų programą svarbiausiems MTEP
sistemos dalyviams, kad būtų užtikrintas šios sistemos tvarumas.
AMI ir VMTI turėtų sutelkti dėmesį į mokslinių tyrimų personalo telkimo ir technologijų perdavimo
funkcijas, o tai ilgainiui turėtų padėti sukaupti patirties ir būtinų gebėjimų, kad būtų galima valdyti ryšius su
verslo sektoriaus vartotojais ir vykdyti technologijų perdavimą bei komercinimą.
Nauda
Lietuvos MTEP sistema būtų tolesnis slėnių koncepcijos etapas, kuriame didesnis dėmesys būtų skiriamas ne
MTEP infrastruktūrai sukurti, o žmogiškiesiems ištekliams ir gebėjimams stiprinti. Ši schema užtikrintų
prielaidas verslo ir mokslo bendradarbiavimui stiprinti, įgyvendinant naujus MTEP projektus ir faktiškai
kuriant bendras įmones. Geresnis bendradarbiavimas padėtų pasiekti:


geresnę Lietuvos poziciją Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinėje;



didesnes verslo sektoriaus MTEP išlaidas;



naujas mokslinių tyrimų idėjas ir papildomą verslo sektoriaus skiriamą finansavimą VMTI ir AMI;



geresnę mokslinių tyrimų kokybę ir geresnius mokslinių tyrimų rezultatus;



tarptautines investicijas į Lietuvos MTEP ir kt.
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5.2. Slėnių asociacijų stiprinimas
I.6. Kiekvieno slėnio valdymo ir operaciniai veiksmai per dabartinį slėnių projektų įgyvendinimo
etapą buvo silpni. Nors iš slėnių asociacijų buvo tikimasi, kad jos veiks kaip valdymo vienetai,
joms nebuvo suteikta reikiamų įgaliojimų ir jos neturėjo pakankamų išteklių, kad galėtų
sistemingai valdyti ir vykdyti slėnių veiklos užduotis. Be to, kadangi lėšos, skirtos MTEP
infrastruktūrai, buvo pervedamos tiesiogiai į AMI ir VMTI, šios organizacijos slėnių asociacijų
steigime neįžvelgė papildomos naudos ir dažniausiai laikė jas papildoma biurokratine našta. Tai
buvo pagrindinė priežastis, kodėl daugelis slėnių asociacijų iš tikrųjų neveikė.
Siūlomas sprendimas
Per kitą plėtros etapą visi penki slėniai turės sutelkti dėmesį į įsigytos ir (arba) atnaujintos įrangos naudojimą.
Kad įvykdytų atviros prieigos įsipareigojimus, APC turės bendradarbiauti su išoriniais vartotojais. Panašių
kitų ES valstybių organizacijų patirtis, atskleista per bendros peržiūros seminarus, rodo, kad slėnių
organizacijai labai svarbu kurti didelius bendradarbiavimo projektus, apimančius įvairius dalyvius – AMI ir
VMTI, dideles (užsienio) įmones ir MVĮ.
Tokių bendrų projektų veiklos plėtrą ir platų slėnių propagavimą tarptautiniu mastu turėtų vykdyti slėnių
asociacijos arba panašios organizacijos. Slėnio asociacijai turėtų būti skiriamas metinis biudžetas, kad ji
galėtų vykdyti aiškiai apibrėžtas veiklos funkcijas, pavyzdžiui, kurti teminius (technologinius, subsektorių ir
kt.) veiksmų planus, nustatančius trumpalaikes, vidutinės trukmės ir ilgalaikes mokslinių tyrimų ir
ugdomosios veiklos, vykdomos slėniuose, kryptis, taip pat rinkti rinkos tyrimų informaciją, propaguoti
slėnius (tarptautiniu mastu), organizuoti strateginius renginius (kurie duotų konkrečių rezultatų, pavyzdžiui,
po jų būtų pasirašytos sutartys, pritraukti trumpalaikiai vartotojai, padidėtų žinomumas ir pagerėtų viešieji
ryšiai). Šiam tikslui būtų galima sėkmingai pasinaudoti Prancūzijos arba Belgijos konkurencingumo
skatinimo grupių patirtimi, kai finansuojančios ministerijos skiria konkurencingumo skatinimo grupei ir
(arba) slėnio veiklos grupėms užduotį, tarkime, sukurti didelio masto (5–10 mln. eurų vertės) vidutinės
trukmės (3–4 metų) bendradarbiavimo projektus. Tada slėnių asociacijos atsirinktų perspektyviausius
projektus ir pateiktų tarptautinei vertinimo komisijai, kurią būtų paskyrusi Lietuvos Vyriausybė finansuotinų
projektų atrankai.
Taigi svarbiausia slėnio veiklos grupės funkcija yra bendradarbiavimo projektų kūrimas. Tam ši grupė turi
nuolat apžvelgti mokslinius tyrimus, vykdomus VMTI ir AMI, apibendrinti privačių bendrovių (įskaitant
užsienio) poreikius ir nuolat sekti nacionalinio bei tarptautinio finansavimo prieinamumą moksliniams
tyrimams ir inovacijų projektams. Tada ši informacija panaudojama kuriant idėjas bendradarbiavimo
projektams, sutelkiant komandą, apimančią AMI ir VMTI, technologijų centrus, privačias Lietuvos ir
užsienio verslo įmones ir prireikus kitas institucijas.
Nauda
Pagrindiniai slėnio veiklos grupės tikslai yra pritraukti verslo įmones ir sukurti didelius kelių milijonų eurų
vertės projektus, apimančius įvairius dalyvius iš slėnio ir už jo ribų. Dideli projektai yra veiksmingesni, turint
omenyje išteklius, mažesnę vidinę konkurenciją, didesnį tarptautinį dalyvių matomumą ir didesnes
sukuriamas pajamas. Be to, ilgainiui tai padidins įvairių dalyvių kompetenciją ir patirtį tam tikrame slėnyje.
Slėnio veiklos grupė išsiugdys geresnius gebėjimus, susijusius su bendradarbiavimo strategijos plėtros
valdymu ir projektų portfelio kūrimu bei valdymu, taip sukuriant tvarų pagrindą slėnių veiklai ir
veiksmingesnę slėnių inovacijų sistemą.
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5.3. Bandomieji investavimo projektai, siekiant pritraukti į slėnius privačiojo verslo
sektoriaus partnerius
MTEP paslaugų ir rinkos tyrimo iššūkis, spręstinas įgyvendinus šį sprendimą:
I.2. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra gana prastas ir žymesnio pagyvėjimo
neprognozuojama. Kai kuriais atvejais mokslininkams trūksta supratimo apie rinkos paklausą,
suinteresuotumo bendradarbiauti su įmonėmis ir atskleisti sukurtus produktus bei idėjas, kuriuos
būtų galima komercinti. Be to, įmonės neturi supratimo apie universitetuose atliekamų mokslinių
tyrimų praktinį pritaikymą.
Jeigu siūlomas sprendimas būtų pritaikytas, tai padėtų išspręsti ir šiuos iššūkius, susijusius su
finansine APC padėtimi:
I.3. APC nebus pasirengę visapusiškai reinvestuoti į MTEP įrangą 2020 metais, kai didžioji
įrangos dalis bus visiškai nuvertėjusi. Remiantis duomenimis, surinktais vykdant verslo
planavimo užduotį, pasenusiai įrangai pakeisti prireiks maždaug 340 mln. Lt.
Siūlomas sprendimas
Siūloma skirti finansavimą keletui bandomųjų bendrojo investavimo į MTEP projektų, siekiant užsitikrinti
potencialius slėnių partnerius ir (arba) investuotojus. Procesui palengvinti reikėtų pasamdyti patyrusius
specialistus, kurie jau yra vykdę panašius projektus ir turi reikiamus kontaktinius duomenis, kad padėtų
surasti partnerius ir (arba) investuotojus. Bandomieji projektai galėtų apimti šią veiklą:
Išsami apžvalga, ieškant potencialių partnerių ir (arba) investuotojų, ir veiksmų planas pirminiams
kontaktiniams duomenims;
(ii)
partnerystės ir (arba) investavimo pasiūlymų parengimas potencialiems partneriams ir (arba)
investuotojams;
(iii)
nuolatinis bendravimas su potencialiais partneriais ir (arba) investuotojais ir informacijos
pateikimas laiku;
(iv)
derybų proceso tarp partnerio ir (arba) investuotojo, VMTI, AMI ir kitų susijusių šalių (tokių kaip
viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“, ministerijos, savivaldybės ir t. t.) palengvinimas;
(v)
teisinių dokumentų, reikalingų norint užtikrinti tinkamą AMI ir VMTI atstovavimą, parengimas
(pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės valdymo teisės ir partnerio ir (arba) investuotojo
įsipareigojimai).
Vykdant bandomuosius projektus, AMI ir VMTI personalui, dalyvaujančiam veikloje, būtų organizuojami
mokymai darbo vietoje ir mokymasis kiekviename partnerystės ir investicijų pritraukimo proceso žingsnyje.
(i)

Nauda
Bandomieji partnerystės ir investicijų pritraukimo projektai suteiktų šią naudą:
(i)
(ii)

užsienio (ir vietos) privačiojo sektoriaus investicijų pritraukimas į slėnius;
MTEP sektoriaus finansavimo diversifikavimas, pritraukiant lėšas iš privačiojo sektoriaus (reikės
mažiau lėšų iš valstybės biudžeto);
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perėjimas nuo pagrindinių prie taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (techninių
projektų rengimas, prototipų kūrimas, atrinktų gamintojų produkcijos parengimas), o tai sukurtų
geresnes prielaidas komercinimui.
Vykdant projektą, VMTI ir AMI personalas dalyvautų procese, taigi investicijų pritraukimo proceso
tvarumas būtų užtikrinamas net ir po bandomųjų projektų užbaigimo.
(iii)

5.4. Konkurencinga dotacijų struktūra ir sąnaudų apskaičiavimas
Sisteminis iššūkis, spręstinas įgyvendinus šį sprendimą:
I.9. Nėra tikslios informacijos, kuri galėtų padėti ŠMM ir Lietuvos mokslo tarybai nustatyti
pakankamą VMTI ir AMI finansavimo lygį. Tai apima ne tik MTEP veiklą, bet ir padidėjusias
MTEP infrastruktūros priežiūros išlaidas, taip pat paramos veiklą, tokią kaip technologijų
perdavimą, komercinimą ir mokslinių tyrimų valdymą.
MTEP paslaugų ir rinkos tyrimo iššūkis, spręstinas įgyvendinus šį sprendimą:
I.8. Daugelis institucijų neturi aiškiai apibrėžtų sąnaudų apskaičiavimo mechanizmų, kuriuos
būtų galima naudoti netiesioginėms išlaidoms paskirstyti pagal veiklą arba teikiamas paslaugas.
Dabartiniai MTEP paslaugų kainodaros mechanizmai yra nepakankamai tikslūs ir gali susidaryti
situacija, kad APC, teikdami MTEP paslaugas, iš tikrųjų patirs nuostolių.
Siūlomas sprendimas
Realioms MTEP veiklos ir paslaugų išlaidoms apskaičiuoti VMTI ir AMI turėtų naudoti visų išlaidų
metodus. Tai leistų šioms institucijoms tiksliau valdyti savo finansinę padėtį ir užsitikrinti geresnę pradinę
situaciją deryboms su privačiojo sektoriaus arba mokslinių tyrimų partneriais dėl būsimos veiklos.
Informacija, sukaupta kuriant visų išlaidų sistemą, galėtų būti panaudota sukurti skaidrų mechanizmą, skirtą
pridėtinių išlaidų tarifui dotacijoms iš konkurencingų finansavimo programų nustatyti.
Nauda
VMTI ir AMI galėtų apibrėžti realias MTEP veiklos ir paslaugų išlaidas ir taip turėti galimybę tiksliau
nustatyti kainas ir veiksmingiau valdyti savo operacijas.
ŠMM ir Lietuvos mokslo taryba turėtų tikslią informaciją apie konkurencingą dotacijų skyrimo struktūrą
įvairiose mokslo srityse, o tai užtikrintų geriausią įmanomą situaciją APC tvarumui ir plėtrai.

5.5. APC verslo planų įgyvendinimas ir stebėsenos sistemos sukūrimas
Sisteminis iššūkis, spręstinas įgyvendinus šį sprendimą:
I.7. Nepakankama verslo planų įgyvendinimo priežiūra lemia riziką, kad nebus pasiekti tiksliniai
rodikliai ir APC vadovybė bus priversta prašyti iš ministerijų papildomo finansavimo, kad galėtų
tęsti APC veiklą.

Siūlomas sprendimas
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Pagal Lietuvos teisinę bazę universitetai yra savarankiški, ir vyriausybė tiesiogiai jų veiklos nekontroliuoja.
Tačiau vyriausybė (ŠMM) galėtų skirti APC papildomų lėšų su sąlyga, kad bus įgyvendintas verslo planas, ir
nustatyti APC papildomus reikalavimus, siekiant paspartinti būtinas reformas aukštojo mokslo institucijose.
Institucijos turėtų tapti kuo atviresnės ir siūlyti prieigą prie daugelio MTEP infrastruktūros objektų,
neapsiribojant tik slėnių MTEP infrastruktūra. Tačiau slėnių MTEP projektų rezultatų apskaitai būtina
nustatyti aiškias taisykles ir atlikti organizacinius pokyčius APC organizacinėje struktūroje. Šiam tikslui
ŠMM galėtų patikslinti dabar vartojamą APC sąvoką, kad ji taptų suprantamesnė AMI ir verslo įmonėms.
Pavyzdžiui, APC galėtų būti apibrėžiamas kaip „struktūrinis mokslinių tyrimų padalinys AMI/VMTI
organizacijoje, veikiantis pagal atviros prieigos principą“. Be to, APC galėtų būti privaloma atskirti
mokslinių tyrimų rezultatus nuo kitos veiklos ir organizacijos rezultatų.
Verslo planų įgyvendinimas galėtų būti padalytas į du etapus. Pirmajame etape galėtų būti nustatyti tam tikri
reikalavimai, kurie būtų tinkamumo kriterijai papildomam APC finansavimui. Šie reikalavimai galėtų būti
tokie:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

APC yra organizacijos mokslinių tyrimų vienetas;
APC veiklą planuoja ir įgyvendina pagal verslo planą, patvirtintą priimančiosios institucijos
aukščiausiosios vadovybės;
APC yra įregistruotas MITA APC duomenų bazėje;
apibrėžta aiški procedūra, padedanti nustatyti, ar mokslinių tyrimų rezultatai buvo sukurti vykdant
veiklą atviros prieigos centre.

Antrajame etape APC sukurtų skaidraus veiklos rezultatų įvertinimo procedūrą ir finansavimo mechanizmą.
Galėtų būti įvertintos šios sritys:
(i)
APC plano įgyvendinimas (mokslinių tyrimų rezultatai, mokslinių tyrimų projektai, vykdomi kartu
su privačiuoju sektoriumi, įrangos naudojimas ir kt.)
(ii)
APC mokslinių tyrimų planų pritaikymas dabartinėms tendencijoms;
(iii)
rinkos mokslinių tyrimų kokybė ir potencialių vartotojų bei partnerių sąrašas;
(iv)
mokslinių tyrimų ir paramos operacijos, pavyzdžiui, komercalizavimas, technologijų perdavimas,
finansavimas;
(v)
APC plėtra ir finansinis tvarumas ilgalaikiu laikotarpiu;
(vi)
MTEP ir administracinis personalas, kuris užtikrintų kokybiškas APC operacijas;
(vii)
bendradarbiavimas tarptautiniu ir nacionaliniu mastu.
APC pateiktų MITA savo veiklos metinę ataskaitą. Kokybiniams aspektams (pavyzdžiui, mokslinių tyrimų
planui, vartotojų sąrašui, personalui ir kt.) įvertinti turėtų būti pakviesti nepriklausomi ekspertai, kurie skirtų
tam tikrą balų skaičių, kuris būtų panaudojamas nustatant papildomo finansavimo, skiriamo APC, sumą.
Pagrindinė nauda
Tikslesnė APC apibrėžtis sukurtų pagrindą stebėsenos sistemai, kad būtų galima sekti verslo plano
įgyvendinimą.
Nuolatinė stebėsena ir įvertinimas paskatintų APC vadovybę siekti suplanuotų rodiklių ir užtikrinti
kokybiškus mokslinius tyrimus.
Didelė dalis papildomo finansavimo būtų nukreipta į geriausius veiklos rezultatus pasiekiančius mokslinių
tyrimų centrus, rodančius didžiausią potencialą.
ŠMM būtų reguliariai informuojama apie kiekvieno APC situaciją ir turėtų tikslesnę informaciją, pagal kurią
galėtų priimti sprendimus, pavyzdžiui, dėl papildomo finansavimo infrastruktūrai arba veiklos išlaidoms.
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5.6. Mokslinių tyrimų infrastruktūrų socialinio ir ekonominio poveikio įvertinimas
Kodėl vertėtų atlikti mokslinių tyrimų infrastruktūrų socialinį ir ekonominį poveikį?
Mokslinių tyrimų infrastruktūros – tai įrenginiai, ištekliai (įskaitant žmogiškuosius) ir susijusios paslaugos,
kuriais naudojasi mokslo bendruomenė atlikdama mokslinius tyrimus bet kurioje mokslinėje ar
technologinėje srityje.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Mokslinių tyrimų infrastruktūros apima:
pagrindinę įrangą arba prietaisų grupę (-es), naudojamą mokslinių tyrimų tikslams;
stacionarius prietaisus, kuriuos valdo objekto operatorius mokslininkų, pramonės partnerių ir
plačiosios visuomenės naudai;
žiniomis pagrįstus išteklius, pavyzdžiui, rinkinius, archyvus, susistemintą informaciją ar su
duomenų tvarkymu susijusias sistemas, naudojamas moksliniuose tyrimuose;
informacijos ir ryšių technologijomis grindžiamas infrastruktūras (arba e. infrastruktūras),
pavyzdžiui, tinklą, kompiuterinę įrangą, programinę įrangą ir ryšio priemones;
bet kurias kitas išskirtines priemones, kurios naudojamos moksliniams tyrimams7.

