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Apibrėţimai ir santrumpos
Terminai ir santrumpos
AMI
APC
ESFA
ESFRI
EY
ES
IN
Integruoti mokslo, studijų
ir verslo centrai (slėniai)

ĮPĮ
Jungtinių tyrimų
programos (JTP)

Konsorciumas / paslaugų
teikėjas
LMT
LVPA
MITA
MOSTA
MTEP
MTEP infrastruktūra
MTI
MPA
MT
PPP
Perkančioji organizacija
Projektas
Programos
S
Slėnių projektai
Stebėsenos grupė (MG)
Sutartis

ŠMM
T
TG

Paaiškinimas
Aukštojo mokslo institucija
Atviros prieigos centras
Europos socialinio fondo agentūra
Europos strateginis mokslinių tyrimų ir infrastruktūros forumas
UAB „Ernst & Young Baltic“
Europos Sąjunga
Intelektinė nuosavybė
Mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus ţinioms verslo potencialas ( subjektų visuma),
sutelktas vienoje teritorijoje, turintis bendrą arba susijusią infrastruktūrą ir
kryptingai prisidedantis prie ţinių visuomenės ir ţinių ekonomikos kūrimo bei
Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo
Įgūdţio poreikio įvertinimas
Rezultatų, kuriuos numatoma pasiekti plėtojant atitinkamo sektoriaus mokslinius
tyrimus ir ekonominę veiklą ir įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros projektus ir programas, finansuojamus ES
struktūrinių fondų ir nacionalinių fondų lėšomis, visuma
Šalys bendrai atsakingos uţ Paslaugų teikimą: Technopolis Consulting Group (TG)
ir UAB „Ernst & Young Baltic” (EY)
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos verslo paramos agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Tyrimams būtini viešojo sektoriaus instituciniai, materialūs ir informaciniai
ištekliai, tinklai, darbo priemonės ir instrumentai bei paslaugos
Mokslinių tyrimų infrastruktūra
Mokymo poreikių analizė
Mokslas ir technologijos
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė, VPSP (PPP)
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)
Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų
įgyvendinimo stebėsenos paslaugos pagal sutartį Nr. SLN9-01/10
Ţinių perdavimo programos
Seminaras
20 MTEP infrastruktūros projektų, apibrėţtų Slėnių programose, JTP programose,
nedideliuose ir kituose JTP projektuose
Organizacinė grupė skirta stebėti JTP ir Slėnių programų diegimą. Šiuo sutartyje
apibrėţtu laikotarpiu Stebėsenos grupės funkcijas atliks Konsorciumas
2010 m. gruodţio 8 d. Konsorciumas sudarytas iš Technopolis Consulting Group ir
UAB „Ernst & Young Baltic” bei Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro
(MOSTA) pasirašė Sutartį Nr.SLN9-01/10 dėl „Integruotų mokslo, studijų ir verslo
centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų įgyvendinimo stebėsenos“ paslaugų
teikimo
Švietimo ir mokslo ministerija
Mokymas / pasitarimas
Technopolis Group
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Terminai ir santrumpos
Tikslinės grupės
TUI
ŪM
ŢP programos

Paaiškinimas
Slėnių ir JTP valdymo struktūros, valdţios ir nacionalinės institucijos ir MTEP
infrastruktūros projektų vadovai ir kūrėjai
Teisioginės uţsienio investicijos
Ūkio ministerija
Ţinių perdavimo programos
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Santrauka
Šiame dokumente pateikiamas Ţinių perdavimo (ŢP) ir mokymo veiksmų planas bei trys Ţinių
perdavimo programos (a) Slėnių ir JTP valdymo struktūroms; (b) institucijoms (ministerijoms ir
kt.); (c) MTEP infrastruktūros projektų vadovams ir kūrėjams. Šis dokumentas turėtų būti
naudojamas kaip projekto gairės, jis bus atnaujinamas kas ketvirtį (esant reikalui), siekiant iš
naujo patvirtinti ir pataisyti siūlomų mokymo modulių detales.
Dokumente naudojami tokie apibrėţimai:

Mokymas – mokomasis pusdienio ar vienos dienos susitikimas, skirtas pristatyti
(paskaitos ar pokalbio būdu) ir aptarti vieną ar daugiau specialių temų, kai auditorijos
įtraukimas yra ribotas;
Seminaras – maţesnė ir intensyvesnė sesija nei seminaras, kur auditorija aktyviai
dalyvauja diskusijose, atlieka individualų ir grupinį darbą ir praktines uţduotis.
Kaip aprašoma 1 skyriuje, pagrindinis ŢP programų tikslas yra „nuolatinis ţinių kūrimas,
tvaraus bendradarbiavimo tarp paslaugų teikėjo ir vadovų komandų MTEP infrastruktūros
projektuose plėtra, veiksmingas vadovų kompetencijos ugdymas“. Šių tikslų pasiekimo būdai
išdėstyti 1 lentelėje.
ŢP programų parengimo metodas išsamiai aprašomas 2 skyriuje. Sprendimas, kokie
uţsiėmimai turėtų sudaryti mokymo modulius, priimtas remiantis konsultacijų su įvairiais
Slėnių programos dalyviais rezultatais; internetine apklausa; Projekto grupės patirtimi ir
nustatytais sistemos trūkumais, tokiais kaip:
nėra ţinių perdavimo tarp MTEP ir verslo sektoriaus struktūrų ir (ar) jos yra
neveiksmingos;
mechanizmai skirti palaikyti šiuo metu ribotą dalyvavimą tarptautinėje MTEP veikloje;
augantis MT absolventų skaičius, bet vis dar maţi absorbuojamieji pajėgumai verslo
sektoriuje, beveik nėra paskatų ţmogiškiesiems ištekliams judėti MT srityje;
ţinių panaudojimą riboja silpnos sąsajos tarp verslo ir MTEP sektorių;
lankstumo trūkumas institucijose skatina viešosios MTEP, aukštojo mokslo ir verslo
atsiskyrimą;
ribotas supratimas, kaip sukurti įmones (t.y. „pumpurines“ ir naujai steigiamas).
Internetinėje apklausoje (kaip aprašome 3 skyriuje) sudalyvavo 54 iš 87 ţmonių (ţr. 2 lentelę
ir 1 paveikslą). 1 priede išvardintos institucijos, su kuriomis konsultuotasi ankstesniuose
Projekto etapuose; 2 priede rodomas internetinės apklausos kontaktinių sudalyvavusių
institucijų sąrašas, o 3 priede pateikti apklausos klausimai. Apklausa padėjo suprasti, kad:
per pastaruosius 12 mėnesių tik 10 respondentų (19%) dalyvavo kituose mokymuose,
susiujusiuose su Slėnių programa (ţr. 3 lentelę). Tačiau nei viena tema nesutampa ir
nėra susijusi su ilguoju temų sąrašu siūlomu dabartinėms ŢP programoms, taigi temos
nebus dubliuojamos, ir tai didina susidomėjimą jomis;
kiekvieno uţsėmimo optimali trukmė yra pusė dienos (26 atsakymai, arba 49%), tada
visos dienos uţsiėmimas (19 atsakymų, arba 36%);
Vilnius yra pirmasis (patogiausias) vietos pasirinkimas mokymams (37 atsakymai);
toliau eina Kaunas (17 atsakymų) ir Klaipėda (3 atsakymai);
ŢP programų uţsiėmimai gali vykti 19 organizacijų patalpose (ţr. 4 priedą);
yra daug išmoktų pamokų, kaip reikia ir kaip nereikia organizuoti mokymo uţsiėmimus
(ţr. 4 lentelę) pagal tai, kas respondentams patiko ir kas nepatiko įvairiuose jų anksčiau
lankytuose mokymo kursuose.
Pagrindinis šios apklausos tikslas buvo susiaurinti ilgąjį 31 ţinių perdavimo ir mokymo kursų
temų sąrašą. Santrauka, kokie buvo gauti temų rezultatai pagal prioritetus ir (ar) susidomėjimą,
pateikta 5 priede ir 5-7 lentelėse: išvardintos 15 įdomiausių temų kiekvienoje iš trijų tikslinių
grupių.
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Trys pagrindiniai informacijos šaltiniai, kurie padėjo sukurti tris ŢP programas:
bendri projekto rezultatai (kaip nurodyta Techninėje uţduotyje ir patvirtinta Įvadinėje
ataskaitoje);
15 pagrindinių temų;
papildomos šešios respondentų pasiūlytos temos (įrangos Atvirosios prieigos centre
naudojimo kainodara; MTEP infrastruktūros valdymas; mokslinių tyrimų
komercializavimas; technologijų paieška; organizacijos technologijų perdavimo proceso
teisės aktai ir procedūros; technologijų perdavimo procesui reikalingų dokumentų
pavyzdţiai).
Kadangi kai kurios temos yra susijusios viena su kita, ir kiekviena tema yra skirtingo
sudėtingumo, atrodė logiška kai kurias temas sujungti (ne tik 15 pirmąsias vietas uţėmusių, bet
ir pridedant kai kurias temas iš ilgojo sąrašo), taip tenkinant dar daugiau respondentų poreikių.
Mes nesiūlome įtraukti bendrųjų vadybos temų (tokių kaip lyderystė, komandos kūrimas,
komandos išlaikymas, pagalba; personalo valdymas; uţduočių delegavimas/prieţiūra;
atstovavimas institucijoms viduje ir išorėje; vidaus komunikacija, darbo krūvio valdymas) ar
bet kokių personalo vadybos temų (tokių kaip streso valdymas; laiko išteklių valdymas;
komunikacija), kadangi mes manome, kad per šį Projektą svarbiau yra sutelkti dėmesį į
specifines temas.
Kaip nurodyta 4 skyriuje, rengiant šias Ţinių perdavimo programas buvo panaudotos tokios
prielaidos ir principai:
programos yra parengiamos taip, kad tiktų vidutiniam ţinių ir patirties lygiui;
(idealiu atveju) uţsiėmimuose dalyvautų tam tikros institucijos hierarchijoje skirtingas
pareigybes uţimantys ţmonės;
maţiausiai 14 seminarų ir 14 mokymo uţsiėmimų kiekvienai tikslinei grupei (po vieną
kas ketvirtį sutarties galiojimo laikotarpiu);
uţsiėmimai truks nuo 0,5 dienos iki 1 dienos;
uţsiėmimai rengiami taip, kad būtų kiek galima lankstesni ir patogesni dalyviams, nes
tai padės didinti jų norą dalyvauti, jų susidomėjimą temomis ir (todėl) pateiktos
informacijos įsisavinimą;
kiekvienas modulis bus nepriklausomas nuo kitų, taip visa programa bus lankstesnė,
leis (esant reikalui) įvairiai derinti mokymo metodiką;
bus išlaikoma pusiausvyra tarp teorijos ir praktikos, o pasiskirstymas priklausys nuo
modulio ir nuo uţsiėmimų pobūdţio;
kiekvienas uţsiėmimas bus reklamuojamas (reklaminių lankstinukų siūloma struktūra
pateikta 6 priede);
išankstinė registracija į seminarus/mokymus yra būtina norint suţinoti susidomėjimo
uţsiėmimais lygį ir suteikti galimybę dalyviams uţduoti su uţsiėmimais susijusius
klausimus;
seminarų/mokymų dalyviai bus registruojami atvykę į uţsiėmimus, tai bus vienas iš
rezultatų ataskaitoje apie ţinių perdavimo programų diegimą;
mokymo kursai vyks ir tuomet, jei uţsiėmime dalyvaus maţiau nei 50% iš anksto
uţsiregistravusių dalyvių, toks mokymas bus laikomas įvykusiu uţsiėmimu;
mokymai vyks vienos iš 4 priede išvardintų organizacijų patalpose;
Projekto grupė kartu su MOSTA spręs, kuri institucija geriausiai tinka uţsiėmimui
surengti priklausomai nuo tikslinės grupės, uţsiėmimų temos, vietos, kambarių
skaičiaus ir t.t.;
(kur tinkama) uţsienio patirtis, pavyzdţiai ir praktika bus naudojama rengiant ir vedant
mokymo uţsiėmimus;
įrangą (pvz., projektorių) uţsiėmimui pravesti suteiks institucija, kurioje vyks
mokymai. Nešiojamą kompiuterį suteiks Konsorciumas;
visa mokymo medţiaga bus pateikta MOSTA elektronine forma; Konsorciumas bus
atsakingas uţ mokymo medţiagos spausdintų kopijų parengimą uţsiėmimams;
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kiekvieno uţsiėmimo pabaigoje bus surenkami atsiliepimai;
po mokymų visą medţiagą taip pat bus galima rasti MOSTA tinklalapyje ir e.
kambaryje;
seminarai ir mokymo uţsiėmimai bus organizuojami blokais ir (jei reikalinga) bus
kartojami bent dviejuose miestuose (Vilniuje ir Kaune);
tarp įvairius mokymo uţsiėmimus, seminarus ir konsultacines sesijas vedančių ekspertų
bus ekspertai iš Konsorciumo ir aukšto lygio tarptautiniai ekspertai pristatantys su tema
susijusią tarptautinę patirtį.
8 lentelėje siūloma paskirstyti atsakomybę tarp Konsorciumo ir MOSTA. Individualių
mokymo uţsiėmimų organizacinis gyvavimo ciklas yra pateiktas 2 paveiksle, o Veiksmų plano
diegimo grafikas ir mokymo uţsiėmimų organizavimo pavyzdinis grafikas pateiktas 3
paveiksle. Įvairi galima rizika dėl sėkmingo ŢP programų diegimo ir rizikos maţinimo
priemonės nurodomos 9 lentelėje.
Visose ŢP programose bus bendrų temų, jos bus pristatomos įvairiai auditorijai, siekiant
skatinti santykių uţmezgimą, bendradarbiavimą, galimybes dirbti kartu ir dalintis patirtimi.
Esant galimybei, mokymo kursai bus aktyvaus pobūdţio, bus siekiama ugdyti dalyvių
gebėjimus, ne tik suteikti teorinių ţinių. Bus naudojamos įvairios pedagoginės priemonės:
paskaitos; mokymai; grupiniai pratimai; namų darbai; specifinės pagal poreikius pritaikytos
atvejų analizės ir pan. Kai kuriais atvejais gali būti naudinga organizuoti mini
egzaminus/išmoktų dalykų patikrinimus.
Ţinių perdavimo programa Nr. 1 yra skiriama specialistams, kurie tiesiogiai dalyvauja Slėnių
ir JTP veikloje; joje, pvz., turėtų dalyvauti Slėnių prieţiūros tarybos, JTP valdybų, Slėnių
asociacijų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos,
Aplinkos ministerijos, Ţemės ūkio ministerijos, Lietuvps mokslo tarybos, MITA ir MOSTA
atstovai. 5 dalyje nurodomi šios ŢP programos tikslai, numatoma, kad programa padės tikslinei
grupei sustiprinti MTEP finansavimo gebėjimus; mokslinių tyrimų infrastruktūros ir specialiųjų
laboratorijų valdymo; specialiųjų MTEP funkcijų valdymo srityje. Toliau lentelėje siūloma
pateikta programa.
Nr.

Pavadinimas

Pastabos

Seminarai
S1 – S2
S3 – S6
S7 – S9
S10
S11
S12
S13 – S14

MTEP finansavimas
MTEP komercializacija
Verslo planavimas
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis uţsiėmimas Nr. 1
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis uţsiėmimas Nr. 2
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai
Laisva

2 dienos; Vilniuje
2 dienos; 2 kartus; Vilniuje
2 dienos; kartą per metus; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Vilniuje

MTEP infrastruktūros modeliai
„Pumpurinių“ ir naujų įmonių steigimas
Viešoji ir privačioji partnerystė ir konsorciumai
Specialiosios laboratorijos
Projektų stebėsena
Lietuvos MTEP rinkodara
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai
Laisva

Kartą; Vilniuje
2 kartus; Vilniuje
2 kartus; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Vilniuje

Mokymai
T1
T2 – T3
T4 – T5
T6
T7
T8
T9
T10 – T14

Ţinių perdavimo programa Nr. 2 yra skiriama vyriausybės ir kitų valstybės institucijų
specialistams dirbantiems Slėnių ir JTP diegimo ir valdymo srityje; joje, pvz.,, turėtų dalyvauti
MITA, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos, ir MOSTA atstovai. Esant
reikalui (sutarus su MOSTA) į mokymo kursus ir ţinių perdavimo uţsiėmimus bus kviečiama
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Centrinė projektų valdymo agentūra, Europos struktūrinių fondų finansavimo konsultavimo
agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra. 6 skyriuje nurodomi šios ŢP programos tikslai,
numatoma, kad programa padės tikslinei grupei sustiprinti gebėjimus MTEP finansavimo,
projektų parengimo šalies ir tarptautinėms finansavimo institucijoms, bendradarbiavimo su
organizacijomis Europos mastu srityje. Toliau lentelėje siūloma pateikta programa.
Nr.

Pavadinimas

Pastabos

Seminarai
S1 – S4
S5 – S8
S9 – s10
S11
S12
S13
S14

MTEP finansavimas
MTEP komercializavimas
Pasiūlymų vertinimas
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis uţsiėmimas Nr. 1
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis uţsiėmimas Nr. 2
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai
Laisva

2 dienos; 2 kartus; Vilniuje
2 dienos; 2 kartus; Vilniuje ir Kaune
2 kartus; Vilniuje ir Kaune
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Vilniuje

Projektų stebėsena
MTEP infrastruktūros modeliai
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir bendras
naudojimas
Viešoji ir privačioji partnerystė ir konsorciumai
Lietuvos MTEP rinkodara
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai
Laisva

Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje

Mokymai
T1
T2
T3 – T4
T5 – T6
T7
T8
T9 – t14

Du kartus; Vilniuje
Du kartus; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Vilniuje

Ţinių perdavimo programa Nr. 3 yra skiriama ţmonėms ir institucijoms tiesiogiai
dalyvaujančioms valdant ir kuriant MTEP infrastruktūros projektus; joje, pvz., turėtų dalyvauti
Projekto prieţiūros grupių, individualių projekto vadovų/ institucijų, MOSTA ir (galbūt) MITA
atstovai. 7 skyriuje nurodomi šios ŢP programos tikslai, numatoma, kad programa padės
tikslinei grupei sustiprinti gebėjimus MTEP finansavimo; specialiųjų įrenginių ir atviros
prieigos centų naudojimo ir valdymo; intelektinės nuosavybės valdymo; technologijų
perdavimo; MTEP veiklos komercializavimo ir MTEP mokslinių tyrimų centro valdymo
srityse. Toliau lentelėje siūloma pateikta programa. Programų įgyvendinimo grafikas pateiktas
7 priede.
Nr.

Pavadinimas

Pastabos

Seminarai
S1 – S4
S5 – S8
S9 – S10
S11
S12
S13
S14

MTEP finansavimas
MTEP komercializavimas
MTEP rinkodara
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis uţsiėmimas Nr. 1
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis uţsiėmimas Nr. 2
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai
Laisva

2 dienos; 2 kartus; Vilniuje ir Kaune
2 dienos; 2 kartus; Vilniuje ir Kaune
2 kartus; Vilniuje ir Kaune
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Vilniuje

Specialiosios laboratorijos
MTEP infrastruktūros modeliai
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir bendras
naudojimas
MTEP finansavimas
Projektų stebėsena
Lietuvos MTEP rinkodara
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai
Laisva

2 kartus; Vilniuje ir Kaune
Kartą; Vilniuje

Mokymai
T1 – T2
T3
T4 – T5
T6 – T7
T8
T9
T10
T11 – T14

2 kartus; Vilniuje ir Kaune
2 kartus; Vilniuje ir Kaune
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Kartą; Vilniuje
Vilniuje
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1.

Ţinių perdavimo programų tikslas

1.1

Įţanga

2010 m. gruodţio 8 d. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA arba
Perkančioji organizacija) bei konsorciumas, kurį sudaro „Technopolis Consulting Group
Belgium“ (TG) ir „Ernst & Young Baltic“ (EY) (toliau bendrai vadinamos Konsorciumu)
pasirašė viešojo pirkimo sutartį Nr. SLN9-01/10 dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų
(Slėnių) ir jungtinių tyrimų programų (JTP) įgyvendinimo stebėsenos. Ţinių perdavimo
programa buvo parengta pagal Techninės specifikacijos ir Pradinės ataskaitos 6 uţduotį („Ţinių
perdavimas ir mokymas“).
1.2

Dokumento tikslai

Pagal projekto specifikaciją, Paslaugų teikėjas privalo parengti ir įgyvendinti ţinių perdavimo ir
mokymo uţsiėmimus. Šie uţsiėmimai pateikiami Ţinių perdavimo programose (a) Slėnių ir JTP
valdymo struktūroms; (b) institucijoms (ministerijoms ir kt.); ir (c) MTEP infrastruktūros
projektų vadovams ir kūrėjams. Be to, kaip pasiūlyta Pradinės ataskaitos
4.2.6 poskyryje,
kurdamas Ţinių perdavimo programas Konsorciumas taip pat parengs Ţinių perdavimo ir
mokymo veiksmų planą. Šiame dokumente pateikiamas šis Veiksmų planas ir trys atskiros
Ţinių perdavimo programos (ŢP programos).
Veiksmų plano parengimo tikslai yra šie:
aprašyti Ţinių perdavimo ir mokymo programos paskirtį ir laukiamus rezultatus;
apibūdinti programos tikslines grupes;
paaiškinti mokymo ir reikalingų įgūdţių vertinimo metodologiją;
pateikti trumpą programos planą;
trumpai pateikti pagrindines temas, susijusias su nustatytais poreikiais;
pateikti kiekvienos atskiros mokymo sesijos planą su aprašymu;
pasiūlyti, kaip organizuoti mokymų sesijas; ir
trumpai aptarti reikalingus po mokymų veiksmus.
ŢP programų tikslas – išugdyti Slėnių, JTP ir atskirų projektų vadovų ir dalyvių funkcinius
gebėjimus, reikalingus nustatytiems tikslams įgyvendinti. Kaip nurodyta šios Sutarties projekto
tiksluose, pagrindinis ŢP programų tikslas yra „nuolatinis techninių ţinių vystymas, darnaus
Paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su projektų valdymo komandomis uŢtikrinimas ir
efektyvus projektų valdymo personalo kompetencijos kėlimas“. Svarbiausia, kad nustatyti
tikslai programos pabaigoje būtų įgyvendinti. 1 lentelėje trumpai aprašoma, kaip šie tikslai bus
įgyvendinti.
Pagrindinis šiame dokumente nurodytų veiksmų rezultatas – tinkamai sukurti ir įgyvendinti
Slėnių JTP ţinių perdavimo ir mokymo veiksmus, kurie susijusiems svarbiems asmenims
suteiks galimybę pagerinti savo kompetenciją įgyvendinant Slėnio ir JTP tikslus.
Šis dokumentas – tai gairės, kuriomis bus remiamasi įgyvendinant projektą. Jis bus keičiamas
ir atnaujinamas kas ketvirtį (jei reikia), siekiant iš naujo patvirtinti ir pataisyti siūlomų mokymo
modelių detales, atsiţvelgiant į bendrą projekto įgyvendinimo eigą ir tikslinės auditorijos
poreikius.

9

1 lentelė: Bendro ŢP programų tikslo įgyvendinimo etapai
Tikslas

Veiksmai

„nuolatinis techninių
ţinių kūrimas“

internetinė apklausa skirta įvairių tikslinių grupių turimos kompetencijos
ir įgūdţių spragoms bei mokymo poreikiams įvertinti;
kiekvienai tikslinei grupei skirti seminarai/mokymai bus rengiami per visą
programos įgyvendinimo laikotarpį (t. y., 38 mėnesius), bet siekiant
uţtikrinti seminarų/mokymų ekonomiškumą, per 1-2 savaites gali būti
surengti keli seminarai/mokymai;
jei MOSTA taps stebėsenos grupės teisių perėmėja, MOSTA lankys visus
susirinkimus ir stebės / aktyviai dalyvaus visose projekto dalyse ir dėl to
dalyvaus „mokyme dirbdama“;
kiekvienos sesijos pabaigoje surinkti atsiliepimai bus panaudoti rengiant ir
vykdant tolesnes sesijas ta pačia tema bei tobulinant kitas sesijas.