Kadangi mokslo bendruomenių daug, o mokslinių tyrimų poreikiai sudėtingi, yra labai įvairių tipų mokslinių
tyrimų infrastruktūrų su specifinėmis charakteristikomis. Galima išskirti, pavyzdžiui, tokias mokslinių tyrimų
infrastruktūras:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

vienoje vietoje sutelkta infrastruktūra – visa įranga vienoje fizinėje vietovėje;
paskirstytoji infrastruktūra – paskirstytų prietaisų ar jų komplektų tinklas;
mobilioji infrastruktūra – transporto priemonės ar laivai, specialiai skirti moksliniams tyrimams;
virtualioji infrastruktūra – informacijos ir ryšių technologijomis grindžiama sistema, skirta
moksliniams tyrimams.

Mokslinių tyrimų infrastruktūrai įrengti paprastai reikia nemažai investicijų ir ilgalaikės veiklos strategijos.
Tai susiję su technologiškai pažangios įrangos įsigijimu ir specialių gebėjimų, reikalingų šiai įrangai įdiegti,
sukaupimu. Mokslinių tyrimų infrastruktūra gali būti susijusi su kitomis mokslinių tyrimų ir inovacijų
įstaigomis (profesinėmis mokyklomis, universitetais, privačiaisiais ir valstybiniais mokslinių tyrimų centrais,
mokslinių tyrimų ligoninėmis, verslo inkubatoriais ir mokslo bei technologijų parkais).
Nors mokslinių tyrimų infrastruktūros skirtos mokslinių tyrimų reikmėms, šių infrastruktūrų poveikis yra kur
kas didesnis negu mokslinio meistriškumo skatinimas. Pažangios techninės galimybės, kvalifikuoti
specialistai ir žinių sutelkimas gali skatinti inovacijas, sukurti naujas arba išplėsti esamas rinkas, padidinti
ekonominę veiklą regione ir pritraukti investicijas į šalį. Šiuo atžvilgiu mokslinių tyrimų infrastruktūros gali
būti laikomos pagrindiniais centrais, užtikrinančiais nuolatinę sąveiką tarp mokslinės, technologinės ir
socialinės bei technologinės plėtros.
Mokslinių tyrimų infrastruktūros statybos ir eksploatavimo etapas reikalauja didelių finansinių investicijų.
Jos dažniausiai skiriamos iš valstybės biudžeto per nacionalines finansavimo programas, apimančias vieną
arba kelias šalis, arba derinant nacionalinį ir ES finansavimą. Todėl labai svarbu įvertinti investicijų į
mokslinių tyrimų infrastruktūras grąžą, kad būtų galima priimti apgalvotą sprendimą. Tačiau įprastomis
komercinėmis sąvokomis šią grąžą įvertinti sunku. Investicijos į mokslinių tyrimų infrastruktūras duoda
įvairios naudos – ir ne tik tiesioginėms suinteresuotosioms šalims (mokslinių tyrimų infrastruktūros
savininkams ir naudotojams), bet ir visai visuomenei. Oficiali statistika neatskleidžia šios naudos įvairovės,
7 Ši mokslinių tyrimų infrastruktūros apibrėžtis atitinka tą apibrėžtį, kuri vartojama mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklai Europos Bendrijos

Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programoje (2007–2013 m.).
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susijusios su mokslinių tyrimų infrastruktūros sukūrimu ir, dar svarbiau, eksploatavimu. Tai skatina ieškoti
tobulesnių ir tikslesnių metodų, galinčių padėti įvertinti poveikį, kurį mokslui, ekonomikai ir visuomenei
lemia investicijos į mokslinių tyrimų infrastruktūras.
Kaip iki šiol buvo vertinamas mokslinių tyrimų infrastruktūrų poveikis?
Kol kas nėra bendros sistemos, skirtos investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūras poveikiui įvertinti. Yra
įvairių lygiagrečių konceptualių sistemų, apimančių įvairią tiesioginę ir netiesioginę įtaką ir ilgalaikį poveikį.
Socialiniam ir ekonominiam mokslinių tyrimų infrastruktūrų poveikiui įvertinti taikomi įvairūs metodai.
Daugelis iš jų skirti įvertinti standartiniam ekonominiam poveikiui (tiesioginei įtakai) ir tam tikru laipsniu
ekonominiams koeficientams bei poveikiui plačiajai visuomenei (netiesioginei įtakai).
Tačiau svarbiausi mokslinių tyrimų infrastruktūrų naudos aspektai (tokie kaip šių infrastruktūrų poveikis
žmogiškojo ir socialinio kapitalo formavimui bei inovacijoms) nėra nuodugniai įvertinami. Todėl lieka iki
galo neįvertintas svarbus socialinis ir ekonominis indėlis. Šiuo atžvilgiu svarbus darbas vykdomas pagal
Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų infrastruktūrų programą (projektas „Prognozės ir poveikis“). Vykdant
projektą buvo sukurta prognozėmis papildyta mokslinių tyrimų infrastruktūros poveikio įvertinimo
metodologija, itin padėjusi įvertinti mokslinių tyrimų infrastruktūrų poveikį šių infrastruktūrų operatorių,
tiekėjų ir naudotojų mokymuisi ir kompetencijai. Tai įrodo, kad būtina nuodugniau išanalizuoti poveikio
tendencijas ir pagrįsti jas praktiniais įrodymais.
Didžioji darbo dalis ir konkretūs įvertinimai buvo skirti didelio masto mokslinių tyrimų infrastruktūroms arba
vadinamosioms „didžiojo mokslo“ infrastruktūroms, kurios yra svarbios Europos ir tarptautiniu mastu. O
praktinių darbų, apimančių investicijas į vidutinio masto nacionalinės ir makroregioninės reikšmės
infrastruktūras, atlikta labai nedaug. Tai daugiausia lėmė faktas, kad investicijos į mokslinių tyrimų
infrastruktūras kol kas nebuvo reguliariai įvertinamos. Galima atlikti tolesnį metodikos tobulinimą ir nuo
siaurų socialinės ir ekonominės įtakos įvertinimo metodų pereiti prie daugiau praktinių modelių ir vertinimo
metodų. Užuot atlikus paprastą ex-post planuotos arba nenumatytos investicijų grąžos įvertinimą, tai padėtų
geriau įvertinti ir suplanuoti būsimas investicijas.
Poveikio vertinimo sistema
Paprastumo sumetimais sukurta poveikio vertinimo sistema buvo orientuota į vienoje vietoje sutelktą
infrastruktūrą su atvira ir ribota prieiga (be virtualios prieigos galimybės). Ši sistema gali būti naudojama
mokslinių tyrimų infrastruktūroms įvertinti įvairiuose infrastruktūros gyvavimo ciklo etapuose (pavyzdžiui,
kas penkerius septynerius metus). Ji gali būti taikoma norint atlikti investicijų indėlio į integruotų mokslo,
studijų ir verslo centrų (slėnių) vidurio laikotarpio vertinimą. Ši patirtis padėtų patobulinti praktinius
metodus, taikytinus vidutinio masto mokslinių tyrimų infrastruktūrų socialiniam ir ekonominiam poveikiui
įvertinti.
Tolesniame paveikslėlyje pateikta schema, kurioje pavaizduota įvairi tiesioginė ir netiesioginė nauda,
pasireiškianti per du pagrindinius mokslinių tyrimų infrastruktūros gyvavimo ciklo etapus: 1) projektavimo ir
statybos etapą ir 2) eksploatavimo etapą. Poveikio tipai išdėstyti taip, kad vaizdžiai atskleistų jų ryšį,
neatsižvelgiant į svarbą.
Daugiau informacijos apie rodiklius ir metodus pateikta 2013 m. bendrųjų mokslinių tyrimų programų
pažangos metinėje ataskaitoje (D.1.3.1 ir D.1.3.2).
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12 pav. Mokslinių tyrimų infrastruktūrų socialinio ir ekonominio poveikio tendencijų loginė sistema
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6. Išvados
Buvo daug investuota į Lietuvos slėnius, kurie galėjo turėti didžiulę įtaką visam Lietuvos MTEP sektoriui. Iš
šių investicijų tikimasi, kad jos padės Lietuvos VMTI ir AMI, įgyvendinančioms slėnių infrastruktūros
projektus, pasiekti tikslus, apibrėžtus slėnių programose:
(i)

Sukurti modernią mokslinių tyrimų infrastruktūrą bendroms reikmėms, susijusioms su Lietuvos
mokslinių tyrimų, akademinių studijų ir technologijų plėtra.

(ii)

Atnaujinti ir modernizuoti universitetinių studijų infrastruktūrą, stiprinti sąveiką tarp mokslo,
akademinių studijų ir verslo veiklos, siekiant pagerinti studijų kokybę.

(iii)

Sukurti infrastruktūrą mokslo ir verslo bendradarbiavimui, įskaitant verslo inkubavimą, siekiant
skatinti aukštosiomis technologijomis pagrįstų įmonių steigimą.

(iv)

Sudaryti verslo įmonių ir mokslinių ir (arba) akademinių institucijų bendradarbiavimo sąlygas.

(v)

Padidinti Lietuvos mokslo ir technologijų konkurencingumą tarptautinėje rinkoje.

(vi)

Sutelkti aukštos kvalifikacijos Lietuvos ir užsienio mokslininkus bei tyrėjus bendrai veiklai.

Šie tikslai buvo iš dalies pasiekti įgyvendinant slėnių projektus, t. y. buvo sukurta moderni mokslinių tyrimų
infrastruktūra, atnaujinta ir modernizuota universitetinių studijų infrastruktūra ir sukurta infrastruktūra
mokslo ir verslo bendradarbiavimui plėtoti. Tačiau kol kas padaryta nepakankama pažanga siekiant likusių
tikslų. Tai iš dalies lėmė faktas, kad daugelis slėnių projektų dar nėra įgyvendinti ir APC dar neveikia visu
pajėgumu.
Tačiau yra ir daugiau problemų, kliudančių sėkmingai įgyvendinti slėnių programų tikslus. Konsorciumo
požiūriu svarbiausios problemos yra šios: aukštos kvalifikacijos mokslininkų stoka, riboti AMI ir VMTI
ištekliai ir pajėgumai eksploatuoti APC ir vykdyti komercializavimą, slėnių lygmens valdymas ir operacinė
veikla šiuo metu yra labai silpna, mokslo ir verslo bendradarbiavimas išlieka fragmentiškas, daugelis AMI ir
VMTI neturi tinkamai apibrėžtų sąnaudų apskaičiavimo mechanizmų, APC verslo planų įgyvendinimas
prižiūrimas netinkamai. Tai kelia pavojų, kad likusieji tikslai nebus pasiekti.
Todėl konsorciumas siūlo šiuos sprendimus:
(i)

skatinti MTEP institucijų ir verslo bendradarbiavimą;

(ii)

stiprinti slėnių asociacijas;

(iii)

vykdyti bandomuosius investavimo projektus, siekiant pritraukti į slėnius privačiojo verslo sektoriaus
partnerius;

(iv)

sukurti konkurencingą dotacijų struktūrą ir tiksliai apskaičiuoti sąnaudas;

(v)

įgyvendinti APC verslo planus ir sukurti stebėsenos sistemą;

(vi)

kita.

Būtinų sprendimų įgyvendinimas leistų Lietuvos slėniams pasiekti pagrindinius tikslus, išdėstytus
atnaujintoje Slėnių kūrimo ir plėtros koncepcijoje8 (patvirtintoje 2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės), kuria siekiama skatinti sparčią slėnių plėtrą, atitikti tarptautinius standartus,
suteikti galimybes pasaulinio lygio specialistams, sukurti naujas, tarptautiniu mastu konkurencingas, didelės
pridėtinės vertės žinias ir produktus, remti aukštųjų technologijų verslo įmones, pažangiąsias technologijas ir

8 2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nutarimas Nr. 308 dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių)

kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo.
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inovacijas aukštųjų technologijų pramonėje ir tradiciniuose ekonomikos, kultūros ir socialinės aplinkos
sektoriuose.
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7. Priedas 1. Tarpinė ketvirtinė veiklos stebėsenos ataskaita, apimanti 20 MTEP
projektų priežiūrą nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. gegužės 20 d.
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DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
Terms and Abbreviations

Explanation

ASU

Aleksandras Stulginskis University

Consortium/ Service
Provider

Parties jointly responsible for the provision of Services and consisting of Technopolis
Consulting Group (TG) and UAB “Ernst & Young Baltic” (EY)

BVA

Baltic Valley Association

Contract

Contract Nr. SLN9-01/10 signed on December 8, 2010 between Consortium
consisting of Technopolis Consulting Group and UAB “Ernst & Young Baltic” and
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA) for the
provision of Services of “Monitoring of implementation of Integrated Science,
Studies and Business Centres (Valleys) and Joint Research Programmes Project”

Contracting Authority

Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

KU CORPI

Klaipeda University Coastal Research and Planning Institute

CPMA

Central Project Management Agency

CVP IS

Central public procurement informational system (liet.k. Centrinė viešųjų pirkimų
informacinė sistema)

EY

JSC “Ernst & Young Baltic“

Financing Contract

R&D project trilateral financing contracts signed by the MoES, CPMA and
Institution, implementing the project

IP

Intellectual Property

Joint Research
Programmes (JRPs)

Complex of results that are expected to be reached by the development of research
and economic activity in the relevant research sectors and by implementation of R&D
projects and programmes, funded from the EU and national sources

KPI

Key Performance Indicator

KU

Klaipeda University

LBSA

Lithuanian Business Support Agency

LRC

Lithuanian Research Council

LUHS

Lithuanian University of Health Sciences

MITA

Agency for Science, Innovation and Technology

MoE

Ministry of Economy

MoES

Ministry of Education and Science

MoH

Ministry of healthcare

MOSTA

Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre

MSTC

Marine Science & Technology Centre

OAC

Open Access Centre. The (new or renovated) laboratories implementing Valley
projects and the laboratories currently located in research and higher education
institutions will work on the basis of open access, meaning the resources of
laboratories will be accessible for all interested persons from other institutions or
business bodies in accordance with the Regulation of Management of Open-Access
Centres (confirmed by Order No V-852 on 8th June 2010)

PPA

Lithuanian Public Procurement Agency

Project Developer

Body responsible for the Implementation of 20 R&D projects
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Terms and Abbreviations

Explanation

Project
Supervisory
Group (PSG)

A R&D project committee formed in compliance with decree Nr. V-2126 of the
Minister of Education and Science

PR

Punlic Relations

R&D

Research & Development

R&D infrastructure

Institutional, material and information resources of the public sector, framework,
means, equipment and services, necessary for R&D

R&D projects

In total 20 projects broken-down as follows: 14 ongoing projects of the Ministry of
Education and Science and 6 projects of the Ministry of Economy

SME

Small and medium enterprises

TG

Technopolis Group

ToR

Terms of Reference

Valley

Integrated Science, Studies and Business Centre: Research, studies and knowledge
intensive business potential (the whole of entities), concentrated in one territory with
shared or interrelated infrastructure and contributing consistently to the development
of knowledge society and knowledge economy and to the enhancement of
competitiveness of Lithuania’s economy

Valleys Monitoring Group
(MG)

During the period of project implementation the functions of MG will be undertaken
by consortium Technopolis Group and Ernst & Young Baltic. An organisational
structure for monitoring JRPs and Valleys programmes implementation. During the
period, determined in agreement, Monitoring Group functions carried out by
consortium

Valleys' projects

Twenty R&D projects implemented within the framework of Valleys and JRPs
programmes, soft and other projects under JRPs

Valleys
Council

Advisory and monitoring body responsible for supervision of the implementation of
the Valleys projects and JRPs and making recommendations to responsible Ministries