„darnaus Paslaugų teikėjo
bendradarbiavimo su
projektų valdymo
komandomis
uţtikrinimas“

tikslinės grupės (dalyvaudamos internetinėje apklausoje) padės tobulinti
ţinių perdavimo programą ir taip uţtikrins geranoriškumą ir pojūtį „kad
mūsų išklausoma“;
mokymo dalyviai skatinami po mokymo sesijos pateikti Paslaugų
teikėjams ar MOSTA klausimų;
pasiūlymas pravesti instruktaţą (jei yra laiko / išteklių) / konsultacijas;
rengiant ir koreguojant mokymo bei ŢP sesijas bus atsiţvelgta į klausimus
dėl surengtų mokymų ir bet kokių aktualių mokymo poreikių, pateiktus
juos stebėsenos grupei lankantis projektų įgyvendinimo vietose.

„Veiksmingas vadovų
kompetencijos ugdymas“

per kiekvieną mokymo sesiją surinkti atsiliepimai bus panaudoti bet
kokioms tolesnėms sesijoms patobulinti;
jei tik įmanoma, per mokymo sesijas bus uţduodami namų darbai ir
nedideli testai, sukauptoms ţinioms patikrinti;
jei tik įmanoma, stebėsenos vizitų projekto įgyvendinimo vietose ir per
oficialius / neoficialius pokalbius su kitomis tikslinėmis grupėmis bus
uţsirašomos pastabos apie tai, kaip panaudojama per ţinių perdavimo
sesijas išplatinta informacija.
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2.
2.1

Ţinių perdavimo programų kūrimas
Sąvokos

Siekdami išvengti galimų nesusipratimų rengiant ir įgyvendinant Ţinių perdavimo programas,
rekomenduojame naudoti šias sąvokas:
Mokymas – mokomasis pusdienio ar vienos dienos susitikimas, skirtas pristatyti
(paskaitos ar pokalbio būdu) ir aptarti vieną ar daugiau specialių temų, kai auditorijos
įtraukimas yra ribotas;
Seminaras – maţesnė ir intensyvesnė sesija, kur auditorija aktyviai dalyvauja
diskusijose, atlieka individualų ir grupinį darbą ir praktines uţduotis.
2.2

Taikomas metodas

Mokymo programą galima sukurti keliais skirtingais būdais, pvz., pagal pasirinktos tikslinės
grupės (arba jų pogrupių) atliekamas funkcijas. Tokiu atveju, Slėnio programų rengimas pagal
funkcijas būtų neproduktyvus ir neekonomiškas, nes (a) funkcijų yra labai daug; (b) kiekvieną
funkciją atlieka ribotas skaičius ţmonių (pvz., 20 projektų vadovų); (c) ţmonės gali keistis,
taigi per mokymo programą kompetencijos įgytų suinteresuoti ţmonės, o ne platesnė grupė /
institucija. Taigi, trumpas šioms programoms parinktų sesijų sąrašas buvo sukurtas remiantis
Mokymosi poreikių analize (MPA). Ji buvo atlikta naudojant klausimyną (vykdant internetinę
apklausą) ir per asmeninius susitikimus:
per pradinį projekto etapą 2011 m. sausio-vasario mėn. buvo surengti keli susitikimai,
apsilankyta Slėniuose ir iškelti pagrindiniai klausimai, susiję su mokymosi poreikiais;
daugiau susirinkimų buvo surengta 2011 m. balandţio mėn. ir antras apsilankymų
Slėniuose etapas vyko 2011 m. balandţio / geguţės mėn.;
visų tikslinių grupių internetinė apklausa pradėta vykdyti prieš 2011 m. Velykas.
1 priede išvardijamos institucijos, su kuriomis tartasi per ankstesnius projekto etapus; 2 priede
nurodomas institucijų, dalyvavusių internetinėje apklausoje, sąrašas, o 3 priede pateikiamas
klausimynas.
Mokymosi poreikiai tinkamai gali būti įvertinti tik tada, kai ţinomos institucijos, pareigos,
atsakomybė, ištekliai, ţinių ir įgūdţių reikalavimai, o jie patikrinami remiantis jau turima
patirtimi. Atlikus šią trūkumų analizę, galima tinkamai pritaikyti seminarą ar mokymo
programą besimokančiųjų poreikiams. Svarbu suprasti, kad negalima uţtikrinti kompetencijos
per vieną etapą, nekeičiant pradinio plano. Reikalinga logiška ir aiški seka bei būtina uţtikrinti,
kad šis procesas vykdomas veiksmingai ir našiai, o ateityje vykdomos funkcijos bus
veiksmingos ir našios.
Taigi, šiame dokumente yra pateikiami mokymo moduliai, reikalingi norint grupei asmenų iš
tam tikros organizacijos / institucijos išugdyti tam tikrus savo funkcijų vykdymo įgūdţius
įgyvendinant Slėnio programą. Bus įgyjamos ţinios, susijusios su tikslais ir specializuotomis
sritimis, nurodytomis poskyriuose „Dabartinės situacijos apţvalga“. Mes siūlome programas
reguliariai perţiūrėti ir pataisyti pagal iš šių šaltinių gautą informaciją:
projekto komandos ekspertų pastebėjimai / atsiliepimai kalbantis ir bendraujant su
įvairiomis tikslinėmis Projekto grupėmis;
JTP veiklos stebėsenos ataskaitos (Pradinės ataskaitos 1.3.1 uţduotis);
tarpines (kas 6 mėnesius) JTP įgyvendinimo paţangos vertinimo ataskaitos (Pradinės
ataskaitos 1.3.2 uţduotis)
bet koks kitas praktiškas su Projektu susijęs indėlis;
atsiliepimai iš ankstesnių mokymų ir seminarų.
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2.3

Programų apţvalga

Visa programa yra sudaryta iš trijų sudėtinių dalių:
D.6.1: Ţinių perdavimo programa Slėnių ir JTP valdymo struktūroms;
D.6.2: Ţinių perdavimo programa strateginiams sprendimų priėmėjams (institucijoms);
D.6.3: Ţinių perdavimo programa 20 MTEP infrastruktūros projektų vykdytojams ir
valdytojams.
Svarbu pabrėţti, kad visose trijose ŢP ir mokymo programose bus kai kurių bendrų temų ir šias
temas planuojame dėstyti mišriai grupei siekdami paskatinti bendravimą, bendradarbiavimą ir
suteikti galimybę dirbti kartu bei dalintis patirtimi. Jei tik įmanoma, mokymų pobūdis bus
aktyvus dalyvių įtraukimas siekiant išugdyti kompetenciją, o ne tik perduoti teoriją. Naudosime
įvairias mokymo priemones, įskaitant šias:
paskaitos;
praktiniai seminarai;
grupinės uţduotys;
namų darbai;
specialiems poreikiams pritaikyti tyrimai, remiantis pavyzdţiais ir t. t.
Kartais bus organizuojami nedideli testai, patikrinti išmoktą medţiagą. Svarbu, kad dalyviai
įgytų ţinių ir padidintų savo kompetenciją, o ne tik paprasčiausiai įgytų kaţkiek teorinių ţinių.
Tai turėsime omenyje rengdami atskirus seminarus ir mokymus ir rinkdami pranešėjus ir
ekspertus.
Bendrą ŢP programą sudarys maţiausiai 14 seminarų ir 14 mokymų (bent po vieną seminarą ir
mokymą kartą perketvirtį per visą sutarties vykdymo laikotarpį, t. y., 3,5 metų), atitinkančių
Projekto sąlygose aprašytas specifikacijas.
2.4

Ilgas galimų mokymo temų sąrašas

Projekto sąlygos, pradinės uţduotys ir veiksmai, taip pat konsultacijos ir neoficialūs pokalbiai
su įvairiais Slėnio programoje dalyvaujančiais asmenimis padėjo mūsų Konsorciumui nustatyti
daug sistemos trūkumų, į kuriuos reikia atsiţvelgti ŢP programose:
nėra ţinių perdavimo tarp MTEP ir verslo sektoriaus struktūrų ir (ar) jos yra
neveiksmingos;
silpni mechanizmai skirti palaikyti šiuo metu ribotą dalyvavimą tarptautinėje MTEP
veikloje (tačiau dalyvavimą vis dar varţo ribota institucijų kompetencija ir patirties
trūkumas);
augantis MT absolventų skaičius, bet vis dar maţi absorbuojamieji pajėgumai verslo
sektoriuje, beveik nėra paskatų ţmogiškiesiems ištekliams judėti MT srityje;
ţinių panaudojimą riboja silpnos verslo ir MTEP sektorių sąsajos;
lankstumo trūkumas institucijose skatina viešosios MTEP, aukštojo mokslo ir verslo
atsiskyrimą;
ribotas supratimas, kaip sukurti įmones (t. y., „pumpurines“ ir naujai steigiamas
įmones).
Remiantis pateiktais trūkumais buvo apsvarstytas ilgas ŢP programų temų sąrašas, kuris buvo
patikrintas atlikus internetinę apklausą ir toliau bendraujant su įvairiais Slėnio programos
dalyviais:

12

I tematika – Specialiųjų veiklų organizavimas:
atviros prieigos centrų struktūrizavimas ir valdymas;
inkubatorių ir technologijų parkų struktūrizavimas ir valdymas;
didelių mokslinių tyrimų įrenginių / laboratorijų valdymo sistemos;
kaip sukurti „pumpurines įmones“ apskaičiuojant projekto mokslinį potencialą ir verslo
poreikius, taip pat praktinės partnerystės elementų organizavimas;
kaip organizuoti eksperimentinę gamybą, inkubaciją, apsikeitimą specialiosiomis
ţiniomis ir specializuotomis paslaugomis;
atviros prieigos centrui valdyti reikalinga kompetencija.
II tematika – MTEP infrastruktūros problemos:
tam tikros problemos, susijusios su MTEP infrastruktūros atliekamomis funkcijomis;
kaip naudoti stebėsenos / informacijos sistemą;
stebėsena ir vertinimas, apimantys stebėseną, projekto vertinimą, programos vertinimą;
stebėsenos vadovas – jo funkcijos ir atliekamos procedūros;
infrastruktūros projektų valdymas;
specialiosios laboratorijos: jų veikimas ir kiti susijusę klausimai.
III tematika – Technologijų perdavimas:
kaip atlikti technologijų perdavimą, pvz., technologijų perdavimo procesas,
technologijų parkas, verslo inkubatorius ir eksperimentinė plėtra, sistemos dalyvių
kompetencijos ir įgūdţių tobulinimas tokiose srityse (pvz., naujovių diegimo paramos
paslaugos, technologijų apţvalga, perdavimas ir pritaikymas, naujų produktų
pristatymas rinkoje);
konsorciumai ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės aptariant projekto aspektus,
darbo programą, visų sutarties šalių lūkesčius, vidinę konsorciumo struktūrą ir
procedūras;
bendrovių ir mokslinių tyrimų institucijų IN valdymas per Jungtinius tyrimų projektus;
komercializacijos srityje reikalinga kompetencija;
technologijų perdavimo srityje reikalinga kompetencija.
IV tematika – Finansavimas:
dabartinių konkurencinių finansavimo schemų analizė ir pasiūlymai, nurodantys
įvairius finansavimo būdus;
nacionalinių ir tarptautinių programų, teikiančių finansavimą taikomajai MTEP,
projektų rengimo ir įgyvendinimo panašumai ir skirtumai;
MTEP finansavimo schemos / konkurencinės finansavimo schemos ES aptariant
tinkamumo kriterijus, įgyvendinimo proceso aprašymą, įvairių etapų trukmę, vertinimo
procesą ir vertinimo ekspertų atranką, nurodymus kandidatams ir t. t.;
galimos investicinės schemos (pvz., privačios investicijos, TUI, PPP) aptariant
kiekvieno varianto privalumus / trūkumus, prioritetus nustatančius kriterijus, praktinius
patarimus įgyvendinant kiekvieną variantą (pvz., procedūrų sąrašas ir preliminarios
sutartys);
kaip sėkmingai parengti pasiūlymą dėl ES finansavimo;
pasiūlymo vertinimas, kurį sudaro vertinimo procesui reikalinga prieţiūra ir ištekliai,
vertinimo kriterijų kūrimas, procedūrų etapai (pvz., tinkamumo patikrinimas, partnerių
apţvalga ir t. t.);
atrankos procedūros (ypač konkurenciniai aspektai), kurias sudaro konkurso skelbimo
tipas, bendrą atrankos procesą sudarančių etapų skaičius, konkurso trukmė, pateiktiems
pasiūlymams įvertinti pasitelkiami sandoriai;
derybos sudarant sutartį ir finansavimo principai.
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V tematika – Verslo pagrindai:
kaip parengti ir atnaujinti verslo planą aptariant kūrimo, išlaidų / gaunamos naudos
analizę, finansinį modeliavimą ir t. t.;
verslo plano sudėtinės dalys: strateginiai tikslai ir aprašymas, produktų ir paslaugų
aprašymas, konkurencijos analizė, vartotojų analizė ir segmentavimas, SSGG analizė,
pajamų ir išlaidų veiksniai, pajamų ir išlaidų prielaidos, finansinis modelis, investicijos
siekiant išlaikyti infrastruktūrą, pagrindinės rizikos, aukšto lygio įgyvendinimo planas;
kaip organizuoti viešųjų pirkimų konkursą, kurį sudaro pagrindiniai pirkimo metodai,
sudėtinės dalys, pavojai, pirkimo proceso skirtumai perkant paslaugas, darbus ir įrangą;
kaip reklamuoti įvairius projekto aspektus, pvz., Atviros prieigos centrą, biuro erdvę,
mokslinių tyrimų įrenginius, paslaugas;
kaip spręsti konfidencialumo problemas.
Mes nedėstysime bendrų valdymo temų (pvz., lyderiavimas, komandos kūrimas, komandos
išlaikymas, parama, personalo valdymas, uţduočių perdavimas / prieţiūra, bendravimas įmonės
viduje, darbo krūvio valdymas) arba personalo valdymo temų (pvz., streso valdymas, laiko /
išteklių valdymas, bendravimas), nes svarbiau sutelkti dėmesį į specializuotas temas.
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3.

Internetinės apklausos analizė

3.1

Internetinės apklausos sudarymas ir rezultatai

Internetinė apklausa buvo atlikta 2011 m. geguţės 5-15 d. Iš viso apklausoje dalyvauti buvo
pakviesti 87 ţmonės ir jų buvo paprašyta persiųsti apklausą kitiems susidomėjusiems
asmenims. Praėjus 10-15 dienų nuo apklausos pradţios buvo nusiųstas priminimas.
Kaip nurodyta projekto techninėje specifikacijoje, potencialūs respondentai buvo padalyti į tris
tikslines grupes: Slėnių ir JTP valdymo institucijų atstovai; strateginių sprendimų priėmėjai iš
Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos ir MOSTA ir pan.; ir dvidešimt MTEP
infrastruktūros projektų vadovų ir vykdytojų. 2 lentelėje pateikiama trumpa apklausos atsakymų
1
lygio santrauka ir analizė. Apklausoje dalyvavo 58 ţmonės . Kaip parodyta 1 paveiksle,
dauguma dalyvių buvo iš universitetų.
2 lentelė: Apklausos atsakymų lygio santrauka ir analizė
Tema
Pakviesti dalyvauti apklausoje (ţmonių skaičius)
Procentinė dalis nuo bendro apklausoje dalyvauti
pakviestų ţmonių skaičiaus
Apklausos dalyviai (ţmonių skaičius)
Procentinė dalis nuo bendro šioje grupėje
pakviestų dalyvauti ţmonių skaičiaus
Procentinė dalis nuo bendro respondentų skaičiaus
Šaltinis: internetinė apklausa

1 tikslinė
grupė
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2 tikslinė
grupė
47

3 tikslinė
grupė
27

Viso

16%

54%

31%

100%

7

26

21

54

54%

55%

78%

13%

48%

39%

87

100%

1 paveikslas: respondentai pagal instituciją

Šaltinis: internetinė apklausa

Kadangi tik 54 iš 58 respondentų atsakė į daugumą klausimų, apklausos rezultatų analizėje
1

Prašome atkreipti dėmesį, kad į kai kuriuos klausimus atsakė ne visi 58 respondentai. Taip atsitiko dėl to, kad į klausimus
nebuvo privaloma atsakyti (siekiant paskantinti respondentus ir toliau atsakinėti, net jei jie nenori atsakyti į tam tikrą
klausimą). Dėl to gali būti, kad kai kurie respondentai kai kuriuos klausimus praleido.

15

racionaliausia skaičiuoti 54 dalyvius. Taigi, 67 proc. iš pakviestų ţmonių dalyvavo tyrime, o tai yra gana
teigiamas atsakymų lygis. Tačiau sunku tiksliai pasakyti, kiek ţmonių gavo pakvietimą dalyvauti
apklausoje, nes ţmonių, su kuriais susisiekėme, paprašėme persiųsti apklausos nuorodą kitiems.
Kadangi apklausai parengtas potencialių dalyvių kontaktų sąrašas buvo labai išsamus, manome, kad
nebuvo daug naujų ţmonių, gavusių pakvietimą dalyvauti apklausoje.

3.2

Seminarų ir mokymų organizavimas

Siekiant dar kartą nedėstyti tų pačių mokymo temų, respondentų buvo paprašyta nurodyti, ar jie
dalyvavo kuriame nors mokyme ar seminare, susijusiame su Slėnių programa, kada tai įvyko ir, kokie
tai buvo mokymai. Kaip nurodyta 3 lentelėje, tik 10 respondentų (19 proc.) paminėjo dalyvavę tokiuose
mokymuose per pastaruosius 12 mėnesių. Dţiugu, jog, nė viena tema nesutampa ir netgi nėra susijusi su
ilgajame sąraše pasiūlytomis Ţinių perdavimo programų temomis, taigi temos greičiausiai nesikartos ir
padidės susidomėjimas naujai pasiūlytomis temomis.
3 lentelė: ankstesni mokymai, susiję su Slėnių programa

Projekto valdymas

Asociacija „Santakos slėnis“

✓

Slėnių prieţiūros tarybos funkcijų
pristatymas
Slėnių projektų administravimas

Švietimo ir mokslo ministerija

✓

Klausimai, susiję su pastatų statyba
Slėniuose
Mokymo projektų, finansuojamų
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų,
įgyvendinimas
Sesijos, kurių metu aptariami
klausimai, susiję su projekto
įgyvendinimu
Intelektinės nuosavybės teisės
Mokslo ir technologijų parkai
Intelektinės nuosavybės apsauga
Produkto pristatymas: kaip parduoti
savo idėją. Susijusių rizikų
identifikavimas
Šaltinis: internetinė apklausa

Centrinė projektų valdymo
agentūra
Centrinė projektų valdymo
agentūra
Centrinė projektų valdymo
agentūra

Per
paskutini
us 12 mėn.
Seniau nei
prieš 12
mėn.

Organizatorius

Per
paskutini
us 6 mėn.

Tema

Per
paskutini
us 3 mėn.

Kada vyko?

✓
✓
✓

Centrinė projektų valdymo
agentūra

✓

Mokslo ir technologijų parkas
„Technopolis“ (Kaune)
Bendrovė iš JK

✓

Dalis Lietuvos mokslų akademijos
projekto
Lietuvos Ţemės Ūkio universitetas

✓

✓

✓

Renkantis geriausią mokymų trukmę respondentams buvo pateikti trys variantai. Daugiausiai buvo
pageidauti pusės dienos trukmės mokymai (26 atsakymai arba 49 proc.), antroje vietoje buvo pilnos
dienos trukmės mokymai (19 atsakymų arba 36 proc.), o po to mokymai, trunkanti dvi akademines
valandas (8 atsakymai arba 15 proc.). Kadangi pirmieji du variantai sulaukė panašaus populiarumo,
stengtumėmės suorganizuoti seminarus ir mokymus, trunkančius nuo pusės iki pilnos dienos.
Vilnius buvo nurodytas kaip pirma (patogiausia) vieta mokymams (37 atsakymai), po to –Kaunas (17
atsakymų), o tada – Klaipėda (3 atsakymai). Taigi, planuojame daugiausia sesminarų rengti Vilniuje, o
galbūt kai kuriuos pakartoti (arba net surengti ribotą skaičių naujų seminarų/mokymų) Kaune.
Pakartotinių seminarų/mokymų variantas bus patraukliausias dalyviams, kurie vyksta iš Klaipėdos, nes
jie gali pasirinkti vieną iš dviejų vietų ir galbūt (pvz., jei vyksta pusės dienos seminarai/mokymai) likusį
laiką skirti savo kities darbo reikalams.
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Trisdešimt trys respondentai (arba 72 proc.) iš 19 organizacijų nurodė, kad jų organizacijoje gali būti
surengti seminarai ir mokymai. Tai padrąsinantis atsakymas, nes tokiu būdu organizuojant seminarus ir
sesijas padidės galimybė bendrauti, o institucija, kurioje šios sesijos bus rengiamos, turės galimybę
pareklamuoti save kitiems Slėnio programos dalyviams. Potencialių organizacijų, kuriose ketinama
rengti mokymus, sąrašas yra pateikiamas 4 priede.
Mums buvo ypač įdomu nustatyti ir įgyti patirties nustatant, ką daryti ir ko nedaryti organizuojant
mokymo sesiją. Turėdami tai omenyje paprašėme respondentų nurodyti vieną dalyką ir / arba elementą,
kuris jiems patiko ankstesneme seminare/mokymuose; vieną dalyką ir / arba elementą, kuris jiems
nepatiko ir bet kokias to prieţastis. Šie atsakymai pateikiami 4 lentelėje.
4 lentelė: Gera ir bloga patirtis mokymuose
Seminaro/mokymų aspektas, kuris patiko
respondentui
Praktiniai pratimai ir pavyzdţiai
Informacijos lygis
Praktinių patarimų pristatymas
Situacijos analizė
Specifika
Ekspertų kompetencijos lygis
Specialūs apsilankymai mokslo ir technologijų
parkuose bei realūs pavyzdţiai
Iš anksto išplatinta informacija apie
seminarus/mokymus
Šaltinis: internetinė apklausa

3.3

Seminaro/mokymų aspektas, kuris nepatiko
respondentui
Per daug teorijos
Atsakymų į pateiktus klausimus kokybė
Įţanga sesijos pradţioje
Bendro lygio informacija

Dominančios temos

Pagrindinis internetinės apklausos tikslas buvo susiaurinti ilgą sąrašą, sudarytą iš 31 ţinių perdavimo ir
mokymo temų. Trumpas aprašymas, kaip temos skirstomos pagal balų skaičių, nurodantį svarbą /
2
susidomėjimą yra pateikiamas 5 priede. Toliau šiame skyriuje 5–7 lentelėse yra išvardijamos 15
įdomiausių temų kiekvienai iš trijų tikslinių grupių.
Be to, respondentai nurodė keletą kitų dominančių temų, kurios nebuvo nurodytos anksčiau pristatytame
ilgame temų sąraše:
įrangos naudojimo atviros prieigos centre kainodara;
MTEP infrastruktūros valdymas;
mokslinių tyrimų komercializacija;
naujų technologijų paieška;
technologijų perdavimo proceso organizavimą reguliuojantys teisiniai aktai ir procedūros;
technologijų perdavimo procese reikalingų dokumentų pavyzdţiai.