VITP

Supervisory

Visoriai Information Technology Park

65

Santrauka
MTEP projektų pažangos ketvirtinėje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie 14 Švietimo ir mokslo ministerijos
bei 6 Ūkio ministerijos MTEP projektų pažangą per laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. gegužės 20 d.
Šiuo metu matome riziką dėl keturių projektų įgyvendinimo. Didžiausia rizika yra iškilusi šiems projektams:
 P.5.1. Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas (vertė 200,3 mln. LTL) – remiantis
laikotarpio nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. gegužės 20 d. duomenimis, projektui vis dar išlieka reali grėsmė
neįvykdyti įsipareigojimų. Pagrindinė priežastis – mokslinio centro techninio projekto parengimo ir statybos darbų
viešojo pirkimo organizavimo vėlavimas. Tik 2012 m. rugpjūčio 27 d. buvo pasirašyta sutartis su UAB
„Hidrostatyba“, kuri įsipareigojo parengti techninį mokslinio centro projektą bei įvykdyti statybas. Pasak projekto
vadovo, pagal atnaujintą darbų planą statybinių darbų pabaiga numatyta 2015 m. gegužės mėn. Pabaigus statybos
darbus yra numatyti kraustymosi ir likusios įrangos instaliavimo darbai naujose patalpose – planuojama, kad jie
truks apie 3 mėn., t.y. reali projekto pabaiga planuojama 2015 m. rugpjūtį, kas yra tik 1 mėn. anksčiau, negu ES
struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo terminas (2015 m. rugsėjo 30 d.). Todėl būtina atidžiai stebėti projekto
įgyvendinimą, kad vėlavimas nepadidėtų. Be to, Konsorciumas siūlo ŠMM sustiprinti šio projekto vykdymo
stebėseną, atliekant reguliarius vizitus bei glaudžiai bendraujant su projekto vadovu. Projekto įgyvendinimas vėluoja
daugiau nei metus lyginant su investiciniame projekte pateiktu pradiniu veiklų įgyvendinimo grafiku. Siekiant
sėkmingai įgyvendinti šį projektą, kiek įmanoma daugiau dėmesio turi būti sutelkta ties atnaujintu projekto
vykdymo grafiku. Projektui buvo skirtas papildomas 38,5 mln. LTL finansavimas statybos darbams. Per paskutinį
pusmetį buvo padaryta didelė pažanga įgyvendinant projektą, todėl išlieka tikimybė sėkmingai įgyvendinti projektą.
 P.4.1. Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas (vertė 125 mln. LTL) – projektui vis dar yra iškilusi reali
grėsmė neįvykdyti įsipareigojimų. Pagrindinė priežastis – mokslinio centro techninio projekto parengimo ir statybos
darbų viešojo pirkimo organizavimo vėlavimas. Projekto vėlavimas lyginant su investiciniame projekte pateiktu
pradiniu veiklų įgyvendinimo grafiku viršija vienerius metus. Planuoti rezultatai gali būti nepasiekti iki ES
struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo termino. Mokslinio centro statybos darbų pirkimas yra jau įvykęs ir sutartis
pasirašyta 2013 m. birželio 12 d. Statybos, pastato įrengimo ir įrangos instaliavimo darbus planuojama užbaigti iki
2015 m. liepos pabaigos, kas yra tik 2 mėn. anksčiau, negu ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo terminas.
Kadangi buvo ženkliai sustiprintas projekto valdymas, manoma, kad nuo 2014 m. pirmojo ketvirčio įsipareigojimų
neįvykdymo rizika nepadidėjo, o atidžiai stebint projekto progresą ir laikantis atnaujinto darbų plano, tikimybė
sėkmingai įgyvendinti projektą didėja.
 P.1.1. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA) (vertė 89,2 mln.
LTL) – projektui yra iškilusi reali grėsmė neįvykdyti įsipareigojimų dėl ženkliai vėluojančio laboratorijų pastato
statybos darbų pirkimo organizavimo. 2014 m. I ketvirtį buvo patvirtintas sprendimas dėl laboratorijų pastato
statybos ir įrangos finansavimo perskirstymo bei perkėlimo į kitą struktūrinių fondų finansavimo laikotarpį, projekto
komanda pateikė ŠMM biudžeto perskirstymo pagrindimą, tačiau perskirstomas biudžetas dar nėra galutinai
patvirtintas. Tikimasi, kad perskirstomas biudžetas bus galutinai patvirtintas 2014 m. II-III ketvirtį. Mokslinių
tyrimų laivo pirkimas apie 8 mėnesius buvo nagrinėjamas teisme (laivo vertė apie 20 mln. LTL), tačiau 2012 m. 4ąjį ketvirtį buvo pasirašyta sutartis dėl laivo statybų – šiuo metu intensyviai vykdoma laivo statyba, todėl galima
teigti, kad šio įsipareigojimo neįvykdymo iki šio ES struktūrinės paramos laikotarpio pabaigos rizika yra
minimizuota. Laivo statyba vyksta pagal atnaujintą planą, planuojama, kad statybos darbai bus baigti iki 2014 m.
pabaigos. Galutinai patvirtinus sprendimą dėl laboratorijų pastato statybos ir įrangos finansavimo perskirstymo bei
perkėlimo į kitą struktūrinių fondų finansavimo laikotarpį ir perskirstomo biudžeto, šį projektą bus galima priskirti
prie vidutinės rizikos projektų grupės.
 P.4.2. Jungtinio Inovatyvios medicinos centro įsteigimas (vertė 51,3 mln. LTL) - projektui yra iškilusi reali
grėsmė neįvykdyti įsipareigojimų. Pagrindinė priežastis – tyrimų centro techninio projekto paruošimo vėlavimas.
Šiuo momentu techninis projektas yra paruoštas ir įvyko statybos darbų pirkimas – sutartis pasirašyta 2013 m. liepos
12 d. Numatoma, kad pastato statybos darbai bus baigti iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos. 2014 m. I ketvirtį
pasikeitė projekto vadovas, projekto valdymas buvo sustiprintas. Šiame ketvirtyje projektas buvo įgyvendinamas
pagal atnaujintą planą. Projekto įgyvendinimas vėluoja apie metus, realistinė projekto įgyvendinimo data yra tik 6
mėn. ankstesnė už ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo terminą.
Atsižvelgiant į projektų apimtį ir svarbą (bendra keturių projektų vertė 466 mln. LTL; iš viso 14 ŠMM projektų bendra
vertė 831 mln. LTL), būtina įtraukti ŠMM, CPVA bei Viešųjų pirkimų tarnybos specialistus siekiant sumažinti galimus
papildomus projekto vėlavimus ir įgyvendinti projektus iki ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo termino – 2015 m.
rugsėjo 30 d.
Šiuo metu šie projektai yra įgyvendinti:
 P.2.3. Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija (vertė
8.433.000 LTL);
 P.3.3. Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas (vertė 22.500.000
LTL);
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 P.4.4. Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas (vertė 5.400.000 LTL);
 P.5.2. VGTU civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra (vertė 18.900.000 LTL).
Konsorciumas, kurį sudaro Technopolis Group (TG) ir UAB „Ernst & Young Baltic“ (EY), rinko informaciją
ekspertams dalyvaujant MTEP projektų priežiūros grupės susirinkimuose ir atskirų susitikimų bei pokalbių telefonu su
MTEP projektų vadovais metu. Nepaisant pakartotinių bandymų gauti struktūrizuotą rašytinę informaciją apie MTEP
projektų pažangą tiesiogiai iš Švietimo ir mokslo ministerijos arba CPVA, Konsorciumui nebuvo suteikta prieiga prie
pažangos faktinės informacijos (atnaujintų MTEP projektų įgyvendinimo veiklų grafikų bei kitų dokumentų, aprašančių
MTEP projektų būklę), kurią periodiškai teikia MTEP projektų vadovai CPVA. Susidariusios aplinkybės lėmė
sudėtingesnį nei planuota MTEP projektų stebėsenos procesą bei ketvirčio pažangos ataskaitos vėlavimą. Dėl oficialios
MTEP projektų pažangos informacijos trūkumo, kai kurios išvados bei įžvalgos yra paremtos ekspertiniu vertinimu
neturint detalios informacijos.
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Summary
This R&D projects quarterly progress report covers detailed information on 14 MoES and 6 MoE R&D projects for the
period from 1st of April 2014 till 20th of May 2014.
The Consortium is of the opinion that four R&D projects face the risk of not being delivered within funding period
constrains. The following R&D projects are under the highest risk:
 P.5.1. Establishment of National Physics and Technology centre (budget LTL 200,3 million) – according to
data as of 20th of May, 2014, there is still significant risk of not delivering obligations till the final deadline. The
main reason was the delay in procurement tender organisation for research centre technical design and construction
works. Only on 27th of August, 2012 the contract has been signed with UAB “Hidrostatyba” which was contracted
for preparation of technical design and construction works. According to the project manager, according to the
updated work plan it is planned to finish construction works in May, 2015. When construction works are finished, it
is planned that moving activities and installation of the remaining equipment will last up to 3 more months, thus
realistic project completion is planned for August, 2015, which is only 1 month earlier than structural support
funding period (30th of September, 2015). It is essential to monitor project implementation properly, in order to
avoid further delays. Also, Consortium would propose MoES to strengthen monitoring of this project by regular
visits and close communication with the project manager. Project is late for more than one year compared to the
initial project implementation schedule, provided in the investment project. In order to implement the project
successfully, it is essential to stick to updated project implementation schedule. Additional funding of 38,5 million
LTL was assigned for construction activities. Construction activities started.During the last half year there is clear
sign of progress and possibility of successful project implementation is still remaining.
 P.4.1. Establishment of Joint Research centre of Life Science (budget LTL 125 million) – there is still
significant risk of not delivering project obligations till the final deadline. The main reason was the delay in
procurement tender organisation for research centre technical design and construction works. Project is late for more
than one year compared to the initial project implementation schedule, provided in the investment project. The
results might not be delivered within EU structural support funding period. Construction works provider was
selected and agreement signed on the 12th of June, 2013. It is planned to complete construction, fitting and
installation works in the end of July, 2015, which is only 2 months earlier than structural support funding period.
Since project management was strengthened, it can be said that compared to the Q1 2014 risk of not delivering
obligations has not increased. It can also be said that if project implementation will be monitored properly and it will
be stuck to the updated implementation plan, probability of successful project implementation increases.
 P.1.1. Establishment of Marine valley core and studies infrastructure renewal (budget LTL 89,2 million) –
there was significant risk of not delivering obligations till the final deadline. The main reason was the significant
delay in procurement tender organisation for the laboratories building. In Q1 2014 decision was made regarding
funding for laboratory building and related laboratory equipment funding allocation to the next structural funds
period, the project team has submitted a justification for the budget approval of the laboratory building to MoES;
however, final budget to be reallocated has not been approved yet. It is expected that final decision regarding the
budget to be reallocated will be made in Q2-Q3 2014. Procurement for research vessel was in Court for almost 8
months (vessel’s value is approximately 20 mln. LTL), however in Q4 2012 contract for vessel construction has
been signed – at this moment research vessel is under construction and risk of not delivering obligations till the final
deadline is minimised. Vessel construction is going according to the updated schedule, it is planned that
construction works will be completed till the end of 2014. Once final decision regarding funding for laboratory
building and related laboratory equipment funding reallocation is made, the project could be classified as of a
medium risk.
 P.4.2. Establishment of Joint Innovative Medicine centre (budget LTL 51,3 million) - there is significant risk of
not delivering obligations till the final deadline. The main reason of delays was difficulties in preparation of the
technical design of the research facility. Currently technical design is completed and construction works agreement
was signed on the 12th of July, 2013. It is planned that construction works will be finalised in the end of June, 2015.
In Q1 2014 project manager has resigned and was replaced, project management was strengthened. During the last
quarter project was implemented according to the update schedule and delay did not increase. Project is late for 1
year; a realistic project delay is only six months earlier than the deadline for absorption of funding
Taking into consideration the importance of these projects (combined value of four projects listed above is LTL 466
million, while combined value of all 14 MoES projects is LTL 831 million) immediate actions should be taken to
involve MoES, CPMA and PPA specialists in order to minimize any further delays in and to complete these R&D
project till the EU’s structural support funding period (30 th of September, 2015).
Following projects have been completed till present moment:
 P.2.3. The Development of the Food Science and Technology R&D infrastructure centre (budget 8.433.000 LTL);
 P.3.3. Establishment of Open-access National Future Energy Technology Centre project (budget 22.500.000 LTL);
 P.4.4. The Open Access Information Technologies Centre (budget 5.400.000 LTL);
 P.5.2. The VGTU Civil Engineering Centre (budget 18.900.000 LTL).
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The Consortium had to collect R&D projects progress information through participation in Project Supervisory Group
meetings, face-to-face meetings, and phone calls with respective R&D project managers. Despite the repeated attempts
to obtain structured progress information on R&D projects directly from MoES and CPMA, the Consortium has not
been given access to the actual progress information (updated R&D projects schedules and other documents, describing
the state of R&D projects), which is periodically provided by R&D project managers to CPMA. Such circumstances
complicated Consortium monitoring activities resulting in delayed gathering and reporting R&D projects status. Due to
the lack of information some of the Consortium conclusions and observations might have certain level of subjectivity
due to lack of accurate project progress data.
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Purpose of the report
The primary purpose of this document is to present the progress of the 20 R&D projects funded by MoES and MoE and
monitored by the Consortium consisting of Technopolis Group (TG) and UAB “Ernst & Young Baltic” (EY) (jointly –
Consortium).
This report presents the most important issues the R&D projects are facing at the moment and possible future risks. As
per contractual obligation the Consortium is monitoring the progress of R&D projects in the following fields:
 Development and implementation of time schedules of 20 R&D projects (T.5.2.1.). This covers all activities of
the plan;


Development of technical design of planned buildings (T.5.2.2.);



Procurement processes for purchases of services, works and equipment (T.5.2.3.);



Review of the equipment procurement lists and procurement methods (T.5.3.1.);



Review of the equipment technical specifications prepared by the project developers (T.5.3.2.);



Monitoring of equipment installation, testing and commissioning (including repair) (T.5.3.3.).This covers
monitoring of equipment installation, testing and commissioning from quality perspective.

Data for this report was collected during face-to-face meetings, phone calls with R&D project managers and other R&D
projects implementation team members, as R&D projects progress information, which is submitted to CPMA and
MoES (and LBSA and MoE), was not accessible to the Consortium.
This R&D projects quarterly progress report covers period starting from 1st of April 2014 till 20th of May 2014.
The progress of ongoing R&D projects is presented in a separate table covering all fields mentioned above.
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General status of the 20 R&D projects
Monitoring of R&D projects progress results will be shown on six different risks levels:


Red (R) indicates situation which requires immediate attention and intervention, because project is behind the
plans or plans are not detailed enough to track R&D projects progress on the quarterly basis;



Yellow (Y) indicates deviation from the planned values. Intervention should be made to reach planned values;



Green (G) indicates the project situation when it is implemented according to the plan;



Grey (N/A) indicates not applicable issue for the project. For example, not every project has construction works;



White (N) means that information, which could help to determine R&D project status, was not obtained.



White (Not yet) means that activity has not started yet. For example technical design preparation for planned
buildings or laboratory equipment procurement activities have not started yet.

The status of R&D project progress is just a snapshot of R&D projects status as of the end of reporting period;
therefore, the status might change in the next quarter if adequate actions will be taken by project developers.

71

Table 1: Status of 20 R&D projects.
Time frame
Project & Implementing
ministry
Start

Finish

P.1.1. The Marine valley core and
studies infrastructure renewal
(MoES)

200912-30

201501-31

2015 IV
quarter

P.1.2. Establishment of Utilities
and communications networks,
development of Science and
Technology Park infrastructure
(MoE)

200903-30

P.2.1. The Development of 5 R&D
centres and related infrastructure
(MoES)

201002-08

201410-30

P.2.2. The Development of the
Animal health, nutrition and
animal materials science and
education centre (MoES)

201002-12

201506-30

2015-06-30

P.2.3. The Development of the
Food Science and Technology
R&D infrastructure centre (MoES)

201002-01

201203-31

2012-03-31

P.2.4. Development of
Communication and Technology
Transfer Centre and (CTTC) its
infrastructure in Phase I (MoE)

201008-04

201409-30

2014-11-30

P.2.5. Development of
Communication and Technology
Transfer Centre and (CTTC) its
infrastructure in Phase II (MoE)

201109-12

201408-10

2015 I
quarter

2010-

2014-

2014-12-31

P.3.1. The national R&D Open

Technical
design of
planned
buildings
(T.5.2.2.)

Procurement
processes for
purchases of
services, works
and equipment
(T.5.2.3.)

List and
methods
(T.5.3.1.)

Q1, 2014

R

G

Y

Y

Y

Y

Q2, 2014

R

G

Y

Y

Y

Y

Q1, 2014

G

G

G

G

N/A

N/A

Q2, 2014

G

G

G

G

N/A

N/A

Q1, 2014

R

G

R

Y

G

G

Q2, 2014

R

G

R

Y

G

G

Q1, 2014

Y

Y

Y

G

Y

N

Q2, 2014

Y

Y

Y

G

Y

N

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Q1, 2014

Y

G

G

G

G

G

Q2, 2014

Y

G

G

G

G

G

Q1, 2014

R

Y

G

Y

Not yet

Not yet

Q2, 2014

R

Y

G

Y

Not yet

Not yet

Q1, 2014

Y

G

Y

G

Y

G

Progress
Forecasted
finish date

S
a
n
t
a
k
a

Nemunas

Marine

Valley

201407-31

Equipment procurement and installation
(T.5.3.)

Time
schedules of
project
activities
(T.5.2.1.)

Installation,
Technical
testing and
specifications
commissioning
(T.5.3.2.)
(T.5.3.3.)

2014 IV
quarter

2014-10-30

Completed
project
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Time frame
Project & Implementing
ministry

Procurement
processes for
purchases of
services, works
and equipment
(T.5.2.3.)

List and
methods
(T.5.3.1.)

Q2, 2014

Y

G

Y

G

G

G

Q1, 2014

G

G

Y

G

Y

G

Q2, 2014

G

G

Y

G

Y

G

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Q1, 2014

Y

G

Y

G

Y

G

Q2, 2014

Y

G

Y

G

G

G

Q1, 2014

R

G

Y

Y

G

N

Q2, 2014

R

G

Y

Y

G

N

Q1, 2014

R

G

Y

G

G

G

Q2, 2014

R

G

Y

G

G

G

Q1, 2014

Y

Y

G

Y

G

Y

Q2, 2014

Y

G

Y

Y

G

G

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Q1, 2014

Y

G

G

G

Y

N/A

Q2, 2014

Y

G

G

G

Y

N/A

Q1, 2014

R

G

G

Y

Not yet

Not yet

Q2, 2014

R

G

G

Y

Not yet

Not yet

Q1, 2014

R

G

G

G

Y

Y

Progress
Finish

access centre in KTU (MoES)

01-07

12-31

P.3.2. The recent Pharmaceuticals
and Health Technology Center
(MoES)

201001-18

201506-30

2015-06-30

P.3.3. The national Open Access
Future Energy Technologies
Centre (MoES)

201002-02

201312-31

Completed
project

P.3.4. Establishment of
technology transfer and business
incubator base (MoE)

200902-02

201412-31

2014-12-31

P.4.1. The Joint Research centre of
Life science (MoES)

201003-31

201507-31

2015-07-31

P.4.2. The Joint Research centre of
Innovative Medicine (MoES)

200908-03

201506-30

2015-08-31

P.4.3. The Joint Research Centre
of Nature (MoES)

201001-21

201409-30

2014-11-30

P.4.4. The Open Access
Information Technologies Centre
(MoES)

200912-31

201106-30

Completed
project

P.4.5. Establishment and
installation of ICT business
incubator and technology centre
and related infrastructure (MoE)

201005-27

201406-16

2014-06-30

P.4.6. Construction and
installation of Bio Technology
Park business incubator 1st and
2nd sections (MoE)

201012-14

P.5.1. The National Physics and

Technical
design of
planned
buildings
(T.5.2.2.)

Forecasted
finish date

Start

S
a
u
l
e
t
e
k
i
s

Santara

Valley

2010-

201412-31
2015-

Equipment procurement and installation
(T.5.3.)

Time
schedules of
project
activities
(T.5.2.1.)

Completed
project

Completed
project

Installation,
Technical
testing and
specifications
commissioning
(T.5.3.2.)
(T.5.3.3.)

2015-06-30

2015-08-31
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Time frame
Valley

Project & Implementing
ministry

Technical
design of
planned
buildings
(T.5.2.2.)

Procurement
processes for
purchases of
services, works
and equipment
(T.5.2.3.)

List and
methods
(T.5.3.1.)

R

G

G

G

Y

Y

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Completed
project

Q1, 2014

Y

G

Y

G

G

G

Q2, 2014

Y

G

Y

G

G

G

Progress
Forecasted
finish date

Start

Finish

Technology Centre (MoES)

01-05

08-31

P.5.2. The VGTU Civil
Engineering Centre (MoES)

201001-18

201208-31

Completed
project

P.5.3. "Naglis" Laser centre
(MoES)

200912-31

201406-30

2014-08-31

Equipment procurement and installation
(T.5.3.)

Time
schedules of
project
activities
(T.5.2.1.)

Q2, 2014
Completed
project

Installation,
Technical
testing and
specifications
commissioning
(T.5.3.2.)
(T.5.3.3.)
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Common R&D project implementation related risks
Risk

Impact

Applicable
projects

Probability

Solution

Time schedules (T.5.2.1.)
Part of the projects will not be
completed
within
deadlines
defined in financing contracts or
even 2007-2013 (n+2) funding
period. This is mainly due to
inadequate initial construction
planning and procurement related
issues.

Delayed start of facilities operations
and later realisation of research
results.

P.4.6.

Moderate

Projects might not be completed
2007-2013 funding period which
would lead to cancelation of project
construction or giving back funding
to the EU.

P.1.1; P.4.1; P.4.2;
P.5.1.

High

Project delay and
additional funding.

P.2.2; P.2.5.

Moderate

Strengthen project management and
administration teams of the high risk
projects (implemented for P.5.1. and
P.4.1. projects);
Inform CPMA, Public procurement
agency (PPA) about importance of
these projects and necessity to avoid
delays in conducting the functions of
those agencies in relation to these
projects (review of the technical
specifications
and
procurement
process reviews in case of the PPA,
administer EU support in R&D
project contracts and process changes
in the case of CPMA). Involve them
into joint work group activities to
speed up and run functions in
parallel,
where
possible
(implemented);
Develop detailed project plans and
ensure regular follow up and
monitoring of progress at the
MoES/MoE level;
Prepare
contingency
plan
(implemented for P.1.1, P.5.1.
projects);

Technical design (T.5.2.2.)
Facilities will not fully satisfy the
needs of the users and will
require some adjustments.

need

for

Involve experts during the whole
construction period that could ensure
facility construction according to the
technical design or make necessary
adjustment.

Procurement processes (T.5.2.3.)
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Risk
Initial
delay
of
projects
commencement, lengthy and
complicated public procurement
process, (sometimes) insufficient
competency
in
project
management teams, disputes
related to the lack of clear
technical scope definition could
cause delay in procurement
process.

Impact
Project delay and
additional funding.

Applicable
projects
need

for

Probability

P.1.1; P.2.2; P.3.1;
P.3.2; P.3.4; P.4.1;
P.4.2; P.4.3; P.5.3.

Moderate

P.2.1.

High

P.1.1; P.5.1.

Moderate

Solution
Involve CPMA in preparation of the
public procurement documentation.
Project management and CPMA
should work closely during tendering
process.
Involve Consortium experts when
preparing
public
procurement
documentation
for
independent
review and comments.
Increase level of competency of team
members or strengthen management
team.

Equipment procurement and installation (T.5.3.)
Research
equipment
is
temporary installed in the
facilities which might not be
fully
suitable
for
newly
purchased equipment. This is the
result of delays in construction
of planned facilities.

Damage to the equipment.
Additional costs for reallocating the
equipment when facilities are ready.

Prepare action plans for equipment
installation in the temporary locations
and later relocation.
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Interim Quarterly Project Progress Report on 20 R&D Projects Q2 2014 (T.5.4.)
This appendix provides detailed information on the status of 20 R&D projects monitoring activities and results. The Consortium had to collect R&D projects progress
information through participation in Project Supervisory Group meetings, face-to-face meetings, and phone calls with respective R&D project managers. The Consortium
had limited access to factual and structured project information in written form (documents, detailed schedules) despite several requests and attempts to gather them from
the MoES and projects directly from September 2011 till the date of this report. The reporting period is 1st of April 2014 – 20th of May 2014. Project progress reports
provided to CPMA and MoES on a regular basis by organisations executing the projects were not accessible to Consortium as well. Such circumstances complicated
Consortium monitoring activities resulting in delayed gathering and reporting R&D projects status. Due to the lack of information some of the Consortium conclusions and
observations might have certain level of subjectivity or inaccuracy.

P.1.1. Establishment of Marine valley core and renewal of education infrastructure
Project overview
Valley

Marine

Project Title

Establishment of Marine valley core and renewal of education infrastructure

Implementing organisation

Klaipėda University

Project Number

P.1.1.

Project ID

VP2-1.1-SMM-04-V-01-003

Institution signed the Financing
Agreement

Ministry of Education and Science

Date Financing
signed

2009-12-31

Agreement

Project start date

2008-06-10

End Date of the Project planned

2015-01-31

End Date of the Project forecasted

2015 IV quarter (if laboratory building and its associated equipment procurement is
removed from the current programme period – 2015 I quarter)

End date of
programme

2015-12-31

the

Funding

Budget (LTL)

89 181 000 (TBC after re-approval of MSTC building budget)

Responsible Consortium expert

Jonathan Williams (TG)

Project description, expected
project results

 Established 1 fully operational scientific research centre (NOTE: now to be
implemented in a 2nd phase after 2015);
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Project overview




Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)

Created 60 new job places in scientific research;
Signed 8 cooperation agreements between research institutions and SMEs;
Established/renewed and furnished 4 laboratories;
Established/renewed and furnished 10 educational laboratories.

Status of the project, Q1 2014
Removal of the laboratory
building and its associated
equipment procurement from the
current programme period is
confirmed.
However, budget
approval for completion of the
laboratory building in the next
programme period is not yet
confirmed.

Status of the project, Q2 2014
The project team has submitted a
justification for the budget approval
of the laboratory building to MoES.
This is based on its contribution to
smart specialisation in marine
disciplines. Until the response is
received, there remains some
uncertainty about completion of the
laboratory building.

In Q4 2013 the university has
announced significant changes to
the management of Coastal
Research and Planning institute
(CORPI) (new director).
Progress is being achieved by the
new management team in
agreeing the operational status of
the Marine Science & Technology
Centre
(MSTC) within the
university, but this process has
further to go.
Progress on the research vessel
has been good and is on schedule
for completion before the end of
2014 as planned according to
updated schedule.

Arrangements for open access
remain
undecided.
Some
suggestions to make use of the
Baltic Valley Association (BVA)
within the Klaipeda triple helix
(university,
Baltic
Valley
Association, S&T Park/incubator)
have not yet been taken up.
Completion of an operation plan is
a high priority.

The technical design does not
need to be changed when the
laboratory building is re-tendered.

Rapid progress on the vessel
construction has been achieved,
with the complete structure now
completed
at
module
level.
Appropriate project tasks are being
performed up to the agreed
schedule/ work plan.
No further review is required,
provided the current budget for the
MSTC is re-scheduled in full.

Comments
This remains the major source of
uncertainty for the project.
Continued dialogue with MOES
would be helpful.

Proposed actions
Monitor the status of
discussion in the ministry
on budget approval.

No actions proposed.
Effectiveness of the open access
centre
will
depend
on
implementing
suitable
operational arrangements. The
BVA president could usefully
assist this discussion.

No actions proposed.

No comment on research vessel.

No comments.

No actions proposed.

Research vessel technical design
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Task
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)
Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Status of the project, Q1 2014
is complete.
Vessel construction appears to be
running to schedule, with no
significant risk to completion on
schedule.
Procurement of the vessel
equipment appears to be on
schedule.

Status of the project, Q2 2014

Comments

Proposed actions

Vessel construction is progressing
on schedule.

Requires only routine progress
monitoring.

No actions proposed.

This must await approval of the
budget in Phase 2.

This must await approval of the
budget in Phase 2.

Important to ensure that budget
is re-approved, see above.

Monitor re-approval
ministry.

No changes.

No changes.

No comments.

No actions proposed.

Some good work has been
undertaken by the OAC Manager,
helping to clarify how the OAC
could expand capacity for
research and innovation. This
now needs to be integrated within
an operational plan for the Valley
as a whole.

The emphasis now needs to be
ensuring that the operational plan
for the OAC is able to deliver
increased capacity for research &
innovation.
At present, the
commitment by the University to do
this in an inclusive way is not clear.

There have been significant
changes in senior University
personnel, and these have
delayed progress on this issue.

Maintain dialogue with key
personnel
to
monitor
progress and assist where
possible.

Procurement
of
the
vessel
equipment is also on schedule.

by

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

Q1 2014 – still valid in Q2 2014 :

Rescheduling of the laboratory build has
been agreed, but re-budgeting for the
delayed build and procurement has not
been approved.

If the laboratory is not completed as
planned, it will severely compromise the
impact of the whole Valley as the
laboratory is intended to provide a focal
point for research activities across several
institutes and departments with Klaipeda
University, and also a centralised location
for open access facilities. Without the
laboratory, it will not be possible to
procure much of the open access

Monitor progress of this decision
process in the ministry.

There remain two areas of risk to
project completion:



Approval of funding for laboratory
and its equipment procurement in a
phase 2 (2015-2017).
An operational plan is needed to
clarify how the Valley will engage
with, and deliver benefit to,
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Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

stakeholders through the OAC. This
needs to be drafted.

Impact

Recommendations

equipment as there will not be adequate
facilities to house it.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties
Q2 2014:
Potential benefits of an effective OAC are not yet clear to all elements of the
Klaipeda triple helix (university, Baltic Valley Association, S&T
Park/incubator). This is getting in the way of committing to an operation plan
for the OAC.

Solutions
Push for ever-greater clarity on how the Valley will work in practice, and how the
university will benefit from involvement of the Baltic Valley Association.
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P.1.2. Establishment of Utilities and communications networks, development of Science and Technology Park infrastructure
Project overview
Valley

Marine

Project Title

Establishment of Utilities and communications networks, development of Science and
Technology Park infrastructure

Implementing organisation

Klaipeda University

Project Number

P.1.2.

Project ID

VP2-1.4-UM-04-V-01-004

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Economy

Date Financing Agreement 2011-09-22
signed
Project start date

2009-03-30

End Date of the Project - 2014-07-31
planned
End Date of the Project - 2014 IV quarter
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
Budget (LTL)
Responsible
expert

17 927 014
Consortium Jonathan Williams (TG)

Project
description,  Established internal communications and engineering networks in Klaipeda
expected project results
University area of 10 ha;
 Built business incubator wing of 2000 m2.
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Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
Infrastructure works complete.
Incubator design complete and
construction work just started.
Completion schedule remains
November 2014.

Status of the project, Q2 2014
Incubator construction is now
underway and on track.

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)
Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)

Complete.

Complete.

No comments.

No actions proposed.

Complete.

Complete.

No comments.

No actions proposed.

No equipment list changes.

This is all satisfactory.

No actions proposed.

Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Coming due in 2014.

Equipment of the incubator is now
under procurement, with tendering
expected by August 2014. This
will be consistent with incubator
completion by Nov 2014.
Complete.

No comments.

No actions proposed.

N/A

N/A

No comments.

No actions proposed.

Continued lack of IP policy is a risk
to the incubator achieving desired
impact on R&D and innovation.

Comments
No comments.

Proposed actions
No actions proposed.

Press for university approval of
IP policy.

Maintain dialogue with key
university personnel and
monitor progress.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

The need for an IP policy is key to both
these Marine Valley projects.

Lack of IP policy obstructs business
planning for OAC and incubator.

Maintain pressure on university for
progress on this issue.

Q2 2014:
As previously reported, no significant
risk remains on this project, but
progress on IP policy needs to be
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Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

pressed.
Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties
No difficulties foreseen.

Solutions
No difficulties foreseen.
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P.2.1. Development of Agrobiotechnology, forestry, biomass energy, water and Biosystem Engineering R&D centres, higher education
and related infrastructure and reorganisation of science and studies institutions
Project overview
Valley

Nemunas

Project Title

Development of Agrobiotechnology, Forestry, Biomass energy, Water and Biosystem
engineering R&D centres, higher education and related infrastructure and reorganisation
of science and studies institutions

Implementing organisation

Aleksandras Stulginskis University

Project Number

P.2.1.

Project ID

VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Education and Science

Date Financing Agreement 2010-02-08
signed
2008-02-25

Project start date

End Date of the Project - 2014-10-30
planned
End Date of the Project - 2014-10-30
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
83 749 000

Budget (LTL)
Responsible
expert

Consortium Alasdair Reid (TG)

Project
description,  Established 5 fully operational scientific research centres;
expected project results
 Established/renewed and furnished 33 laboratories;
 Established/renewed and furnished 14 educational laboratories;
 Created 60 new job places in scientific research field;
 Signed 20 cooperation agreements between research institutions and SMEs.
Task
Development

and

Status of the project, Q1 2014
The works are progressing well.

Status of the project, Q2 2014
Funding
agreement
for

the

Comments
Additional funding will be used

Proposed actions
No actions proposed.
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Task
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
However, given earlier delays the
project completion date has been
extended to 30th June 2014.

Status of the project, Q2 2014
additional 3.2 mln. LTL was signed.
Given this additional sum, the
overall project completion status is
now
76.3%.
New
project
completion date as agreed with
CPMA is 30th October, 2014.

The construction works in
building III are planned to be
completed and handed over to
ASU in early April 2014.

Building complex III: All works
have been completed. Two of the
buildings are being fully used. One
building had some defects left after
the re-construction works, which
are being fixed at the moment. The
completion paperwork has to be
officially presented and accepted by
the district municipality, which can
take 1-2 months.
The works on this building complex
were covered by funds from two
ministries/agencies: MoES/CPMA
(i.e. Valleys) and MoE/LBSA (i.e.
other programmes).

Four teaching rooms (auditoriums)
were completed in June 2013.
Furniture for two teaching rooms
has been delivered and installed.
All further supplies have been
stopped due to non-payments from
ASU side (the amount owed is
260,000 LTL).
The work in the central building is
progressing to schedule and the
building has to be completed by 1st
of August, 2014. However, part of
the work is of low quality, which
has been pointed out by the
university. As a result certain
works had to be redone by the
contractor.
Experimentation station: The
renovation works contract was
signed in January, 2014. All works
are planned to be completed
within six months. As this
concerns building renovation, no
major problems or risks are
foreseen.

Comments
for: restoration and construction
of a greenhouse and an
extension of the creo-biology
laboratory (total 158,200 LTL,
at LAMMC); equipment for
various laboratories at ASU and
LAMMC (total 2,038,200 LTL);
furniture for the laboratories
staff (283,800 LTL); furniture
for teaching centres (100,200
LTL); furniture for a teaching
laboratory
(300,000
LTL);
salary for project management
team (336,793 LTL).

Proposed actions

Four teaching rooms (auditoriums)
were completed in June 2013 and
have been in full use since the start
of 2014.
The works in the central building
(which are funded from three
funding sources) are progressing
according to the schedule. They
have slowed down a little bit as the
contractor had some additional
unforeseen works. However, the
works are going at full speed now
with five companies working on
site. The building is still on track
for completion by 1st of August,
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Task

Status of the project, Q1 2014
Forestry Institute: All works are
progressing on track to be
completed before summer 2014.