2

Pasirinkome 15 temų remdamiesi faktu, kad įgyvendinant projektą turi būti surengta 14 mokymų ir 14 seminarų. Kai kurie iš
jų bus pakartoti, o kai kurie bus parengti remiantis moksliniais tyrimais ir ataskaitomis, parengtomis pagal įvairias šio projekto
uţduotis (ir ne tik pagal šios apklausos rezultatus).
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5 lentelė: 15 įdomiausių temų – 1 tikslinė grupė
1

Balai1
2 3
4

0

0

0

0

0

0

5

Atsakymų
skaičius

Vidur
kis

2

5

7

4,71

0

2

5

7

4,71

1

0

0

6

7

4,57

0

1

0

0

6

7

4,57

0

0

1

1

5

7

4,57

Kaip atlikti technologijų perdavimą, pvz., technologijų
perdavimo įrenginiai, technologijų parkas, verslo inkubatorius
ir eksperimentinė plėtra (sistemos dalyvių kompetencijos ir
įgūdţių tobulinimas srityse, pvz., naujovių diegimo paramos
paslaugos, technologijų apţvalga, perdavimas ir pritaikymas,
naujų produktų pristatymas rinkoje) (GIII)

0

0

1

1

5

7

4,57

Technologijų perdavimo srityje reikalinga kompetencija
(GIII)

0

0

1

1

5

7

4,47

Kaip parengti/atnaujinti verslo planą (kūrimas, išlaidų /
gaunamos naudos analizė, finansinis modeliavimas ir t.t.
(GV)

0

0

0

3

4

7

4,57

Bendrovių ir mokslinių tyrimų institucijų intelektinės
nuosavybės valdymas per jungtinius tyrimų projektus su
privačiomis įmonėmis (GIII)

0

1

0

1

5

7

4,43

Galimos investicinės schemos (pvz., privačios investicijos,
TUI, PPP) aptariant kiekvieno varianto privalumus /
trūkumus, prioritetus nustatančius kriterijus, praktinius
patarimus įgyvendinant kiekvieną variantą (pvz., procedūrų
sąrašas ir preliminarios sutartys) (GIV)

0

1

0

1

5

7

4,43

0

0

0

4

3

7

4,43

0

1

0

2

4

7

4,29

0

0

2

1

4

7

4,29

0

0

1

3

3

7

4,29

0

0

1

3

3

7

4,29

Tema
Kaip sukurti „pumpurines įmones“ (t. y., atsiskyrusiais ir
naujai steigiamas įmones), apskaičiuojant projekto mokslinį
potencialą ir verslo poreikius, taip pat praktinės partnerystės
elementų organizavimas (GI)2
Kaip sėkmingai parengti pasiūlymą ES finansavimui gauti?
(GIV)
Atviros prieigos centro struktūrizavimas ir valdymas (GI)
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir dalijimasis ja,
pvz., bendradarbiavimas su Baltijos – Šiaurės šalių mokslinių
tyrimų infrastruktūra arba sąsajos su Europos strateginių MT
infrastruktūrų forumu (ESFRI) (GII)
Komercializacijos srityje reikalinga kompetencija (GIII)

Verslo plano sudėtinės dalys: strateginiai tikslai ir aprašymas,
produktų ir paslaugų aprašymas, konkurencijos analizė,
vartotojų analizė ir segmentavimas, SSGG analizė, pajamų ir
išlaidų veiksniai, pajamų ir išlaidų prielaidos, finansinis
modelis, investicijos siekiant išlaikyti infrastruktūrą,
pagrindinės rizikos, aukšto lygio įgyvendinimo planas (GV)
APC valdyti reikalinga kompetencija (GI)
MTEP finansavimo / konkurencinės finansavimo schemos ES
aptariant tinkamumo kriterijus, įgyvendinimo proceso
aprašymą, įvairių etapų trukmę, vertinimo procesą ir ekspertų
atranką, nurodymus kandidatams ir t.t. (GIV)
Kaip organizuoti viešųjų pirkimų konkursą, kurį sudaro
pagrindiniai pirkimo metodai, sudėtinės dalys, pavojai,
pirkimo proceso skirtumai perkant paslaugas, darbus ir įrangą
(GI)
Konsorciumai ir PPP aptariant projekto aspektus, darbo
programą, visų sutarties šalių lūkesčius, vidinę konsorciumo
struktūrą ir procedūras (GIII)
Šaltinis: internetinė apklausa
Pastabos:11= maţiausiai įdomu; 5= įdomiausia
2
GI = I grupė; GII = II grupė ir t. t.
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6 lentelė: 15 įdomiausių temų – 2 tikslinė grupė
Tema
Galimos investicinės schemos (pvz., privačios investicijos,
TUI, PPP) aptariant kiekvieno varianto privalumus /
trūkumus, prioritetus nustatančius kriterijus, praktinius
patarimus įgyvendinant kiekvieną variantą (pvz.,
procedūrų sąrašas ir preliminarios sutartys) (GIV)2
Bendrovių ir mokslinių tyrimų institucijų intelektinės
nuosavybės valdymas per jungtinius tyrimų projektus su
privačiomis įmonėmis (GIII)
Stebėsena ir vertinimas, apimantys stebėseną, projekto
vertinimą, programos vertinimą (GII)
MTEP finansavimo schemos / konkurencinės finansavimo
schemos ES aptariant tinkamumo kriterijus, įgyvendinimo
proceso aprašymą, įvairių etapų trukmę, vertinimo procesą
ir vertinimo ekspertų atranką, nurodymus kandidatams ir t.
t. (GIV)
Kaip naudoti stebėsenos / informacijos sistemą (GII)
Infrastruktūros projektų valdymas (GII)
Konsorciumai ir PPP aptariant projekto aspektus, darbo
programą, visų sutarties šalių lūkesčius, vidinę
konsorciumo struktūrą ir procedūras (GIII)
Didelių mokslinių tyrimų įrenginių valdymo sistemos (GI)
Dabartinių konkurencinių finansavimo schemų analizė ir
pasiūlymai, nurodantys įvairius finansavimo būdus (GIV)
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir dalijimasis
ja, pvz., bendradarbiavimas su Baltijos – Šiaurės šalių
mokslinių tyrimų infrastruktūra arba sąsajos su Europos
strateginių MT infrastruktūrų forumu (ESFRI) (GII)
Kaip atlikti technologijų perdavimą, pvz., technologijų
perdavimo įrenginiai, technologijų parkas, verslo
inkubatorius ir eksperimentinė plėtra (sistemos dalyvių
kompetencijos ir įgūdţių tobulinimas tokiose srityse, pvz.,
naujovių diegimo paramos paslaugos, technologijų
apţvalga, perdavimas ir pritaikymas, naujų produktų
pristatymas rinkoje) (GIII)
Stebėsenos vadovas – jo funkcijos ir atliekamos
procedūros (GII)
Nacionalinių ir tarptautinių programų, teikiančių
finansavimą taikomajai MTEP, projektų rengimo ir
įgyvendinimo panašumai ir skirtumai (GIV)
Kokios yra problemos, susijusios su MTEP infrastruktūros
atliekamomis funkcijomis? (GII)
Pasiūlymo vertinimas, kurį sudaro vertinimo procesui
reikalinga prieţiūra ir ištekliai, vertinimo kriterijų kūrimas,
procedūrų etapai (pvz., tinkamumo patikrinimas, partnerių
apţvalga ir t. t.) (GIV)
Šaltinis: internetinė apklausa
Pastabos:11= maţiausiai įdomu; 5= įdomiausia
2
GI = I grupė; GII = II grupė ir t. t.

1

Balai1
2
3
4

5

Atsakymų
skaičius

Vidur
kis

0

2

3

7

11

23

4,17

0

0

6

8

10

24

4,17

0

0

7

7

10

24

4,13

0

2

4

7

10

23

4,09

0
0

2
0

4
8

10
6

8
8

24
22

4,00
4,00

0

1

9

6

9

25

3,92

1

1

8

4

10

24

3,88

0

3

6

5

9

23

3,87

0

4

3

10

7

24

3,83

1

4

3

7

9

24

3,79

0

4

5

8

7

24

3,75

0

5

3

8

7

23

3,74

1

2

6

6

6

21

3,67

0

3

7

8

5

23

3,65
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7 lentelė: 15 įdomiausių temų – 3 tikslinė grupė
Tema
Specialiosios laboratorijos: jų veikimas ir kitos susijusios
problemos (GII)2
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir dalijimasis
ja, pvz., bendradarbiavimas su Baltijos – Šiaurės šalių
mokslinių tyrimų infrastruktūra arba sąsajos su Europos
strateginių MT infrastruktūrų forumu (ESFRI) (GII)
Atviros prieigos centro struktūrizavimas ir valdymas (GI)
Dabartinių konkurencinių finansavimo schemų analizė ir
pasiūlymai, nurodantys įvairius finansavimo būdus (GIV)
Bendrovių ir mokslinių tyrimų institucijų intelektinės
nuosavybės valdymas per jungtinius tyrimų projektus su
privačiomis įmonėmis (GIII)
Komercializacijos srityje reikalinga kompetencija (GIII)
Didelių mokslinių tyrimų centrų valdymo sistemos (GI)
Atviros prieigos centrui valdyti reikalinga kompetencija
(GI)
Kaip reklamuoti įvairius projekto aspektus, pvz., Atviros
prieigos centrą, biuro erdvę, mokslinių tyrimų įrenginius,
paslaugas (GV)
Infrastruktūros projektų valdymas (GII)
Galimos investicinės schemos (pvz., privačios investicijos,
TUI, PPP) aptariant kiekvieno varianto privalumus /
trūkumus, prioritetus nustatančius kriterijus, praktinius
patarimus įgyvendinant kiekvieną variantą (pvz.,
procedūrų sąrašas ir preliminarios sutartys) (GIV)
Derybos sudarant sutartį ir finansavimo principai (GIV)
Technologijų perdavimo srityje reikalinga kompetencija
(GIII)
Konsorciumai ir PPPaptariant projekto aspektus, darbo
programą, visų sutarties šalių lūkesčius, vidinę
konsorciumo struktūrą ir procedūras (GIII)
Nacionalinių ir tarptautinių programų, teikiančių
finansavimą taikomajai MTEP, projektų rengimo ir
įgyvendinimo panašumai ir skirtumai (GIV)
Šaltinis: internetinė apklausa
Pastabos:11= maţiausiai įdomu; 5= įdomiausia
2
GI = I grupė; GII = II grupė ir t. t.

1

Balai1
2
3
4

5

Atsakymų
skaičius

Vidur
kis

0

0

3

5

13

21

4,48

0

0

2

7

12

21

4,48

0

2

0

6

13

21

4,43

0

1

1

8

11

21

4,38

0

0

4

7

10

21

4,29

0
0

1
3

3
2

6
3

10
13

20
21

4,25
4,24

0

2

3

5

11

21

4,19

0

1

4

6

9

20

4,15

0

0

4

8

6

18

4,11

0

0

5

9

7

21

4,10

0

2

4

6

9

21

4,05

0

2

4

8

6

20

3,90

0

3

4

7

7

21

3,86

0

4

3

7

7

21

3,81

Šios 15 temų, šešios papildomos temos, taip pat bendri projekto rezultatai, aptarti Projekto techninėje
specifikacijoje ir patvirtinti Pradinėje ataskaitoje yra pagrindiniai informacijos šaltiniai, pagal kuriuos
pasirinkome Ţinių perdavimo programų temas. Kadangi kai kurios temos yra panašios viena į kitą ir
kiekvienos temos sudėtingumo lygis skirtingas, atrodo logiška kai kurias temas sujungti (pateikiant ne
tik 15 įdomiausių, bet ir kitų temų iš ilgojo sąrašo) ir taip dar sėkmingiau patenkinti respondentų
poreikius.
Siūlant Ţinių perdavimo programų principus (pateiktus 4 skyriuje) ir rengiant tris Ţinių perdavimo
programas (pateiktus 5, 6 ir 7 skyriuose) buvo atsiţvelgta į visus anksčiau pateiktus rezultatus ir
pastebėjimus.
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4.

Ţinių perdavimo programų rengimas

4.1

Prielaidos

Ţinių perdavimo programos buvo parengtos remiantis šiomis prielaidomis:
seminaro / mokymų dalyvių kompetencija, dėstoma tema yra skirtingo lygio. Taigi, programos
yra skirtos asmenims, turintiems vidutines ţinias ir patirtį;
14 seminarų ir 14 mokymo sesijų (kaip nurodyta Projekto techninėe specifikacijoje: vienas
seminaras ir vieni mokymai kas ketvirtį visą sutarties galiojimo laikotarpį, t. y., 3,5 metų),
kurias sudaro teorinė medţiaga, praktinės uţduotys ir neoficialūs patarimai. Išlaikysime
tinkamą teorinės ir praktines medţaigos pusiausvyrą, bet jų proporcija priklausys nuo modulio
ir seminaro/mokymo pobūdţio.