Cryobiology lab in Babtai: All
completed.

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

Task completed.

Public procurement of furniture
(i.e. laboratories furniture, office
furniture for all buildings,
furniture for two lecture theatres
plus furniture for project partners
as a result of the additionally
granted funding) is still not taking
place. The documents needed for
the public procurement procedure
are preparation.
Equipment: Public procurement
process is still unfinished.
A 10th lot for teaching equipment
of a total value of 1.5 mln. LTL is
planned in 2014.
Purchase of computers – situation
unchanged.

Status of the project, Q2 2014
2014.

Comments

Proposed actions

No comments.

No action proposed.

The public procurement plan for
this project has to be updated to
include equipment/furniture to
be funded from additional
funding.
The plan is to get this plan
approved so that all procurement
procedures are started (and even
completed) before the summer
holidays season starts. The
concern is, however, whether the
university’s procurement office
can handle it – at the moment all
efforts are being put to a large
project funded from the Ministry
of Agriculture.

University should consider
putting additional human
resources to move the
procurement process fast
and smoothly..

Experimentation station: The works
are going at full speed and are due
to be completed by end of August,
2014.
Forestry Institute: Approximately
90% of the works have been
completed so far. All works are on
track to be completed by the end of
June 2014.
Cryobiology lab in Babtai: All
completed.
Task completed.

Public procurement for furniture,
i.e. laboratories furniture, office
furniture for all buildings, furniture
for two lecture theatres plus
furniture for project partners
(LAMMC) as a result of the
additionally funding, has still not
taken place. The majority of
documents needed for the public
procurement procedure have been
prepared.
Public
procurement
documentation for laboratories
furniture will be submitted for
CPMA for review in late May 2014.
Equipment: Public procurement of
Lot 9 (worth 7 mln. LTL) is still
ongoing. The most problematic
pieces of equipment are the two
microscopes worth 1 mln. and 0.7
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Task

Status of the project, Q1 2014

Status of the project, Q2 2014
mln. LTL. It is likely that contracts
for part of the equipment (for 5-6
mln. LTL) will be signed but the
parts related to the microscopes will
be re-tendered. During this retendering process ASU will also
include equipment planned to be
purchased from additional funding
to the procurement. The plan is to
receive all proposals in July.

Comments

Proposed actions

No comments.

No action proposed.

No comments.

No action proposed.

Computers – all purchased.
Towards the very end of the project
ASU will purchase publicity
services. A marketing brochure
about the Joint Research Centre will
be prepared in Lithuanian and
English.
This
will
include
descriptions/pictures
of
the
available equipment; descriptions of
services etc.

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)

Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)

Purchase of computers is planned
via
Central
Purchasing
Organisation (http://www.cpo.lt/)
and to be done during Q2-Q3 of
2014.
All other tenders will be done
using open tendering procedures
(but not international).
Review of equipment might be
needed for the equipment being
asked through the additional
funding of 10m LTL in the next
quarter.

LAMMC (partner in this project)
still has a number of small value
procurements.
Purchase of computers was done
via Central Purchasing Organisation
(http://www.cpo.lt/).
All other tenders are / will be done
using open tendering procedures
(but not international).

Status has not changed.
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Task
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Status of the project, Q1 2014
A couple of other contracts have
been signed for the supply of
laboratory equipment.

Status of the project, Q2 2014
A number of contracts (worth 5-6
mln. LTL) are planned to be signed
once the current procurement of the
laboratory equipment is completed.

Comments
The equipment installation is
supervised by the supplier and
scientific personnel; there is no
specific need for any additional
control.

Proposed actions
No action proposed.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

Q2 2013 – still valid in Q2 2014

The Forestry Institute renovated its
facilities and plans to remain located in
their current offices at Babtai. They will
use newly purchased equipment in ASU
facilities but will use office spaces in
Babtai.

Synergies between scientists groups will
not be achieved; this may result in lower
science output and research quality in the
long term.

Organise discussion with ASU,
Forestry Institute, MoES and
consortium representatives to
agree on contingency plan.

The main project idea was consolidation
of
science
potential
including
infrastructure and human resources.
However, there is high risk, that this goal
will not be achieved, because Forestry
Institute is not planning to move to ASU
facilities.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties
LBSA questioned one of the procurement procedures and as a result has
not settled three payment requests from ASU worth 1mln. LTL. ASU
owes their contractor this amount. The building cannot be officially
commissioned until all payments are settled.

Solutions
Although this situation relates to the project funded by the Ministry of Economy/LBSA
(and not from the Valleys programme), this influenced the completion of the whole
building. The Ministry of Education and Science should intervene to require LBSA to
settle the dispute and clarify any questions relating to the procurement procedure. This
should be done as a matter of urgency to allow commissioning of the building.
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P.2.2. Development of Animal health, nutrition and animal materials science and education infrastructure, consolidation of the
scientific potential
Project overview
Valley

Nemunas

Project Title

Development of Animal health, nutrition and animal materials science and education
infrastructure, consolidation of the scientific potential

Implementing organisation

Lithuanian University of Health Sciences

Project Number

P.2.2.

Project ID

VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-009

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Education and Science

Date Financing Agreement 2010-02-12
signed
2007-07-25

Project start date

End Date of the Project - 2015–06-30 agreed with CPMA after contract amendment (2012-07-31 – initial project
completion date)
planned
End Date of the Project - 2015–06-30
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
33 763 000

Budget (LTL)
Responsible
expert

Consortium Alasdair Reid (TG)

Project
description,  Established 2 fully operational scientific research centres;
expected project results
 Established/renewed and furnished 15 laboratories;
 Established/renewed and furnished 12 educational laboratories;
 Created 56 new job places in scientific research;
 Signed 10 cooperation agreements between research institutions and SMEs.
Task
Development

and

Status of the project, Q1 2014
The project is on track; although

Status of the project, Q2 2014
“Zootechnical
and
Veterinary

Comments
No comments.

Proposed actions
No action proposed.
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Task
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)

Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

Status of the project, Q1 2014
some of the project activities are
delayed against internal university
deadlines.
“Zootechnical and Veterinary
Science and Training Base” in
Giraite. A technical project is not
yet being prepared. A public
procurement procedure for the
purchase of the technical project
preparation services should be
launched in April.
Correction of the technical design
and related contract work on the
building in Baisiogala. The
technical
design
has
been
completed and the works have
started.
The building of the training based
in Giraite has a simple rectangular
shape without any complicated
structures, thus there is no risk of
delay in construction.
“Zootechnical and Veterinary
Science and Training Base” in
Giraite: A public procurement
procedure for the purchase of the
technical
project
preparation
services should be launched in
April, 2014.

Status of the project, Q2 2014
Science and Training Base” in
Giraite. A detailed technical plan of
the building has been completed.
A public procurement procedure for
the purchase of the works and
technical project will be launched
in late June 2014.
Correction of the technical design
and related contract work on the
building in Baisiogala. The works
are progressing.

Comments

Proposed actions

Task completed.

No comments.

No action proposed.

“Zootechnical
and
Veterinary
Science and Training Base” in
Giraite: A public procurement
procedure for the purchase of the
works and technical project will be
launched in late June 2014.
Procurement of furniture and
equipment will be done in the
summer.

The University is in charge of
two projects (this and P.3.2) and
is dealing with procurement
procedures for all projects
together.

No actions proposed.

Update on the furniture and
equipment for the buildings under
the original part of the contract:
furniture has been delivered
during March to various buildings
on Tilžės street.

Update on the furniture and
equipment for the buildings under
the original part of the contract:
furniture is still being delivered to
various buildings on Tilžės street.
Scientific equipment worth 10 mln.

There is still a possibility that
the public procurement of
various parts of this training
base will run into difficulties.
However, the time period
includes enough slack to allow
completion. Plus, this public
procurement is considered a
number 1 priority for the
university.
In case of both this and P.3.2
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Task

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)
Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Status of the project, Q1 2014
The tender for the remaining part
of the furniture (worth less than
100,000 LTL) was re-launched, a
contract with the winner was
signed, and furniture was being
delivered during March, 2014.
Scientific equipment: equipment
worth 10 mln. LTL has been
acquired.
Proposals
received
during the repeated procurement
are still being analysed by the
university’s public procurement
office. It is expected that a
contract for the equipment worth 2
mln. LTL will be signed in early
April, 2014. The remaining
equipment (worth 8 mln. LTL)
will have to be re-tendered. The
re-launch is planned in May /
June, 2014.
Scientific equipment is being
tendered
through
an
open
international
procurement
procedure.
As part of the original funding
agreement, only one part of the
scientific equipment is left (see
T.5.2.3.)
Equipment is being procured at
the moment.

Status of the project, Q2 2014
LTL is been acquired: a contract for
the equipment worth 2 mln. LTL
was signed in early April 2014;
contracts for 5 mln. LTL will be
signed in May-June 2014. The
remaining equipment (worth 3 mln.
LTL) will have to be re-tendered
one more time either at the end of
June, 2014 or end of September,
2014. The exact date depends on
the outcome of a complaint to the
court that was made by one of the
bidders of the completed tendering
procedure. A decision made by the
court will determine when the new
procurement procedure can take
place.

Comments
projects it was decided that the
university will put all efforts to
make
sure
this
repeated
procurement is successful, i.e.
University legal and public
procurement specialists will talk
/ cooperate with the scientists in
order to make sure that technical
specifications
and
tender
requirements are set so that no
re-tendering is needed.

Proposed actions

Situation not changed.

No comments.

No action proposed.

Situation not changed.

No comments.

No action proposed.

Situation not changed

No comments.

No action proposed.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related
risks have been determined.
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Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

No difficulties foreseen.

No difficulties foreseen.
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P.2.4. Communication and Technology Transfer Centre and the infrastructure in Phase I: establishment of open access laboratory of
fruit and vegetable processing technology simulation
Project overview
Valley

Nemunas

Project Title

Communication and Technology Transfer Centre and the infrastructure in Phase I:
establishment of open access laboratory of fruit and vegetable processing technology
simulation

Implementing organisation

Lithuanian Agriculture and Forestry centre's subsidiary-institute of vegetable growing

Project Number

P.2.4.

Project ID

VP2-1.4-UM-04-V-01-003

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Economy

Date Financing Agreement 2011-07-05
signed
Project start date

2010-08-04

End Date of the Project – 2014-09-30
planned
End Date of the Project – 2014-11-30
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
3 810 680

Budget (LTL)
Responsible
expert

Consortium Jelena Angelis (TG)

Project
description,  Designed and built (reconstructed) fruit and vegetable processing technology
expected project results
modelling open access laboratory building (1500 m2);
 Purchased basic laboratory equipment, technology and furniture.
Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D

Status of the project, Q1 2014
The building is completed and the
works have been accepted.
Additionally allocated funding has

Status of the project, Q2 2014
Funds absorption prior to the
receipt of additional funding was
96%. Taking into the account the

Comments
No risks foreseen with the
implementation of the project
related to the additional funding.

Proposed actions
No actions proposed.
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Task
projects (T.5.2.1.)

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,

Status of the project, Q1 2014
to be signed by the order of the
Minister of Economy. This was
signed on 26th of March, 2014.
Additional funding of 660,493
LTL (plus VAT) was assigned to
this project. In addition, 5% of the
budget will come from the
Institute.
This funding is lower than the
sum originally requested by the
project team. Internet access
related expenditure was not
approved.
Additional funding has been
requested for: completion the road
works in front of the building
(208,593 LTL); cover of the
additional
construction/
renovation costs incurred by
LAMMC
(32,401
LTL);
laboratories and office equipment
(216,628 LTL); R&D equipment,
such as -86°C freezer, boiling
cauldron,
steriliser
(171,052
LTL); electric hoist / trolley
(22,850 LTL); computers and
Internet (24,821, LTL); stationary
glass partitions (3,132 LTL);
water pressure station / water
treatment equipment (11,830
LTL); floor washing machine
(8,900 LTL).
Task completed.

Status of the project, Q2 2014
additional funding, the current fund
absorption is 79%.

Comments
However, an official opening
which the project team planned
for September is unlikely to
happen.

Proposed actions

Task completed.

No comments.

No actions proposed.

New
public
procurement
procedures will have to take
places now that the project has
received additional funding.

LBSA and the Institute are
discussing project’s procurement
plan. There were two points under
discussion:

No comments.

No actions proposed.

The amendment of the trilateral
funding
agreement
specifying
additional budget received has been
signed. The project manager
prepared a procurement plan. As
this has not yet been approved by
LBSA, the project manager cannot
start the procurement process. This
means that the project is unlikely to
be completed by September. Most
likely, the Institute will write an
official letter to the MoE and LBSA
requested to extend the project
completed deadline to end of
November, 2014.
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Task
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

Status of the project, Q1 2014
The project team hopes that works
outside the building can be done
by the existing contractor (by
signing an addendum to the
contract). This will be worth
approx. 30% of the additionally
received funding.
Equipment (worth 250,000 LTL)
and furniture (worth 250,000
LTL) will be publicly procured.

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)

The project team is planning to
procure equipment and furniture
together in lots.

Status of the project, Q2 2014
1. Purchase
of
equipment/
furniture:
All
equipment/
furniture can be purchased in
lots by categories. There will
be 4-5 lots (based on the code
each type of equipment/
furniture has). Procurement
can be done by means of a
survey as the value of
categories is below 600,000 Lt
(a threshold above which an
open
public
procurement
procedure has to be used).
2. Purchase of services to
complete the road works in
front of the building. The
project team hopes that works
outside the building can be
done by the existing contractor
by signing an addendum to the
contract. LBSA are not fully
convinced
about
such
approach and are advising the
project to apply open public
procurement.
See above.

Comments

Proposed actions

The only issue blocking an
approval of the procurement
plan and start of the procedures
is an agreement between LBSA
and the project about the
approach
towards
the
procurement of works. The
project team feels that going
through the new full public
procurement procedure will
result in additional unnecessary
works and potential risk, i.e.
bidders will be asking for
documentation which will take

No actions proposed.
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Task

Status of the project, Q1 2014

Status of the project, Q2 2014

Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)

Technical specifications of the
equipment
which
will
be
purchased as a result of the
additional funding have not been
prepared yet.
The current facilities have visited
to look at the ongoing installation
of the equipment.

Status has not changed.

Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

No change as no new equipment
has been acquired since the last
visit.

Comments
time to prepare; there is also a
risk that the first procurement
process will not go through,
which will mean a delay in
project implementation.
No comments.

Proposed actions

No comments.

No actions proposed.

No actions proposed.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

Q3 2013 – still valid in Q2 2014
Establishment of business in the new facilities
It is still unclear for the project team how private businesses will be able
to establish their activities / bring their equipment into the building
which belongs to the state. The Institute cannot do much being a state
budgetary institution.

 The Institute will contact the Government (as well as to both ministries and funding
agencies) urging them to come up with a solution on how state owned buildings can
be used by private businesses.
 The Investment models for R&D infrastructure project report should be immediately
sent to the project manager after the report approval.

According to the project manager, businesses are keen to come to the new
building and start their operation. However, some of them have already started
saying that the process of building this new facility has taken too long, they
(business) cannot wait for such a long time and they have started looking
around for other solutions.
There is a risk of losing some interested businesses and opportunities to
cooperate with them.
Q2 2013 – still valid in Q2 2014
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Any Foreseen Difficulties & Solutions
Utilisation of new facilities for business
The team from the Institute claims that there were several contacts with
businesses in the past; a number of other business contacts are still active
at the moment and there will definitely be a need in the future. However,
the Institute / OAC are not advertising themselves yet. Main reasons why
institute is not advertised:
 Demand from businesses is unclear.
 Researchers’ performance is being assessed based on publications and
academic research and not business activities.
 Businesses need to be encouraged to use OAC services until businesses
clearly understand the clear benefits from OAC.
This difficulty is linked to the un-resolved issue with IPR policy (see below).
Still valid in Q2 2014
Utilisation of new facilities for science
The project manager (and key scientist) does not see a problem with covering
the use of the equipment in scientific terms. According to the Institute’s
experience, when it comes to science, 15% use / load of equipment is good.
One part of the equipment will be 60% used; the other – 10%. In consortium
opinion, 15% of equipment utilisation is too low and additional actions to
promote equipment usage should be taken.
The project implementation team expects additional funding for promotion of
equipment usage. For instance subsidies for enterprises to run R&D tests or
additional funding, which should cover part of the expenses. However, there is
no clear action plan how to increase equipment usage by the institute. This
difficulty is linked to the un-resolved issue with HR (see further).
Q4 2012 – still valid in Q1 2014
HR is unlikely to change.
There are 13 people (plus 2 on maternity leave). At least half will move to the
new building. Project Manager said that more people are not needed as he
does not have time to work on all projects (i.e. he is a lead scientists, so he is
involved in all projects).
Concern here is that a new facility is being built to provide better
working/research conditions for current people as no new people are being
planned.
Q2 2012 – still valid in Q1 2014
The IP policy of the Institute is not clear.

 A more proactive business contacts search is required. This should not be done by the
lead scientist as he is a very busy person. This activity could be carried out by an
internal (to the Institute or the overarching Institute – Forestry Institute) or external
(Valley association or KTPC II) person / team.
 Researchers’ contracts need to be revised to include performance assessment criteria
linked to the OAC activities.
 Part of the Institutes budget can be linked to the OAC performance (in terms of
business contracts).

 Utilisation of OAC facilities for scientific use should be monitored to check if R&D
infrastructure utilisation is sufficient.
 If equipment utilisation is not high enough, higher scientific outputs need to be set for
the Institute. This should force them either to hire new researchers or to have more
scientific collaborations with other institutions.
 External R&D equipment users should be identified and informed about the
possibility to use the equipment.

 MoES should be aware of this and probably require higher/more scientific output once
the scientific environment is improved.

 Bring this issue to the attention of MoE and MoES, clarify with the MoES.
 Strongly encourage the Institute to start developing an IPR strategy.
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P.2.5. Communication and Technology Transfer Centre and its infrastructure in Phase II: formation of the infrastructure and
material base project
Project overview
Valley

Nemunas

Project Title

Communication and Technology Transfer Centre and its infrastructure in Phase II:
formation of the infrastructure and material base

Implementing organisation

Aleksandras Stulginskis University

Project Number

P.2.5.

Project ID

VP2-1.4-UM-04-V-01-002

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Economy

Date Financing Agreement 2011-09-06
signed
Project start date

2011-09-12

End Date of the Project – 2014-08-10
planned
End Date of the Project – 2015 I quarter
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
Budget (LTL)
Responsible
expert

7 197 959
Consortium Jelena Angelis (TG)

Project
description,  Designed field engineering and communication networks and communication and
expected project results
technology transfer centre;
 Established engineering and communication networks to Valley territory;
 Established communication and technology transfer centre in Lithuanian University of
Agriculture (160 m2);
 Built and equipped R&D facility wing (1300 sq. m) for business incubator,
communication and technology transfer centre, laboratories further expansion,
purchased necessary equipment.
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Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
Current project progress
approximately 47%.

is

Establishment of engineering
networks: More or less all works
completed.

Construction of communication
and technology transfer centre: It
has been agreed with the
contractor that they will continue
with the works.
This was achieved by means of
friendly negotiations. It was
explained to the contractor that
they will have to pay penalties for
not delivering the works they have
signed up for.
Documentation to get building
permission is currently being
prepared. It is expected that the
building equipment will be
delivered to the site in May, 2014.

Status of the project, Q2 2014
Current project progress in terms of
the absorption of funds is 50.24%.
Establishment
of
engineering
networks: More or less all works
completed. There were only two
outstanding works to be done here:
provision of (a) gas and (b) water.
(a) Plans for gas provision are being
prepared at the moment. An
advance payment was made in early
May.
(b) All water-related works have
been completed. What is left is
more of a homework, e.g. to
connect water supply etc.
Construction of communication and
technology transfer centre:
The
contractor
“Struktura”
submitted a revised building plan
on 20 May 2014 to ASU. It was
revised given the fact that no
additional funding will be available
for the construction of the building.
ASU will review this plan by 23
May, 2014, and then pass it for
external assessment. As the plan
has been assessed before, ASU
hopes that the results will be
received by 1 June.
Once the revised document is
submitted,
all
documentation
required to get building permission
will be submitted. This permission
is the main problem at the moment
(see Comments).
Purchase

of

R&D

and

Comments
ASU still hopes to get a
construction permission in June,
2014, so the works on the site
are planned to be started in June,
2014.
When exactly this permission
will be granted is linked to the
approval of the renewed Kaunas
district
plan.
Building
permissions for any building in
the District cannot be given until
the District plan is approved.

Proposed actions
Request
an
official
extension of the project.

According to the project
manager, the Plan was submitted
for public discussion before 25th
April, 2014. The approval of the
District Plan is likely to happen
during the next meeting of the
District council in late June,
2014.
The ASU rector is in ongoing
discussions with the District
administration, if there are any
ways to get permission to start
construction preparation works
while the District Plan is still in
the approval process.
The project team will definitely
request an extension of the
project, due either to the current
delays or the additional funding
(if such is granted).

office
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Task

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)

Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)
Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)

Status of the project, Q1 2014
Purchase of R&D and office
equipment: no actions yet.
It was agreed with the contractor
that the building will be
constructed following the current
design. According to ASU, this
does not cause any constructional
risks for the building and its later
exploitation as the building will
just not look as beautiful as it was
planned to be. Some decorative
parts will be omitted.
There were no procurement
procedures during this quarter.
Purchase of equipment is planned
towards the end of construction
activities.
Status has not changed.
However, to make the process
faster it has been agreed with the
project team that they will
consider procuring equipment as
part of the other procurement
procedures of ASU. This can
potentially save some time.

Status of the project, Q2 2014
equipment: no actions yet.

Comments

Proposed actions

Status has not changed.

No comments.

No actions proposed.

Status has not changed.

No comments.

No actions proposed.

Status has not changed.

Earlier comments still valid:
Project manager plans to acquire
two computers in meeting rooms
and 21 computers in business
incubator. There are three issues
with acquiring computers as part
of
the
current
project:
computers, acquired during
current project implementation
stage, will be outdated by the
time start-ups come into the
incubator; if a start-up is being
created, they will have their own
computer; some start-ups will
need computers with certain
special features. In expert’s
opinion, funding for purchase of
computers is not needed. The
same can be said about 10

The Ministry should be
informed about the issues
concerning
computer
purchase so they can decide
if this is a sensible use of
public funds.
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Task

Status of the project, Q1 2014

Status of the project, Q2 2014

Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)

Not relevant yet.

Not relevant yet.

Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Not relevant yet.

Not relevant yet.

Comments
printing-copying machines. This
was communicated to the
project.
Earlier comments still valid:
R&D equipment comprises a
small part of the overall project
(about 250,000 LTL) budget and
ASU central administration has
R&D equipment procurement
experience from other projects;
therefore there is minimum risk
regarding purchase of R&D
equipment.
No comments.

Proposed actions

No actions proposed.

No actions proposed.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

No difficulties foreseen.

No difficulties foreseen.
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P.3.1. Establishment of National open access to R&D centre in Kaunas University of Technology
Project overview
Valley

Santaka

Project Title

Establishment of National open access to R&D centre in Kaunas University of
Technology

Implementing organisation

Kaunas University of Technology

Project Number

P.3.1.

Project ID

VP2-11-SMM-04-V-01-005

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Education and Science

Date Financing Agreement 2010-01-07
signed (MoES)
Project start date

2009-02-02

End Date of the Project – 2014-12-31
planned
End Date of the Project – 2014-12-31
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
Budget (LTL)
Responsible
expert

119 775 284
Consortium Artūras Piliponis (EY)

Project
description,  Established 1 fully operational scientific research centre;
expected project results
 Crated 81 new job places in scientific research;
 Signed 13 cooperation agreements between research institutions and SMEs;
 Established/renewed and furnished 22 laboratories.
Task

Status of the project, Q1 2014

Status of the project, Q2 2014

Comments

Proposed actions
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Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
The building still has not been
accepted. Planned acceptance of
the building is
20th of April,
2014.
At the moment equipment for 49,5
mln. LTL (out of 89 mln. LTL) is
contracted and paid. The rest of
tenders are in progress – waiting
for
proposals,
evaluating
proposals
or
signing
the
agreements. One of the tenders
(for office furniture) appeared in
court, however, the court decided
to terminate the tender which is
now being re-launched. It is
planned that remaining tenders
will be finalised till the end of
October, 2014.

Status of the project, Q2 2014
The building has now been
accepted.
Remaining equipment tenders are
in progress – waiting for proposals,
evaluating proposals or signing the
agreements. One of the remaining
equipment tenders had to be relaunched due to too high prices
provided in proposals.
Tender for office furniture (the one
which previously appeared in court)
has been re-launched; however,
proposed prices were too high, thus
the tender has to be re-launched
once more. The project is planning
to request for additional funding
(about 2 mln. LTL) for remaining
equipment and furniture.

Comments
Additional funding has been
received (2,6 mln. LTL) for
completion of project activities Mechatronics
laboratory
renovation.
Additional funding (300,000
LTL) has been received for
reallocation of the equipment
and staff from old building to
the new one – it is planned that
the reallocation will take place
till the end of summer, 2014.
Another portion of additional
funding (about 2 mln. LTL) will
be requested for the completion
of project activities.
Prolongation of the project till
31st of December, 2014 has been
formally agreed with MoES.

Proposed actions
No actions proposed.

P.3.4. MoE project*:
Prolongation of MoE project till
31st of December, 2014, has
been officially agreed – thus the
activities in MoE and MoES
projects can be aligned.

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,

Technical design is completed.

Technical design is completed.

Equipment procurement is in
progress. At the moment all the
remaining tenders are launched
and procured the same way as

Equipment procurement is in
progress. At the moment all the
remaining tenders are launched.

*Since P.3.1. (MoES project)
and P.3.4. (MoE project) are
interlinked
very
closely,
information on both projects is
presented in this table.
No comments.

Project management team build
up the competences necessary
for
successful
equipment
procurement. Therefore, there is

No actions proposed.

No actions proposed.
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Task
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)
Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)
Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Status of the project, Q1 2014
before.

Status of the project, Q2 2014

Comments
little/ no risk for tenders’ failure.

Proposed actions

Equipment is purchased according
to the equipment procurement list.
No adjustments were made during
the last quarter.
No adjustments were made during
the last quarter.

Equipment is purchased according
to the equipment procurement list.
No adjustments were made during
the last quarter.
No adjustments were made during
the last quarter.

No comments.

No actions proposed.

No comments.

No actions proposed.

No assistance required.

No assistance required.

KTU scientists are responsible
for supervision of equipment
installation and testing.
The technical specifications of
most
expensive
equipment
pieces include warranty and
maintenance for the period of at
least 1-2 years; therefore
equipment can be replaced or
repaired without significant
additional expenses.

No actions proposed.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

No project implementation related
risks have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related
risks have been determined.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

No difficulties foreseen.

No difficulties foreseen.
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P.3.4. Establishment of technology transfer and business incubator base
Project overview
Valley

Santaka

Project Title

Establishment of technology transfer and business incubator database

Implementing organisation

Kaunas University of Technology

Project Number

P.3.4.

Project ID

VP2-1.4-UM-04-V-01-005

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Economy

Date Financing Agreement 2011-09-16
signed (MoES)
Project start date

2009-02-02

End Date of the Project - 2014-06-30
planned
End Date of the Project - 2014-12-31
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
23 613 991

Budget (LTL)
Responsible
expert

Consortium Artūras Piliponis (EY)

Project
description,  Created and developed internal and external communication networks in "Santaka"
expected project results
Valley;
 Established and installed business incubator, technology transfer and youth
entrepreneurship centre (4500 m2), purchased scientific research equipment.
Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)
Review of the technical

Status of the project, Q1 2014
The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

Status of the project, Q2 2014
The project is closely interlinked to
P.3.1. – see above.

Comments
The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

Proposed actions
The project is closely
interlinked to P.3.1. – see
above.

The project is closely interlinked

The project is closely interlinked to

The project is closely interlinked

The

project

is

closely
105

design of planned buildings
(T.5.2.2.)
Assistance in procurement
processes for purchase of
services,
works
and
equipment, their planning
and
implementation
(T.5.2.3.)
Review of the equipment
procurement
lists
and
procurement
methods
(T.5.3.1.)
Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

to P.3.1. – see above.

P.3.1. – see above.

to P.3.1. – see above.

interlinked to P.3.1. – see
above.
The project is closely
interlinked to P.3.1. – see
above.

The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked to
P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked to
P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

The project is closely
interlinked to P.3.1. – see
above.

The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked to
P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

The project is closely
interlinked to P.3.1. – see
above.

The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked to
P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked
to P.3.1. – see above.

The project is closely
interlinked to P.3.1. – see
above.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

The project is closely interlinked to
P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked to P.3.1.
– see above.

The project is closely interlinked to P.3.1.
– see above.

The project is closely interlinked to
P.3.1. – see above.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

The project is closely interlinked to P.3.1. – see above.

The project is closely interlinked to P.3.1. – see above.
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P.3.2. Establishment of Recent Pharmaceutical and Health Technology Centre
Project overview
Valley

Santaka

Project Title

Establishment of Recent Pharmaceutical and Health Technology Centre

Implementing organisation

Lithuanian University of Health Sciences

Project Number

P.3.2.

Project ID

VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-004

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Education and Science

Date Financing Agreement 2010-01-18
signed
Project start date

2009-03-12

End Date of the Project - 2015-06-30
planned
End Date of the Project - 2015-06-30
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
53 000 000

Budget (LTL)
Responsible
expert

Consortium Jelena Angelis (TG)

Project
description,  Established 1 fully operational scientific research centre;
expected project results
 Created 24 new job places in scientific research;
 Signed 8cooperation agreements between research institutions and SME’s;
 Established/renewed and furnished 10 laboratories.

Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
The building of the Recent
Pharmaceutical
and
Health
Technology Centre was officially
opened on 25th of March.

Status of the project, Q2 2014
A contract for the additional
funding of approximately 17 mln.
LTL (excl. VAT) has been signed.
The new completion date of the

Comments
No comments.

Proposed actions
No actions proposed.
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Task

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

Status of the project, Q1 2014
Additional funding of approx. 17
mln. LTL (excl. VAT) has been
approved: about 13 mln. LTL is
assigned for the works on nearby
six-story laboratories building
(about 30% of the building will be
renovated using this money); the
rest will be used for the equipment
and furniture.
The contract for this additional
funding has not yet been signed
but the university is confident that
it will be; although could not say
when. Thus they have decided to
sign the works agreement using
their own funds and at their own
risk.
Task completed.

Status of the project, Q2 2014
project is June, 2015.

Comments

Proposed actions

Task is completed, no building
works are planned under the
additionally received funding. .

No comments.

No actions proposed.

Laboratories furniture: As of midFebruary
the
supplier
(“Labochema”)
owes
the
university 200,000 LTL in fines
for the delay in delivering the
laboratories furniture.

A purchase of furniture and
computer equipment is planned for
the building which is covered by
the additional funding. The
documentation is currently being
agreed with CPMA.

Follow up the status of the
furniture/equipment
procurement.

Office furniture: Most of the
furniture has been delivered but
the suppliers (“Kėdžių studija”)
are late in delivering some of the
furniture. The university is
calculating fines.

Laboratories furniture: As of midFebruary
the
supplier
(“Labochema”) paid the university
200,000 LTL in fines for the delay
in delivering the laboratories
furniture.

Research equipment: Tender
procedures for the purchase of the
equipment for the remaining 7
mln. LTL (excl. VAT) is
‘standing in queue’. There are

Office furniture: Most of the
furniture has been delivered but the
suppliers (“Kėdžių studija”) are late
in delivering some of the furniture.
The university is waiting for the

The project manager working
with this Valley project at
CPMA has changed. Due to this
change and to the fact that the
workload at the Agency related
to the end of the EU SF
programming period increased,
CPMA take longer (than it is
allowed according to the
procedures)
in
reviewing
documentation, received from
the project. The project team
presented the current issue to
MoES as soon as it had
occurred. .
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Task

Status of the project, Q1 2014
various tenders (from all over the
university) which need to take
place.

Status of the project, Q2 2014
payment of calculated fines.

Comments

Proposed actions

No comments.

Follow up the status of the
furniture/equipment
procurement.

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)

The university will try to purchase
the computers-related equipment
(i.e. servers, networks, and
computers) under the contract
extension through the Central
Purchasing Organisation.

Research
equipment:
Tender
procedures for the purchase of the
equipment for the remaining 7 mln.
LTL (excl. VAT) are ‘standing in
queue’ and have not been initiated
yet. There are various tenders (from
all over the university) which need
to take place. The plan is to launch
this tender in the middle of the
summer in 2014.
The university will try to purchase
the computers-related equipment
(i.e. servers, networks,
and
computers) under the contract
extension through the Central
Purchasing Organisation.

Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

See key risks and difficulties.

See key risks and difficulties.

No comments.

No actions proposed.

No change.

No change.

No comments.

No actions proposed.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues
Q1 2014 – still valid in Q2 2014
The public procurement procedures for
the remaining parts of the research
equipment.

Description

Impact

Recommendations

The tender for the equipment for the
remaining 7 mln. LTL (excl. VAT) was
due to take part in January 2014.
However, as a number of tenders on the
university side have accumulated, this
tender is on hold.

If the procurement process does not lead
to winners being selected for all lots, then
there might be a need for a new public
procurement process for the remaining
research equipment.
As the additional funding has been
approved, the project will be extended

Procurement of equipment has
been going on since Q4 2013. Not
all equipment was purchased then
resulting in re-tendering of the
procedures.
The University is in charge of two
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Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

automatically thus mitigating the risk
with the delayed equipment purchase.

projects (this and P.2.2) and is
dealing
with
procurement
procedures for both projects.
In case of both (this and P.2.2)
projects it was decided that the
university will put all efforts to
make
sure
this
repeated
procurement is successful, i.e.
University legal and public
procurement specialists will talk /
work with the scientists in order to
make
sure
that
technical
specifications
and
tender
requirements are set so that no retendering is needed.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

No difficulties foreseen.

No difficulties foreseen.
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P.4.1. Establishment of Joint Research Centre of Life sciences
Project overview
Valley

Santara

Project Title

Establishment of Joint Research Centre of Life sciences

Implementing organisation

Vilnius University

Project Number

P.4.1.