4.2

Ţinių perdavimo programų struktūra

Remiantis internetinės apklausos rezultatais ir siūlomų mokymo modulių pobūdţiu, planuojama
seminaro/mokymo trukmė – nuo pusės iki pilnos dienos. Pasiūlymas rengti seminarus/mokymus kaip
rytinius susitikimus, nesulaukė susidomėjimo.
Organizuodama mokymų sesijas Konsorciumas stengiasi, kad jos būtų kiek galima lankstesnės ir
patogesnės dalyviams, nes taip padidės jų noras dalyvauti, susidomėjimas tema ir (dėl to) pateiktos
informacijos įsisavinimas.
Kiekvienas modulis nepriklauso nuo kitų, t. y., jis bus skirtas tam tikrai kompetencijai ugdyti, turės
atskirus tikslus, temas, informacijos šaltinius ir t. t. Dėl to bendra programa taps lankstesnė ir suteiks
galimybę (jei reikia) mokytis „maišant ir derinant“ mokymų sesijas ir seminarus.
Būtų geriausia, jei seminaruose ir mokymų sesijose dalyvautų ţmonės, uţimantys skirtingas pareigas
tam tikroje institucijoje. Projekto komanda planuoja bendradarbiauti su MOSTA ir (jei reikia) susijusios
institucijos paskirtais atstovais, kad nuspręstų, kas turėtų dalyvauti vienoje ar kitoje ţinių perdavimo
mokymo sesijoje ar seminare. Galutinį sprendimą dėl to, kas turėtų dalyvauti kiekvienoje mokymo
sesijoje ar seminare, priims MOSTA.

4.3

Ţinių perdavimo programų principai

Trijų ŢP programų patvirtinti principai yra šie:
ŢP programos yra sukurtos taip, kad visos kiekvienai tikslinei grupei sukurtos temos būtų
naudingos ir ugdytų jų kompetenciją, susijusią su Slėnių programa ir projektais. Seminarai ir
mokymai nėra tarpusavyje susiję, dėl to galima lanksčiai rinktis, kas gali juose dalyvauti . Taigi
kiekvienas su Slėniais susijęs asmuo gali planuoti savo ugdymą ir naudoti ŢPP kaip ugdymo
šaltinį / meniu;
būtina iš anksto uţsiregistruoti į seminarą / mokymus, t. y., reklamuojant kiekvieną atskirą
sesiją potencialių dalyvių bus paprašyta iš anksto uţsiregistruoti ir išreikšti susidomėjimą
siūlomu seminaru / mokymo sesija. Tokiu būdu jie taip pat turės galimybę uţduoti klausimus
susijusius su būsimu seminaru / mokymais. Šie klausimai ir atsakymai bus įtraukti į kiekvienos
atskiros mokymo sesijos / seminaro ataskaitą ir į juos bus atsiţvelgta kartojant sesiją / seminarą
per vėlesnį projekto etapą;
lankomumas bus registruojamas, t. y., į seminarą / mokymus atvykę dalyviai bus
uţregistruojami. Šis lankomumo lapas bus vienas iš Ţinių perdavimo programos diegimo
ataskaitos (D.6.4) rezultatų;
mokymai vyks net jei maţiau nei 50 proc. iš anksto uţsiregistravusių dalyvių dalyvaus seminare
/ mokyme ir ji bus laikoma kaip pilnai surengta;
seminarai / mokymai vyks vienos iš 4 priede nurodytų organizacijų patalpose. Projekto
komanda dirbs su MOSTA, kad nuspręstų, kuri institucija yra tinkamiausia mokymams atlikti
atsiţvelgiant į tikslinę grupę, sesijų temą, vietą, laisvas auditorijas ir t. t.;
(jei tinka) rengiant ir vykdant mokymus ir seminarus bus panaudota uţsienio patirtis ir
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praktiniai pavyzdţiai;
institucija, kurioje vyks seminaras/mokymai pateiks įrangą (pvz., projektorių), reikalingą tam
tikrai sesijai vykdyti,. Nešiojamą kompiuterį pateiks Konsorciumas;
MOSTA pateiks visą mokymo medţiagą elektroniniu formatu; Konsorciumas turės parengti
mokymo medţiagą popieriniu formatu;
mokymo medţiagos išdalinamas prieš kiekvieną sesiją priklausys nuo pranešėjo taikomo
metodo, (nes ne visose mokymo sesijose bus reikalinga iš anksto išdalinti smulkią medţiagą).
Mokymo medţiaga bus pateikta anglų ir lietuvių kalbomis;
visų sesijų kalba bus anglų, išskyrus, jei mokymus ves ar pristatymą rengs Lietuvos specialistas.
Suprantame, kad ne visiems dalyviams patogu klausyti / uţdavinėti klausimus anglų kalba, bet
nuoseklusis vertimas sugadintų mokymo seminarų ritmą, o projekto biudţete nenumatyta lėšų
sinchroniniam vertimui. Bet kokiu atveju, priklausomai nuo poreikio retkarčiais suteiksime
vertimą ţodţiu;
po mokymų visa medţiaga taip pat bus pateikta MOSTA internetinėje svetainėje ir „e-Room“.

4.4

Organizaciniai veiksmai

Planuojama seminarus ir mokymų uţsiėmimus rengti grupėmis ir (jei naudinga) kartoti juos maţiausiai
dviejuose miestuose (Vilniuje ir Kaune). (Uţsakovui ir Paslaugų teikėjui netinkama ir logistikos
atţvilgiu nenaudinga organizuoti tik po vieną seminarą ir mokymą kas ketvirtį.) Kai kurie seminarai /
mokymai bus rengiami institucijose, kurios patys dalyvaus ţinių perdavimo programose. (Internetinėje
apklausoje paprašėme dalyvių nurodyti, ar jie norėtų, kad seminarai / mokymai būtų rengiami pas juos).
Kas šešis mėnesius Konsorciumas perţiūrės ir atnaujins dabartines Ţinių perdavimo programas pagal
tikslinės auditorijos poreikius, per ankstesnį etapą nustatytas programų problemas ir kitus veiksnius. Tai
bus atliekama remiantis kiekvieno seminaro / mokymų pabaigoje gautais atsiliepimais, nustatytomis
problemomis ir prašymais, išreikštais oficialiai ir neoficialiai bendraujant su įvairių mokymo grupių
atstovais. Bus parengtas trumpas kitais šešiais mėnesiais vykdomų programų aprašymas, nurodant (jei
įmanoma) mokymų datas, mokymų vietą, tikslines grupes, modulius, dėstytojus ir kitą susijusią
informaciją.
Specialistai, kurie ves įvairias mokymų sesijas, seminarus ir konsultacijas, bus:
Konsorciumo ekspertai bei
aukšto lygio tarptautiniai ekspertai, pateikiantys tarptautinę su tema susijusią patirtį.
Siūlomos Konsorciumo ir MOSTA ŢP programų organizavimo pareigos yra pateiktos 8 lentelėje.
Atskirų mokymų ir seminarų organizavimo ciklas yra pateiktas 2 paveiksle. Šio veiksmų plano
įgyvendinimo tvarkaraštis, taip pat mokymo sesijos organizavimo tvarkaraščio pavyzdys yra
pateikiamas 3 paveiksle. Prašome atkreipti dėmesį, kad atskirų mokymo sesijų rengimo tvarkaraštis turi
būti perţiūrėtas atskirai. Mes rėmėmės pavyzdţiu, kad ŢPP apţvalginis mokymas buvo suplanuotas
2011 m. liepos mėn. ir tai turėjo įtakos siūlomam tvarkaraščiui.
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8 lentelė: Pareigos kuriant, organizuojant ir įgyvendinant veiksmus pagal ŢPprogramas
Konsorciumo pareigos
sukurti internetinę apklausą;
per internetinę apklausą surinktų duomenų analizė;
kiekvienos mokymo sesijos reklaminio lankstinuko, mokymo medţiagos ir atsiliepimų formų kūrimas
ir gamyba (ţr. 6 priede pateiktą pavyzdį);
nuspręsti, kada ir kaip sesijos turi būti vykdomos;
mokymo sesijų vykdymas;
kavos pertraukėlių organizavimas;
trumpų ketvirčio mokymo sesijų ataskaitų rengimas;
kitų sesijų apţvalga atsiţvelgiant į per ankstesnę sesiją surinktus atsiliepimus;
galutinės ŢP programų įgyvendinimo ataskaitos rengimas (ją reikia parengti įvykdţius visas mokymų
sesijas).
MOSTA pareigos
susisiekti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis ir raginti jas dalyvauti internetinėje apklausoje;
išplatinti informaciją apie būsimus seminarus / mokymus, pvz., išsiuntinėti reklaminį lankstinuką el.
paštu;
raginti / skatinti ţmones iš pagrindinių tikslinių grupių dalyvauti mokymo sesijose;
dalyvių registravimas;
atsiliepimų surinkimas.
Bendros pareigos
nuspręsti, kas dalyvaus kiekvienoje mokymo sesijoje;
renginių organizavimas;
bendravimas su mokymų dalyviais po mokymų sesijų (jei reikia).
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2 paveikslas: Mokymo sesijos / seminaro organizacinis ciklas
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3 paveikslas: Ţinių perdavimo ir mokymo veiksmų plano įgyvendinimo planas
Nr.

Uţduo

Trukmė

Pavadinimas

Pradţia

Pabaiga

tis
T.6.
1

Ţinių perdavimas ir mokymas

96 dienos

2011-04-08, penktadienis

2011-08-19, penktadienis

2

XT.6.0. Ţinių perdavimo ir mokymo

22 dienos

2011-04-08, penktadienis

2011-05-09, pirmadienis

22 dienos

2011-04-08, penktadienis

2011-05-09, pirmadienis

Balan

Geguţ

Birţeli

dis

ė

s

Bal.

Geg.

Birţ.

Liepa
Liep.

Rugpjūti

Rugsė

s

jis

Rugpj.

Rugs.

veiksmų plano rengimas
3

Internetinė apklausa

4

Internetinės apklausos kūrimas

9 dienos

2011-04-08, penktadienis

2011-04-20 trečiadienis

5

Internetinės apklausos vykdymas

13 dienų

2011-04-21, ketvirtadienis

2011-05-09, pirmadienis

6

Ţinių perdavimo ir mokymo programa

12 dienų

2011-05-05, ketvirtadienis

2011-05-20, penktadienis

5 dienos

2011-05-05, ketvirtadienis

2011-05-11, trečiadienis

7

Internetinės

apklausos

duomenų

analizė
12 dienų

2011-05-05, ketvirtadienis

2011-05-20, penktadienis

9

Dėstytojų atranka

67 dienos

2011-05-02, antradienis

2011-08-02, antradienis

10

Mokymo/seminaro kūrimas

9 dienos

2011-06-10, penktadienis

2011-06-22, trečiadienis

8

Programos rengimas

11

Dėstytojo (-ų) atranka

8 dienos

2011-06-10, penktadienis

2011-06-21, antradienis

12

Dalyvių skaičiaus nustatymas

3 dienos

2011-06-10, penktadienis

2011-06-14, antradienis

13

Dalyvių nustatymas

9 dienos

2011-06-10, penktadienis

2011-06-22, trečiadienis

14

Laiko ir vietos nustatymas

5 dienos

2011-06-10, penktadienis

2011-06-16, antradienis

21 diena

2011-06-13, pirmadienis

2011-07-11, pirmadienis

15

Rengimas

16

Kvietimo rengimas

5 dienos

2011-06-13, pirmadienis

2011-06-17, penktadienis

17

Lankstinuko rengimas

5 dienos

2011-06-13, pirmadienis

2011-06-17, penktadienis

18

Kvietimo ir lankstinukų platinimas

12 dienų

2011-06-17, penktadienis

2011-07-04, pirmadienis

Mokymo medţiagos rengimas

17 dienų

2011-06-17, penktadienis

2011-07-11, pirmadienis

9 dienos

2011-06-24, penktadienis

2011-07-06, trečiadienis

19
20

Klausimų ir atsakymų registravimas

21

Priminimų platinimas

1 diena

2011-06-24, penktadienis

2011-06-24, penktadienis

22

Klausimai ir atsakymai

6 dienos

2011-06-29, trečiadienis

2011-07-06, trečiadienis

23

Išankstinė registracija

7 dienos

2011-06-27, pirmadienis

2011-07-05, antradienis

2 dienos

2011-07-05, antradienis

2011-07-06, trečiadienis

1 diena

2011-07-05, antradienis

2011-07-05, antradienis

24
25

Mokymai
Registracija mokymų vietoje

25

26

Mokymai

1 diena

2011-07-05, antradienis

2011-07-05, antradienis

27

Mokymų uţrašai

2 dienos

2011-07-05, antradienis

2011-07-06, trečiadienis

Atsiliepimų rinkimas

1 diena

2011-07-05, antradienis

2011-07-05, antradienis

45 dienos

2011-06-20, pirmadienis

2011-08-19, penktadienis

2 dienos

2011-07-06, trečiadienis

2011-07-07, ketvirtadienis

28
29
30

Veiksmai po mokymų
Atsiliepimų analizė
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4.5