Project ID

VP2-1.1-SMM-04-V-01-016

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Education and Science

Date Financing Agreement 2010-04-02
signed (MoES)
Project start date

2010-04-01

End Date of the Project - 2015-07-31
planned
End Date of the Project - 2015-07-31
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
125 363 753

Budget (LTL)
Responsible
expert

Consortium Fritz Ohler (TG)

Project
description,  Established 1 fully operational scientific research centre;
expected project results
 Created 100 new job places in scientific research;
 Signed 5 cooperation agreements between research institutions and SMEs;
 Established/renewed and furnished 23 laboratories;
 Established/renewed and furnished 18 educational laboratories.
Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
The date of completion of
building
and
fitting
and
installation
of
research
equipment is scheduled for July,

Status of the project, Q2 2014
The date of completion is
scheduled for July 2015 – thus
there are no changes since the last
reporting period.. Activities are

Comments
No comments.

Proposed actions
No actions proposed.
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Task

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation
(T.5.2.3.)

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)

Review of the equipment
technical specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning
(including
repair)
(T.5.3.3.)

Status of the project, Q1 2014
2015. This is adjusted and
agreed with the Ministry.
Completed.

Status of the project, Q2 2014
therefore in line with the adjusted
plan.
Completed.

Comments

Proposed actions

No comments.

No actions proposed.

As regards the laboratory
furniture, the funding contract
with the Ministry is signed, the
tender is under way, a sufficient
number of proposals have been
submitted, and the proposals are
currently under evaluation. As
regards the prices of the offers,
there
are
rather
positive
prospects as they remain lower
than expected / planned.
All types of equipment are either
procured (cf. Q4/2103) or are in
the tender process, except for the
computer cluster, which will
enter the procurement process
by end of 2014, mainly due to
decreased
prices
and/or
advanced
technological
characteristics.
Cf. above.

Since the last period (Q1 2014)
progress has been made as the
evaluation of the proposals has
been accomplished.

The technical specifications of the
equipment
are
prepared
by
researchers, who will operate them.
Then they are submitted to VU central
procurement department, which is
responsible for the organisation of
tenders.

No actions proposed.

Unchanged, as all types of
equipment have been procured,
except for the computer cluster,
which will enter the procurement
process by end of 2014, mainly
due to decreased prices and/or
advanced
technological
characteristics?

No comments.

No actions proposed.

Cf. above.

The laboratory furniture tender will be
an international one. This should
ensure good competition for supply.

No actions proposed.

No changes, except for the
timing (cf. above).

No changes.

Major importance equipment pieces
are under full warranty and
maintenance for at least 1–2 years;
therefore, the risk of additional
expenses in case equipment breaks
down is minimised with condition that
the equipment is under warranty even
after the relocation of the equipment.

Propose project manager
to create a checklist for
equipment acceptance.
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Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Q4 2013 – still valid in Q2 2014
Timely
accomplishment
of
the
construction works is an overall risk to
the project.

Q4 2013
While the decision for the supplier of
construction works seems to be on the safe
side (cf. above), the accomplishment of the
construction works itself, including the
integration of specialised equipment is
another risk factor that overshadows the
entire project.
Q1 2014
In general, the concerns raised in Q4 2013
still hold true, however, given the
(increased) management capacity and
attention devoted to the project, there will be
no increased risk.
Q4 2013
The project manager is confident that a
business plan will be in place allowing the
operational functioning of the centre. He
noted that currently they have secured 60
mln. LTL in contracts.
However, he noted that the life cycle of
scientific equipment is 5-7 years suggesting
that there will be a need for reinvestment
from 2016 onwards.
Q1 2014
The 60 mln. LTL (cf. Q4 2013) are based on
on-going, thus multi-period projects,
themselves based on grants (national, EU),
but also contracts. It should demonstrate the
ability of the centre to attract money.
A key issue in the future is the funding of
overheads – either from grants/contracts
and/or from institutional funding.
Another key issue is the re-investment in
(scientifically) out-dated research equipment
and the provision and availability of
researchers / technicians in key areas such as

Q4 2013 – still valid in Q2 2014
Business planning and reinvestment
need.

Impact

Recommendations

The project fails in terms of funding
from the EU and has to be funding from
other (national) resources or re-scaled
(which causes additional costs).

Tight monitoring based on reliable
milestones / progress indicators.

Estimated reinvestment needs could be
as high as the initial equipment budget.
(Statement still valid in Q2 2014 as it
concerns the period after completion of
the project).

Ensure that the cost and pricing
models integrated in the business
plan enable the centre to cover a
minimum share of their own
reinvestment needs.
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Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

Management / leadership gap could
create unfavourable conditions for the
project at hand and for the more
operational period. However, due to the
fact of a rather careful and focused
leadership of the project at hand, the
potential risk is manageable.

For the next planning period it will
be important to ensure a robust and
effective governance / management
capacity for investments of the type
under consideration.
This recommendation is in line with
the overall lesson in the course of
the entire programme and related
projects, "that management is the
difference
which
makes
the
difference".

bioinformatics
or
various
'omics
technologies. Thus (the rationale for) future
funding will be a key issue, particularly to
allocate additional money for making the
investments in infrastructure productive.
As regards re-investment it would be a good
idea to follow the idea investing in research
programmes that need and therefore justify
the investment in specialised equipment
rather than to directly invest in research
infrastructure.
A final remark: Given the experience from
the funding programme at hand it is
worthwhile to consider a more centralised
management facility for procurement and
implementation of various kinds of "big
projects".
Q2 2014
Poor governance and management of
the university (system)

A general risk is related to overall problems
in the governance and management of the
higher education system. The case at hand is
the new legislation which regulates the
nomination / election of the direction /
management / supervision of the HEI, which
could create a gap in management and
leadership as the new actors will be in office
in early 2015. However, this is a general
observation which is not related to the case
at hand.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

No difficulties foreseen.

No difficulties foreseen.
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P.4.2. Establishment of Joint Innovative Medicine centre project
Project overview
Valley

Santara

Project Title

Establishment of Joint Innovative Medicine centre

Implementing organisation

Vilnius University, institute of experimental and clinical medicine

Project Number

P.4.2.

Project ID

VP2-1.1-SMM-04-V-01-015

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Education and Science

Date Financing Agreement 2010-04-21
signed (MoES)
Project start date

2009-08-03

End Date of the Project – 2015-06-30
planned
End Date of the Project – 2015-08-31
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
51 229 361

Budget (LTL)
Responsible
expert

Consortium Fritz Ohler (TG)

Project
description,  Established 1 fully operational scientific research centre;
expected project results
 Created 75 new job places in scientific research;
 Signed 5 cooperation agreements between research institutions and SMEs;
 Established/renewed and furnished 8 laboratories.

Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
Construction works are on-going;
at present the 4th floor is under
construction. Overall, construction
works will be finished by end of

Status of the project, Q2 2014
No major changes since Q1 2014,
time frame has remained the same:
completion of construction is
expected by end of 2014,

Comments
The former project manager has
resigned (for personal reasons)
and has been replaced. The rest
of the team has remained the

Proposed actions
No actions proposed.
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Task

Status of the project, Q1 2014
2014, details / adjustments etc. by
mid-2015, thus total completion is
expected by mid-2015.

Status of the project, Q2 2014
completion
of
detail
work
(implementation of furniture and
technical equipment) by June 2015.

90% of funding will be spent by
end of 2014. The earlier problem
– not enough funds for furniture –
has been resolved through an extra
funding from the Ministry at an
amount of 4 mln. LTL.
Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)

The technical design of the Completed.
building has been completed –
in fact, the building is under
construction (cf. above).

Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

About 50% of the planned
expenditures
have
been
consumed,
the
remaining
procurement (50% of the
budget) will take place in the
course of 2014, based on the
existing equipment list.

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)

Cf. above.

Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)

Remaining procurement will take
place toward the final stages of
the construction, thus there is no
need at this stage to review
equipment lists.
The technical specifications are
prepared by the scientists, who
consult
experts
from
the
Innovative
Medicine

The remaining 50% of budget
assigned for purchase of equipment
is
currently
processed:
the
procurement process will start in
June and will be completed in
autumn 2014. Installation will take
place during the first half year of
2015.
Cf. above.

The technical specifications are
prepared by the scientists, who
consult experts from the Innovative
Medicine Technologies and Bio
pharmacy Association so there is no
need for review.

Comments
same, i.e. project administration
(2 persons), centre of innovative
medicine (about 5-6 people), in
total about 7 FTE.

Proposed actions

No comments.

No action proposed.

The
remaining
equipment
budget is sufficient to cover
planned
equipment
costs
according to
the
project
manager.

No further action needed.

R&D
financing
agreement
includes
only
general
information about laboratory
equipment; therefore, the project
implementation
team
has
flexibility to prepare tender
documents.

No action proposed.

No actions proposed.
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Task

Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Status of the project, Q1 2014
Technologies and Bio pharmacy
Association
No change.

Status of the project, Q2 2014

Comments

Proposed actions

No change.

External experts ensure proper
process
of
equipment
installation monitoring and
testing. In addition, the tender
documentation
of
major
equipment
pieces
includes
training and warranty period for
at least one year; therefore there
is a low risk for unforeseen
expenses.

Project manager should
have a checklist for
equipment acceptance.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues
Q4 2013 – still valid in Q2 2014
Activities of the OAC are poorly
planned and managed.

Description

Impact

Recommendations

While the team responsible for
construction is composed of two project
managers plus one civil engineer, the
OAC is still represented by one single
person. Moreover, while the 2+1 team for
constructions works / equipment has a
meeting every week, there is no
systematic coordination between the
construction team and the OAC manager.
Thus, the management of the OAC and
thus of the project after completion is still
critical and represents a major risk for the
effective use of the whole centre.
Moreover, the fact that the project
managers for construction / equipment
have changed several times is another
indication of poor "ownership" of the
entire centre.

The centre is not really prepared to
negotiate and attract business. Therefore,
there is a risk that IMC resources could be
exploited without proper compensation
from interested parties.

A professional IMC management
team should be assigned which
could organise and plan daily
activities.
The creation of the business plan
both as a process as well as a
product will be critical to
overcome
this
gap
in
communication and strategy. The
business plan itself has to provide
strong evidence about the planned
businesses.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions
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Q3 2013 – still valid in Q2 2014
The management of the OAC and thus of the project after completion is rather
critical. There is only one person in charge and no support staff. It is largely
unknown to the project manager what the OAC manager is actually doing,
particularly which kind of business has been attracted or will be attracted.

The centre is not really prepared to negotiate and attract business. Therefore, there is a
risk that IMC resources could be exploited without proper compensation from interested
parties.
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P.4.3. Establishment of the Joint Research Centre of Nature
Project overview
Valley

Santara

Project Title

Establishment of the Joint Research Centre of Nature

Implementing organisation

Joint Research centre of Nature

Project Number

P.4.3.

Project ID

VP2-1.1-SMM-04-V-01-008

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Education and Science

Date Financing Agreement 2010-01-21
signed (MoES)
Project start date

2009-08-10

End Date of the Project - 2014-09-30
planned
End Date of the Project - 2014-11-30
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
15 030 000 (after agreement amendment – 16 331 694)

Budget (LTL)
Responsible
expert

Consortium Artūras Piliponis (EY)

Project
description,  Established 1 fully operational scientific research centre;
expected project results
 Created 32 new job places in scientific research;
 Signed 33 cooperation agreements between research institutions and SMEs;
 Established/renewed and furnished 6 laboratories.

Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
At the end of Q1 2014 only about
85% of construction works have
been completed so it can be seen
that construction will not be

Status of the project, Q2 2014
Construction works are completed.
Building acceptance is scheduled
for 29th of May.

Comments
No comments.

Proposed actions
No actions proposed.
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Task

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)
Review of the equipment
technical
specifications

Status of the project, Q1 2014
completed and building will not
be accepted within the extended
deadline (3rd of April, 2014) and
additional delay of at least 2
months is foreseen. However, the
project manager assured that the
delay will not cause any issues as
the project has been officially
extended till 30th of September,
2014.
The errors in the technical project
have been corrected, updated
technical project agreed with the
builder.
All initially planned equipment
tenders
are
completed
–
equipment is installed and
functional.
Laboratory furniture is being
purchased – 2 out of 3 tenders are
ongoing and one more tender will
be re-launched shortly. It is
planned that all tenders will be
finalised till end of July, 2014.

All equipment is purchased.

All tenders completed.

Status of the project, Q2 2014

Comments

Proposed actions

Status has not changed.

No comments.

No actions proposed.

Procurement of furniture is ongoing
– there are 3 lots (procured
separately) in total. 1 lot has been
contracted, agreement has been
signed and furniture delivery is
awaited within June, 2014. Tender
for another lot is almost complete –
it is planned that contract will be
signed on 10th of June, 2014.
Tender for the third lot appeared in
court (one of the tenderers was not
satisfied with the evaluation
results), thus project might not be
completed within the extended
deadline of 30th of September.
According to the project manager,
they have not requested for further
official prolongation of the project,
as the terms are not clear yet.
All equipment is purchased.
Procurement of furniture is
ongoing.

No comments.

Ask for additional extension
of the project if the problem
with the tender in court is
not solved until July, 2014.

No
issues
were
noticed
regarding
equipment
procurement. No further action
required.
No further action required.

No actions proposed.

All tenders completed.

No actions proposed.
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Task
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Status of the project, Q1 2014

Status of the project, Q2 2014

Comments

Proposed actions

All tenders completed.

All tenders completed.

Additional
funding
for
equipment
transfer
was
dedicated with the adjustment of
the financing contract.

No actions proposed.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

No project implementation related
risks identified.

No project implementation related risks
identified.

No project implementation related risks
identified.

No project implementation related risks
identified.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties
2013, Q2 – still valid in Q2, 2014
R&D financing agreement states relatively high indicators for new job
places and agreements with SME (32 and 33 respectively).
 New job places. Given the fact Joint Research centre is budgetary
institution, it might be difficult to reach the goal (32 new job places)
without additional budget funding.
 Agreements with SME. Main Joint Research centre activities are
funded from budget or competitive funding grants schemes. Moreover,
the Joint Research centre is more oriented to fundamental research,
however, the fundamental research market in Lithuania is very small.
Therefore it might be difficult to reach planned value (33 agreements)
or signed agreements will be “artificial” and no real cooperation will be
reached.

Solutions
JRC top management:
 Should promote participation in national and international projects.
 Dedicate a person, responsible for making contacts with businesses and inform them
about provided R&D services.
 Use market research data, as a starting point for communication with businesses.
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P.4.5. Development of Informational and ICT and biotechnology innovative medical technologies and pharmaceutical technology
parks investments, establishment of engineering communication networks, construction and installation of ICT business incubator
and technology centre
Project overview
Valley

Santara

Project Title

Development of Informational and ICT and biotechnology innovative medical
technologies and pharmaceutical technology parks investments, establishment of
engineering communication networks, construction and installation of ICT business
incubator and technology centre.

Implementing organisation

Visoriai Information Technology Park

Project Number

P.4.5.

Project ID

VP2-1.4-UM-04-V-01-007

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Economy

Date Financing Agreement 2011-07- 08
signed (MoES)
Project start date

2010-05-27

End Date of the Project - 2014-06-16
planned
End Date of the Project - 2014-06-30
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
Budget (LTL)
Responsible
expert

22 934 491
Consortium Artūras Piliponis (EY)

Project
description,  Established engineering and communication networks for greenfield investment,
expected project results
business ICT business incubator and technology centre;
 Designed, built and equipped ICT business incubator and technology centre (7300
m2).
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Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)
Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)
Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Status of the project, Q1 2014
Construction of communication
networks is completed and
accepted by responsible agencies.

Status of the project, Q2 2014
Construction of communication
networks is completed and accepted
by responsible agencies.

Comments
No comments.

Proposed actions
No actions proposed.

Technical design is complete. No
more technical designs are
planned.
Technical specification for audio
and video equipment is being
finalised. It is planned that audio
and video equipment will be
purchased and installed within
upcoming 2 months.
Tender for computer equipment
and servers hardware is almost
complete and it is planned to sign
the contract with equipment
provider within upcoming 3
weeks.
The park is fully filled and
operating, only audio and video
equipment tenders are remaining.
It is planned that all project
activities will be finalised till end
of May, 2014.
No review needed.

Technical design is complete. No
more technical designs are planned.

No comments.

No actions proposed.

All tenders except the one for audio
and video equipment are completed.
The last tender is planned to be
completed till end of June, 2014,
however, additional prolongation
of the project might be needed if
tender is not completed on time.
The park is fully filled and
operating.

No comments.

Request
for
additional
prolongation of the project
if the last tender is not
completed on time.

No review needed.

No comments.

No actions proposed.

No TS to be reviewed.

No TS to be reviewed.

No comments.

No actions proposed.

No installation, testing and
commissioning of equipment to
monitor.

No
installation,
testing
and
commissioning of equipment to
monitor.

No comments.

No actions proposed.
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Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

No project implementation related
risks determined.

No project implementation related risks
determined.

No project implementation related risks
determined.

No project implementation related risks
determined.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

No difficulties foreseen.

No difficulties foreseen.
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P.4.6. Construction and installation of Bio Technology Park business incubator (The 1st and 2nd sections)
Project overview
Valley

Santara

Project Title

Construction and installation of Bio Technology Park business incubator of the 1st and
2nd sections

Implementing organisation

National Research Institute of Innovative Medical Center

Project Number

P.4.6.

Project ID

VP2-1.4-UM-04-V-01-006

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Economy

Date Financing Agreement 2011-11-16
signed (MoES)
Project start date

2010-12-14

End Date of the Project - 2014-12-31
planned
End Date of the Project - 2015-06-30
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
Budget (LTL)
Responsible
expert

10 158 223
Consortium Jelena Angelis (TG)

Project
description,  Designed and built (reconstructed) and installed Bio technology park business
expected project results
incubator first section (1500 m2);
 Designed and established engineering network for Biotechnology park business
incubator second section. Established second section (1500 m2);
 Purchased and installed Biotechnology park business incubator equipment for both
sections.
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Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
Section 1 (Santariskes clinics):
 The hospital prepared the work
plan for all the works associated
with this project but it has not
yet been officially handed over
to the contractor. However,
works-related meetings are
already taking place and the
contractor is preparing for the
main works, e.g. they uncovered
(i.e. took parts of the walls off)
of the existing building to see
and learn how the floors under
have been made.
 Preparations for the construction
works from the hospital side are
under way: they had to move
everything from the two floors
under the level where the works
will take place. It is very likely
that the project will ask for an
extension for this part of the
incubator. They are discussing it
internally but haven’t started an
official request as yet.
 The fence around the site will
be put in place soon. To
simplify movement for the
contractors and to avoid too
much construction related traffic
on the hospital territory an
entrance to the site will be made
from Mokslininku Street. The
hospital asked the City Council
for permission. An answer has
not yet been received.
 Based on the project team’s
internal plan, current delay in
project activities is about 3

Status of the project, Q2 2014
Financial progress of the overall
project is 12%. Most of the works
have so far been done in the Section
2 of the incubator.
Section 1 (Santariskes clinics):
 The work plan has been officially
handed over to the contractor.
 At the moment, an inspection of
the foundation is underway to
see, if underpinning is needed.
Results should be delivered by
23rd of May, 2014.
 Access to the building site will
come from the inner hospital
territory. The original idea to
organise an entrance to the site
from Mokslininku Street was
dropped due to cost.

Comments
Due to the delays with Section 1
of the incubator, there will
definitely be a need to ask for
project extension until June
2015.

Proposed actions
No actions proposed.

Section 1 (Santariskes clinics):
This part of the project is still
planning to apply to the MoE for
the additional 5m LTL but they
need to wait until the project has
made sufficient progress.
Section 2 (at Visoriai):
 Contractors acknowledge the
slight delay in delivering
works and have assigned more
staff to this project.

Section 2 (at Visoriai):
 All activities with this section of
the project are progressing.
Current delay (against the
internally set plan) is one week.
Meetings with contractors take
place every week to ensure works
are progressing.
 The ‘box’ of the building is in
place.
 Preparatory works to lay down
internal engineering networks
have started.
 According to the contract, all
construction and internal works
have to be finalised by 20th
September 2014.
 Furniture and equipment are to be
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Task

Status of the project, Q1 2014
weeks.
 Preparations for the internal
works of the building (i.e. all
the works needed to be done
inside of the newly constructed
building) will take place
between May and October: (a)
in May the service provider for
this works will be known; and
(b) the project team believes
that the major part of the
construction will be in place by
October for some internal works
to start.

Status of the project, Q2 2014
tendered in the summer, 2014
(see T.5.2.3. below).
 Absorbed funds currently stand at
1,053,940 LTL (all incl. VAT): to
the sums reported in Q1 2014,
304,109 LTL was invoiced in
March (but not settled as yet).

Comments

Proposed actions

Section 2 (at Visoriai):
 All activities with this section of
the project are progressing.
Current delay (against the
internally set plan) is a couple
of weeks. Meetings with
contractors take place every
week to ensure works are
progressing.
 The frame of the building is in
place.
 According to the contract all
construction and internal works
have to be finalised by 20th of
September.
Furniture
and
equipment are likely to be
delivered in October-November
(see T.5.2.3. below).
 Absorbed funds 638,018 LTL
(all incl. VAT): 203,676 LTL
for September (paid); 77,230
LTL for October (paid);
296,646 LTL for November
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Task

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

Status of the project, Q1 2014
(paid);
60,464
LTL
for
December (paid); and 111,812
LTL for February. This is still
behind plan as the original plan
was to have 1 mln. LTL
invoiced in September.
Task completed.

Status of the project, Q2 2014

Comments

Proposed actions

Task completed.

No comments.

No actions proposed.

Section 1 (Santariskes clinics):
 Tender for the second part (i.e.
internal parts of the incubator)
was launched during this
quarter. There were some
clarifications about technical
details but no major issues
during the procurement process.
8-9 proposals received. The
hospital has 1 month to select
the service provider.
 A purchase of equipment (worth
approximately 100,000 LTL) is
left to procure.

Section 1 (Santariskes clinics):
 The project team has chosen the
service provider to deliver the
second part of the works (i.e.
internal parts of the incubator)
worth 4.8 mln. LTL. The decision
has been forwarded to LBSA for
approval and is expected by 30th
of May, 2014. After that a
contract can be signed.
 A purchase of equipment (worth
approximately 100,000 LTL) is
left until the second part of the
internal works is underway.

The hospital thinks that it might
be possible to insist on the
incubator operator bringing /
buying part of the equipment.

No actions proposed.

Section 2 (Visoriai):
 Procurement of the laboratory
furniture is delayed. It is now
planned
for
May
2014.
Procurement procedures will
take approx. 3 months and
another 2-3 months will be
needed for the delivery of
furniture and equipment.

Section 2 (Visoriai):
 Procurement of the laboratory
furniture and equipment is now
planned for June, 2014. The
equipment cannot be procured
earlier as there is no space where
to install this equipment.
 In the meantime LBSA was
informed that the list of
equipment will not be changed.
 Procurement procedures will take
about 3 months and another 2-3
months will be needed for the
delivery
of
furniture
and
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Status of the project, Q1 2014

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)

Section 1 (Santariskes clinics):
 Open
international
public
procurement process is used.
Section 2 (Visoriai):
 A list of equipment is being
renewed at the moment. Once
this is the done, the list will
have to be agreed with LBSA.
Value of furniture is 118,000
LTL; value of equipment is
820,000 LTL

Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)
Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Not prepared yet. Too early at this
stage.

Too early at this stage.
Section 2 (Visoriai): contractor for
the building construction is also in
charge of all internal works and
for purchasing and installation of
the
very
basic
laboratory
equipment. Rest of the equipment
will be tendered by IMC and
partners.

Status of the project, Q2 2014
equipment.
Section 1 (Santariskes clinics):
 Procurement of internal works
was done based on the lowest
price approach. It is likely that
the contractor performing the
construction works will win the
delivery of the internal works as
well.
Section 2 (Visoriai):
 The list of equipment has not
changed and LBSA was informed
about that.
Not prepared yet. Too early at this
stage.

Both sections: Too early at this
stage.

Comments

Proposed actions

No comments

No actions proposed.

No comments.

No actions proposed.

No comments.

No actions proposed.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues
Q4 2013 – STILL VALID IN Q2 2014
The project might request some
additional funding.

Description

Impact

Recommendations

It is already clear that the 1st section of
the incubator might need some
additional funding. Discussions took
place with the MoE about additional 5
mln. LTL. The Ministry asked to specify
in detail what this money is needed for.

Additional funding will lead to an
extension of the project duration and the
need for additional indicators.

The duration of the project cannot be
extended beyond 31st of December,
2015, so any additional activities
(especially public procurement) need to
be taken really seriously in order to
minimise any possible risks.
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Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Request for additional funding depends
on progress with when the construction
works will start as the MoE needs to see
progress. According to the MoE rules,
the project can ask for additional
funding only once certain criteria are
met. One of these criteria is absorption
of funds / project progress should be
more than 30%.
There is no clear distribution of assets
and
their
management
between
implementing partners, thus there is a
risk that only a part of the infrastructure
will be used to satisfy the needs of
incubated enterprises.

Q2 2014

Recommendations
Additional
indicators
should
be
discussed with both parties of the project
in order to get a clear understanding
about who will be in charge of
delivering these additional indicators.

It might be difficult to achieve targeted
values of the indicators, foreseen in the
trilateral financing agreement.
The incubator will not be attractive for
young and innovative enterprises.

It should be clearly stated, for what
activities and which facilities will be
used. Also clear functions and
responsibilities should be foreseen,
specific list of services to be provided
should
be
created
and
clear
responsibilities should be foreseen for
all institutions, participating in the
incubator’s activities (including UAB
„Biotechpharma“ company).

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

Q1 2013 – STILL VALID IN Q2 2014
Future operation of the incubator:
Section 2 project manager mentioned that they are discussing the idea for
incubator to be managed by the Valley association. At the moment,
Romanas Ramanauskas runs the Association but he has more duties to
fulfil. When recruiting new people, the incubator operation function will
be kept in mind. They look at Akron as the best case example. There are
at least 2 issues:
1.
2.

One possible solution to the described issue is to consider collaborating with VITP as
they are next door and they will have an incubator as well. The Valley Association could
provide biotech sector expertise, which VITP does not have.

It is not clear if the Association can legally be an incubator
operator.
Consortium expert commented that Association will need
specialist expertise in incubator management, which they do not
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have.
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P.5.1. National Physical Science and Technology Centre
Project overview
Valley

Sauletekis

Project Title

National Physical Science and Technology Centre

Implementing organisation

Vilnius University

Project Number

P.5.1.

Project ID

VP2-1.1-SMM-04-V-01-006

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Education and Science

Date Financing Agreement 2010-02-05
signed (MoES)
Project start date

2010-02-05

End Date of the Project - 2015-08-31
planned
End Date of the Project - 2015-08-31
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
Budget (LTL)
Responsible
expert

200 300 000
Consortium Fritz Ohler (TG)

Project
description,  Established 1 fully operational scientific research centre;
expected project results
 Created 40 new job places in scientific research;
 Signed 9 cooperation agreements between research institutions and SMEs;
 Established/renewed and furnished 24 laboratories.
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Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Status of the project, Q1 2014
The building is ready for
construction work inside, which
is in line with the revised
schedule.
Completion
is
envisaged by May 2015. Some
2-3 months will be needed to
move and install equipment to
the new building. Overall
completion is thus scheduled for
August 2015.
No need as everything is in line
with the (revised) plan.

Status of the project, Q2 2014
No changes, as the completion of
the building is envisaged for May
2015 and of the installation of
equipment by August 2015, in line
with plan.

Comments
No comments.

Proposed actions
No actions proposed.

Completed.

No actions proposed.

Assistance
in
procurement processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

60% of total equipment is
purchased, the rest is contracted.
8-9 months are needed for
assembly. Some small parts are
still in process. Completion of
installation of equipment is
expected by August 2015.

No changes. Completion
installation of equipment
expected by August, 2015.

The construction works are tricky as
parts of the works have to be
intertwined with the co-design and
related procurement and installation
of scientific equipment in the
building.
No comments.

Review of the equipment
procurement lists and
procurement
methods
(T.5.3.1.)

No adjustment of the equipment
list, as 40% is already installed
and 60% purchased. It will be
transferred and installed later in
the process (cf. above).

No changes.

No comments.

No actions proposed.

Review of the equipment
technical specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)

No new tenders, except for some
small parts which are / will be
specified in the course of
installation of the remaining
40%.

No changes.

No comments.

No actions proposed.

Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

The project manager confirmed
that the equipment to be moved
from existing buildings into the
new facilities will be moved by

No changes.

It would appear that the transfer of
equipment already purchased and
operated will be done professionally,
minimising the risk of damage.

As this is an issue that
arises in a number of
projects, it might be
appropriate
for
the

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)

of
is

No actions proposed.
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Task

Status of the project, Q1 2014
the suppliers and that the price
paid for the equipment foresaw
this procedure and hence was
higher than simple purchase cost.

Status of the project, Q2 2014

Comments

Proposed actions
Ministry to issue a
guidance letter to all
project managers.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues
Q4 2013
The project may not be completed in
contractual time schedule.
Q2 2014
There is reasonable confidence that the
project will be completed in time.
Q2 2014
There is a certain concern regarding
potential negative impact from the
reform of the laws regulating the
governance of HEI.

Description

Impact

Recommendations

Despite the new project management
team and technical consultants to
control construction, the risk of a 1-2
month delay is still possible.

The project fails in terms of funding
from the EU and has to be funded from
other (national) resources or re-scaled
(causing additional costs).

Foresee an on-sight visit and meeting with
project management team by senior Ministry
officials and Valley monitoring group once a
quarter during 2014.

The major concern is a lesser extent
the content of the new regulation
rather than the fact of the reform. The
major concern regards a certain gap
and deadlock in decision making until
the new management are in office and
has been acquainted with the new
situation, not to mention the case to
introduce new priorities.

Rather limited impact as the project is
after all managed by a project leader
with considerable professionalism,
power, and standing.

More attention in next (funding) generation
for careful planning and management of its
implementation.

Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

No difficulties foreseen.

No difficulties foreseen.
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P.5.3. Development of Vilnius University Laser Research Centre "Naglis"
Project overview
Valley

Sauletekis

Project Title

Development of Vilnius University Laser Research Centre "Naglis"

Implementing organisation

Vilnius University

Project Number

P.5.3.

Project ID

VP2-1.1-SMM-04-V-01-001

Institution
signed
Financing Agreement

the Ministry of Education and Science

Date Financing Agreement 2009-12-31
signed (MoES)
Project start date

2009-02-04

End Date of the Project - 2014-06-30
planned
End Date of the Project - 2014-09-30
forecasted
End date of the Funding 2015-12-31
programme
Budget (LTL)
Responsible
expert

11 969 842
Consortium Artūras Piliponis (EY)

Project
description,  Established 1 fully operational scientific research centre;
expected project results
 Created 7 new job places in scientific research;
 Signed 5 cooperation agreements between research institutions and SMEs;
 Established/renewed and furnished 4 laboratories.

Task

Status of the project, Q1 2014

Status of the project, Q2 2014

Comments

Actions proposed
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Task
Development
and
implementation of time
schedules of 20 R&D
projects (T.5.2.1.)

Review of the technical
design
of
planned
buildings (T.5.2.2.)
Assistance
in
procurement
processes
for purchase of services,
works and equipment,
their
planning
and
implementation (T.5.2.3.)

Review of the equipment
procurement lists and

Status of the project, Q1 2014
The building still has not been
accepted, project manager expects
that the procedure will be
completed and all signatures will
be obtained till middle of April,
2014.
After precise evaluation it became
clear that more furniture will be
needed than it was initially
planned, however, due to savings
made while purchasing equipment,
purchase of furniture will not be
an issue. Moreover, it seems that
the savings will even be more than
enough to cover the deficit so
project
manager
considers
possibility to purchase some
additional
equipment
for
remaining savings.
Technical design is completed.

Status of the project, Q2 2014
The building still has not been
accepted, constructor is responsible
for this procedure, project manager
expects that this will be done till
July, 2014.
Currently about 71% of funding has
been absorbed.

Comments
No comments.

Actions proposed
No actions proposed.

Technical design is completed.

No comments.

No actions proposed.

Equipment technical specifications
are
prepared
by
project
implementation team. No serious
issues have been identified in
procurement processes.

Tenders for remaining furniture
(including the additional furniture,
mentioned in column “Status of the
project, Q1 2014”) and remaining
pieces of equipment are planned to
be launched in the middle of June,
2014. It is planned to officially
extend the project till 30th of
September in order to ensure that
all tenders will be finalised and
remaining furniture and equipment
will be delivered and installed
before the project completion
deadline.

No comments.

No actions proposed.

One of the biggest remaining
tenders for titanous-sapphirine

Remaining small equipment tenders
(optomechanical, optical equipment

Public procurement is organised
using open competition and

No actions proposed.
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Task
procurement
(T.5.3.1.)

methods

Review of the equipment
technical
specifications
prepared by the project
developers (T.5.3.2.)

Monitoring of equipment
installation, testing and
commissioning (including
repair) (T.5.3.3.)

Status of the project, Q1 2014
laser system, which will serve 2
biggest experimental laboratories,
was finalised only in February,
2014, purchased equipment will
be produced and delivered to the
Centre only in late June, 2014 and
installation will be completed
approximately by the end of July,
2014. Thus slight additional delay
(of one month) of the project
completion is foreseen.
Non-contracted remaining funding
is currently about 1 mln. LTL. 3
small
equipment
tenders
(optomechanical,
optical
equipment and dynamometers),
related to the laser system
described
above,
computer
equipment and furniture tenders
are remaining.
Preparation of remaining pieces of
equipment, computer equipment
and
furniture
tender
documentation is in progress.
Tenders will be launched in Q2
2014.
Preparation of remaining pieces of
equipment tender documentation
is in progress. Tenders will be
launched in Q2 2014.

Status of the project, Q2 2014
and dynamometers), computer
equipment and furniture tenders are
running or planned to be launched
in the middle of June, 2014.

Comments
lowest price criteria.

Actions proposed

No assistance required.

No significant issues regarding
the preparation of equipment
technical specifications have
been noticed during the R&D
project implementation period.

No actions proposed.

No assistance required.

Major importance equipment
pieces are under full warranty
for at least 1–2 years; therefore,
the risk of additional expenses in
case equipment breaks down is
minimised.

No actions proposed.

Common project implementation related risks. Current Problem Areas & Rectification Measures
Key risks / issues

Description

Impact

Recommendations

No project implementation related
risks have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related risks
have been determined.

No project implementation related
risks have been determined.
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Any Foreseen Difficulties & Solutions
Difficulties

Solutions

No difficulties foreseen.

No difficulties foreseen.
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