Su ţinių perdavimo programų vykdymu susijusios rizikos

Gali pasirodyti, kad Lietuvos rinka yra perpildyta įvairiais mokymais, o tai potencialiai galėtų sukelti
problemų siekiant uţtikrinti dalyvių motyvaciją ir įsipareigojimą dalyvauti mokymuose. Mokymo
programa organizuojama remiantis prielaida, kad dalyvaujančios institucijos yra įsipareigojusios ugdyti
savo mokymo poreikius. Uţtikrinsime, kad mokymus vienaip ar kitaip paminėsime įvairioje
korespondencijoje su tikslinėmis grupėmis, skatinsime tikslines grupes nuspręsti dėl mokymų (tai
atliekama internetine apklausa), parengsime patrauklų reklaminį lankstinuką ir išklausysime iš dalyvių
gautas pastabas. Tačiau mes tik galime surengti mokymus ir negalime garantuoti dalyvavimo. Šios ir
kitos potencialios rizikos, susijusios su sėkmingu ţinių perdavimo ir mokymo veiksmų įgyvendinimu
yra nurodytos 9 lentelėje.
9 lentelė: Rizikos, susijusios su sėkmingu Mokymo veiksmų plano įgyvendinimu
Rizika

Tikimybė

Įtaka

Rizikos sumaţinimas

Su Perkančiąja organizacija susijusios rizikos
Perkančioji organizacija
nepakankamai dalyvauja

Maţa

Didelė

Perkančiosios
organizacijos komanda
neturi pakankamai
išteklių ir / arba jai trūksta
kompetencijos
Vėluojama pateikti
logistinę su mokymais
susijusia informaciją

Maţa

Didelė

Vidutinė

Vidutinė

Perkančioji organizacija yra informuojama
Perkančioji organizacija turi aiškiai nurodyti atsakingą
asmenį
● Vykdydami internetinę apklausą, rengdami mokymų
sesijas ir t. t. Paslaugos teikėjas dirba su Perkančiąja
organizacija kaip viena komanda
●
●

Perkančioji organizacija yra informuojama
Tikslinių grupių paklausiama (internetinėje
apklausoje), ar jos norėtų, kad pas jas būtų rengiamos
sesijos
● Daţnas Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos
bendravimas
● Abi pusės turi skirti pakankamai laiko planavimui
●
●

Su Paslaugų teikėju ir jo veikla susijusios rizikos
Veiksmų įvykdymo
terminų nesilaikymas

Vidutinė

Vidutinė

Siūlomi Paslaugų teikėjo
specialistai neturi
pakankamai
kompetencijos
mokymams rengti
Dėstytojai nesugeba
suprasti dabartinės
situacijos ir planuojamos
Lietuvos MTEP
sektoriaus plėtros
Netinkamas Mokymo
veiksmų plano vykdymo
koordinavimas

Vidutinė

Didelė

Maţa

Didelė

Vidutinė

Didelė

Mokymų programa yra lanksti, kad ją būtų galima
pakoreguoti atsiţvelgiant į bet kokias iš tikslinių
grupių per programos vykdymą gautas pastabas /
prašymus
● Veiksmai perţiūrimi kas ketvirtį
● Mokymus ves pranešėjai, atrinkti iš didesnės ekspretų
grupės. Kiekvienas dėstytojas bus atrinktas pagal jo /
jos patirtį
●

●

Aktyviai Lietuvoje veikiantys ekspertai trumpai
informuos pranešėjus apie dabartinę situaciją Lietuvos
MTEP sektoriuje
● Pranešėjai bus skatinami susipaţinti su įvairiomis per
ankstesnius projekto etapus parengtomis ataskaitomis
● Vienas Paslaugų teikėjo ekspertas bus paskirtas
atsakingu asmeniu uţ bendrą ŢP ir mokymo
programos įgyvendinimą. Jei šis asmuo susirgs / jam
atsitiks nelaimė, atsakingu asmeniu taps Paslaugų
teikėjo projektų vadovas
●
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Su tikslinių grupių mokymu susijusios rizikos
Nenoras dalyvauti /
nepakankamas
susidomėjimas internetine
apklausa

Vidutinė

Didelė

●
●
●

Nenoras dalyvauti /
nepakankamas
susidomėjimas mokymo
sesijomis

Vidutinė

Didelė

●
●
●

Nedidelis entuziazmas
atliekant darbo / namų
uţduotis

Vidutinė

Vidutinė

●
●
●

MOSTA atsiųstas kvietimas dalyvauti apklausoje bus
patrauklesnis
Praėjus 10 dienų po pradinio el. laiško išsiuntimo bus
išsiųstas priminimas
Jau ţinomas potencialus ilgasis mokymo temų sąrašas;
apklausa padės jį susiaurinti
Kiek galima greičiau reklamuoti, platinti
informacijąapie būsimus seminarus ir mokymus
Platinti informaciją platesnei tikslinių grupių
auditorijai
(Jei naudinga) pateikti testus, įgytoms ţinioms
patikrinti
Pranešėjai supranta šią problemą ir yra pasirengę
uţimti auditoriją
Reikia turėti įvairų rūšių uţduočių susidomėjimui
sukelti
(Jei naudinga) pateikti testus, įgytoms ţinioms
patikrinti

5.
Ţinių perdavimo programa Nr. 1 – Slėnių ir JTP valdymo
struktūroms
5.1

Tikslinės grupės aprašymas

Ţinių perdavimo programa Nr. 1 yra skirta specialistams, tiesiogiai susijusiems su Slėniais ir JTP veikla.
Joje turėtų dalyvauti šių įstaigų atstovai:
3

Slėnių prieţiūros taryba ;
4
JTP koordinavimo tarybos ;
Slėnių asociacijos;
Švietimo ir mokslo ministerija;
Ūkio ministerija;
Sveikatos apsaugos ministerija;
Aplinkos ministerija;
Ţemės ūkio ministerija;
Lietuvos mokslo taryba;
MITA;
MOSTA5.

3

Ši taryba gali būti pakeista į Mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos tarybą įgyvendinant siūlomą ir patvirtintą Valdymo ir
koordinavimo modelį.
4

Įtraukėme JTP tarybas, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje, bet pagal naują Valdymo ir koordinavimo modelį siūloma
šių tarybų atsisakyti.
5

Pastaroji yra įtraukta į kiekvienos Ţinių perdavimo programos tikslinę grupę, nes būtina, kad MOSTA atstovai (ir dabartinės
SG teisių perėmėjai) suprastų visus Slėnių programos aspektus.
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5.2

Tikslai ir kompetencijos

Šiai tikslinei grupei skirtos Ţinių perdavimo programos tikslai yra šie:
pagilinti ţinias apie dabartines / papildomas MTEP finansavimo, konkurencinio finansavimo ir
investavimo sistemas;
pagilinti ţinias ir gauti naujų ţinių apie mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymą ir bendrą
naudojimą;
suţinoti apie organizacijos eksperimentinę gamybą, inkubaciją, apsikeitimą specialiomis
ţiniomis ir specializuotas paslaugas;
praplėsti ţinias apie MTEP institucijų ir verslo sektoriaus intelektinės nuosavybės valdymą;
geriau suprasti Atviros prieigos centro struktūrą ir veikimą bei išanalizuoti jo veikimo geros
praktikos pavyzdţius;
sukurti arba pagerinti Lietuvos MTEP institucijų ryšius su savo partneriais Europoje;
išugdyti naują kompetenciją Lietuvos MTEP sistemoje mokantis atliekant veiksmus;
pagerinti sanglaudą Lietuvos inovacijų diegimo sistemoje toliau plėtojant harmoningą veikimą
ir komandos dvasią;
pagerinti tikslinės grupės dalyvių gebėjimus suteikiant reikalingų teorinių ţinių ir praktinių
įgūdţių.
Per šią ţinių perdavimo programą tikslinės grupės turėtų sustiprinti savo kompetenciją šiose
specializacijos srityse:
MTEP finansavimas;
mokslinių tyrimų infrastruktūros ir specialiųjų laboratorijų valdymas;
specializuotų MTEP funkcijų organizavimas.

5.3

Trumpa programos apţvalga

Slėnių ir JTP valdymo struktūrų atstovams yra siūloma tokia programa (pateikta 10 lentelėje). Prašome
atkreipti dėmesį, kad 2-3 seminarai / mokymai (t. y., 1-2 kartus per metus) yra palikti be temos, kad būtų
galima parengti seminarą arba mokymą atsiţvelgiant į mūsų diskusijų su tikslinės grupės atstovais per
projektą iškilusias problemas.
7 priede pateikiamas mokymų tvarkaraščio projektas, o 8 priede nurodomos per kitus šešis mėnesius
planuojami seminarai ir mokymai. Paskutiniame priede yra pateikiamas lankstinukas, kurį galima
naudoti reklamuojant Ţinių perdavimo programas tikslinėms grupėms.
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10 lentelė: Ţinių perdavimo ir mokymo programa Slėnių ir JTP valdymo struktūroms
Seminarai
S1-S2: MTEP finansavimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Ministerijų, MOSTA ir Lietuvos, mokslo tarybos pareigūnai, kurie prisideda prie
su Slėnių projektais susijusių finansavimo schemų ir įmonių įtraukimui skirtų
finansavimo schemų kūrimo ir įgyvendinimo;
Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnai, kurie priims sprendimus ir kurs
mokslinių tyrimų infrastruktūros paramos sistemą AMI;
Slėnių stebėtojų tarybos, JTP koordinavimo tarybų, Slėnių asociacijų, Mokslo
tarybos, MOSTA ir įvairių ministerijų nariai, kurie dalyvaus mokslinių tyrimų
infrastruktūros vertinime, analizėje ir prisidės prie investicijų grąţos uţtikrinimo.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
šis seminaras kartu bus dėstoma ir kitoms tikslinėms grupėms.
pagilinti ţinias, supratimą ir įgūdţius, susijusius su MTEP finansavimu
galimos finansavimo sistemos, pvz., privataus sektoriaus investicijos, TUI, PPP;
kiekvieno varianto privalumai ir trūkumai;
praktiniai kiekvieno varianto įgyvendinimo aspektai, pvz., procedūrų sąrašas ir
sutarčių projektai;
konfidencialios informacijos teikimas / registravimas;
derybos sudarant sutartis.
suţinoma, kokie yra MTEP finansavimo ir ypač mokslinių tyrimų infrastruktūros
variantai dirbant pagal atviros prieigos principus kitose šalyse;
išmokstama derybų įgūdţių, reikalingų norint sėkmingai sudaryti sutartis su
bendrovėmis.
seminaras
16 valandų (per 2 dienas)
vieną kartą (tačiau visas seminaras arba jos dalys gali būti dėstomos pakartotinai)
Vilnius
teorija (30 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (70 proc.) – diskusija; uţduotys
3-4 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėai ir Konsorciumo ekspertai, kurie:
turi praktinės patirties rengiant pasiūlymus panašioms klientų grupėms, dėl to turi
ir pasiūlymų rengimo, ir jų vertinimo patirties;
turi praktinės patirties kuriant MTEP finansavimo sistemą;
turi praktinės patirties gaunant finansavimą iš neviešojo sektoriaus (tai gali būti
derėjimosi sudarant sutartis patirtis);
(jei įmanoma) turi panašių seminarų rengimo patirties;
vadovauja atliekant dabartinio projekto uţduotis sutelkdami dėmesį į mokslinių
tyrimų infrastruktūros finansavimo problemas.
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S3-S6: MTEP komercializavimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:

Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Slėnių prieţiūros tarybos nariai (ir jų atitinkamos institucijos), dalyvaujančios
(dabar ir ateityje) komercializuojant Slėnių veiklos rezultatus;
Slėnių asociacijų ir JTP koordinavimo tarybų suinteresuoti asmenys, kurie yra
tiesiogiai susiję (dabar arba ateityje), arba kurie padeda AMI nustatytos IN
rinkodaros ir reklamos, technologijų perdavimo ir intelektinės nuosavybės
komercializavimo klausimais;
Valstybės tarnautojai, turintys įtakos AMI IN politikai;
Valstybės tarnautojai, atsakingi uţ ţinių perdavimo veiklos AMI rengimą,
rėmimą, stebėjimą ir vertinimą;
MOSTA darbuotojai, kurie dabar arba ateityje prisidės prie Slėnių
komercializavimo veiklos stebėsenos ir vertinimo.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
šis seminaras bus dėstomos ir kitoms tikslinėms grupėms pagal 30/30/40
proporciją.
pagilinti ţinias ir įgūdţius, susijusius su MTEP komercializacija
veikiantys MTEP komercializavimo ir perdavimo modeliai ir procesai;
IN pristatymas, t. y., tipai, sprendimų priemonės, kainos ir prieţiūra, procedūros;
IN sukurta bendradarbiaujant, pvz., įvairių naujoviškų partnerysčių formų
apţvalga, gera IN valdymo praktika, kilusi dėl tokių susitarimų, svarbiausi
teisiniai partnerystės sutarties aspektai;
latentinės ir naujos IN nustatymas ir stebėsena, pvz., oficialios, informacijos
tikrinimo ir stebėsenos veiklos vadovai;
IN tikrinimas;
IN vertinimas ir analizė, pvz., sprendimų diagramų, vertinimo ir klasifikavimo
metodų ir ţemėlapių naudojimas;
IN rinkodara, pvz., IN maţinimo arba pardavimo procesas, licencijų ir
technologijų reklama, geriausio varianto pasirinkimas;
technologijų perdavimas parduodant arba suteikiant licenciją naudotis teisėmis;
technologijų perdavimas steigiant įmones;
komercializacijos ir technologijų perdavimo srityje reikalinga kompetencija.
Pagilinsite ţinias apie MTEP institucijų ir verslo sektoriaus IN valdymą;
suţinosite, kaip veikia technologijų perdavimas ir komercializacija siekiant
suprasti procesą ir realiją, kurioje veikia AMI;
suprasite IN politikos AMI aplinkoje svarbą, jos naudą ir galimas problemas, kai
tokia politika neegzistuoja. Suprasite, kokios ministerijos bei kitos viešojo
sektoriaus institucijos gali paremti šią situaciją ir kaip jos tai gali padaryti;
IN identifikavimo ir IN pavertimo komerciniu rezultatu proceso supratimas
išsiaiškinant, kaip viešasis sektorius gali padėti AMI šiame procese;
suţinosite apie IN komercializavimo procesą išsiaiškinadami, kokio tipo indėlio
galima tikėtis iš AMI šioje srityje (ši veikla prisidės prie stebėsenos veiklos).
seminaras
16 valandų (per 2 dienas)
du kartus
Vilnius
teorija (30 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (70 proc.) – diskusija; uţduotys
3-4 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie:
turi profesionalios patirties komercializuojant API IN;
tur praktinės patirties identifikuojant IN ir vykdant jos komercializaciją;
turi profesionalios patirties steigiant / valdant technologijų perdavimo biurus.
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S7-S9: Verslo planavimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:

Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Ta pati, kaip ir S1-S2:
Slėnių prieţiūros tarybos, JTP koordinavimo tarybų, Slėnių asociacijų, Lietuvos
mokslo tarybos, MOSTA ir įvairių ministerijų nariai, kurie dalyvaus mokslinių
tyrimų infrastruktūros vertinime, analizėje ir prisidės prie investicijų grąţos
uţtikrinimo;
Ministerijų, MOSTA ir Lietuvos mokslo tarybos pareigūnai, kurie prisideda prie
su Slėnių projektais susijusių finansavimo schemų sistemų ir įmonių įtraukimui
skirtų finansavimo schemų kūrimo ir įgyvendinimo;
Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnai, kurie priims sprendumus ir kurs
mokslinių tyrimų infrastruktūros paramos sistemą AMI.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
vieną iš seminaro dienų būtų protinga sujungti visas tris grupes, kad naudos
suteiktų įvairioje veikloje dalyvaujantys asmenys.
pagilinti ţinias ir įgūdţius, susijusius su verslo planavimu
verslo plano kūrimas;
produktų ir paslaugų atrinkimas;
konkurentų analizė;
vartotojų analizė ir segmentavimas;
SSGG analizė;
išlaidų / pelno analizė;
finansinis modelis;
susijusi rizika;
plano įgyvendinimas.
suţinosite apie pagrindines verslo plano, kuriame dėmesys teikiamas mokslinių
tyrimų infrastruktūrai, dalis ir, kuo šis verslo planas skiriasi nuo verslo plano,
kuriame dėmesys teikiamas verslui;
suţinosite apie potencialius pajamų šaltinius mokslinių tyrimų centrams ir kaip
greitai bei kokiomis sąlygomis mokslinių tyrimų centras gali save išsilaikyti;
suprasite, kokia mokslinių tyrimų centro paslaugų dalis gali būti pasiūlyta verslo
sektoriaus veikėjams;
susidarysite aiškų vaizdą apie išteklius (finansinius, ţmogiškuosius ir t. t.),
reikalingus, kad mokslinių tyrimų centras sėkmingai veiktų;
praktiškai parengsite verslo plano dalis, kad suprastumėte, ką Slėnių projektai
turės atlikti planuojant mokslinių tyrimų „verslą“.
seminaras
16 valandų (per 2 dienas) – dalyvauja ta pati grupė ţmonių
vieną kartą per metus
Vilnius
teorija (30 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (70 proc.) – diskusija; uţduotys
3-4 specialistai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie:
turi praktinės patirties valdant mokslinių tyrimų centrą (maţą, vidutinio dydţio
arba didelį) ir rengiant verslo planą (arba vykdant panašią planavimo veiklą)
tokiam centrui;
supranta su API susijusių mokslinių tyrimų infrastruktūros verslo poreikus;
turi patirties rengiant panašius mokymus/seminarus.
Konsorciumo specialistai:
prisidės prie Slėnių MTI projektų organizacinio modelio / valdymo struktūrų
kūrimo;
dirbs su Slėnių projektais rengdami verslo ir investicinius planus.
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S10: Lietuvos MTEP rinkodara - 1 (remiantis 7 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S3-S6, bet gali būti platesnė, nes tai yra strateginis pasitarimas:
Slėnių prieţiūros tarybos, JTP koordinavnimo tarybų, Slėnių asociacijų, Lietuvos
mokslo tarybos, MOSTA ir įvairių ministerijų nariai, kurie prisidės prie Lietuvos
MTEP rinkodaros;
Slėnių asociacijų ir JTP koordinavnimo tarybų suinteresuoti asmenys, kurie yra
tiesiogiai susiję (dabar arba ateityje) arba, kurie padeda AMI nustatytos IN
rinkodaros ir reklamos, technologijų perdavimo ir IN komercializavimo
klausimais;
Kadangi tai yra strateginis pasitarimas, vienodai dalyvaus visos trys tikslinės
grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
„minčių lietaus“ metodu nustatyti pagrindinius dalykus, kurie būtų įtraukti į
Lietuvos MTEP rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategiją
strateginis seminaras Nr. 1 su Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija,
uţsienio specialistais, JTP kūrėjais ir / arba projektų vadovais siekiant prisidėti
prie MTEP rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategijos rengimo;
suţinoti, kaip panašios į Slėnius tarptautinės asociacijos reklamuoja save ir, ką
reikėtų daryti Slėniams.
tai yra strateginis seminaras, tad dėmesys nebus skiriamas įgūdţiams ir
kompetencijoai tobulinti, bet rinkodaros srityje patirties neturintys dalyviai
suţinos apie pagrindines infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros dalis.
strateginis seminaras
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 specialistai
Konsorciumo ekspertai, dalyvaujantys tarptautinių asociacijų, panašių į Lietuvos
Slėnius, rinkodaros strategijų apţvalgoje;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties rinkodaros srityje.
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S11: Lietuvos MTEP rinkodara - 2 (remiantis 7 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

ta pati, kaip ir S10, S3-S6:
Slėnių prieţiūros tarybos, JTP koordinavimo tarybų, Slėnių asociacijų, Lietuvos
mokslo tarybos, MOSTA ir įvairių ministerijų nariai, kurie prisidės prie Lietuvos
MTEP rinkodaros;
Slėnių asociacijų ir JTP valdybų suinteresuoti asmenys, kurie yra tiesiogiai susiję
(dabar arba ateityje) arba, kurie padeda AMI nustatytos IN rinkodaros ir reklamos,
technologijų perdavimo ir IN komercializavimo klausimais;
kadangi tai yra strateginis pasitarimas, vienodomis teisėmis dalyvaus visos trys
tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
toliau kurti rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategijos dalis, remiantis
informacija / medţiaga, parengta per Strateginį pasitarimą Nr. 1.
Strateginis seminaras Nr. 2 su Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija,
uţsienio specialistais, JTP kūrėjais ir / arba projektų vadovais siekiant prisidėti
prie MTEP rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategijos rengimo;
tai yra strateginis seminaras, tad dėmesys nebus skiriamas įgūdţių ir
kompetencijos tobulinimui, bet rinkodaros srityje patirties neturintys dalyviai
išmoks, kaip parengti veiksmingą rinkodaros strategiją ir sukurti prekės ţenklą.
strateginis seminaras
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 specialistai
Konsorciumo ekspertai, dalyvaujantys tarptautinių asociacijų, panašių į Lietuvos
Slėnius, rinkodaros strategijų apţvalgoje;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties rinkodaros srityje.
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S12: Lietuvos MTEP viešieji ryšiai (remiantis 8 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Ta pati, kaip ir S10-S11, S3-S6:
Slėnių stebėtojų tarybos, JTP valdybų, Slėnių asociacijų, Mokslo tarybos, MOSTA
ir įvairių ministerijų nariai, kurie prisidės prie Lietuvos MTEP rinkodaros;
Slėnių asociacijų ir JTP valdybų suinteresuoti asmenys, kurie yra tiesiogiai susiję
(dabar arba ateityje) arba, kurie padeda AMI nustatytos IN rinkodaros ir reklamos,
technologijų perdavimo ir IN komercializavimo klausimais.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
„minčių lietaus“ metodu nustatyti siūlomas Slėnių ir atskirų projektų viešųjų ryšių
dalis
bendrų viešųjų ryšių principų kūrimas;
MTEP viešųjų ryšių lygių apibūdinimas;
atitinkamų įvairių lygmenų tikslų nustatymas siekiant išspręsti problemą ir
stengiantis, kad tikslas būtų realistiškas ir pasiekiamas;
tikslai bus padalinti į bendrus programos tikslus ir smulkesnius tikslus pagal
projektą ir / arba projekto grupę / tipą ir t. t.;
tikslinių grupių identifikavimas.
tai yra strateginis pasitarimas, taigi dėmesys nebus skiriamas įgūdţių ir
kompetencijos tobulinimui, bet viešųjų ryšių srityje patirties neturintys dalyviai
išmoks, kaip parengti veiksmingą viešųjų ryšių planą.
seminaras
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo dėstytojai, kurie dalyvauja
rengiant Lietuvos Slėnių viešųjų ryšių planą / strategiją;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties viešųjų ryšių srityje.

S13-14: Temos neapibrėţtos
Temos liko neapibrėţtos, kad būtų galima lanksčiau reaguoti į tikslinės grupės
poreikius. Poreikiai bus įvertinti atsiţvelgiant į atsiliepimus po kiekvienos sesijos ir į
oficialų ar neoficialų bendravimą su tikslinės grupės nariais.
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Mokymai (T)
T1: MTEP infrastruktūros modeliai (remiantis 3 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati grupė, kaip ir S7-S9:
Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ūkio ministerijos pareigūnai, prisidedantys prie
MTEP infrastruktūros projektų kūrimo, įgyvendinimo ir stebėjimo, taip pat prie
finansavimo planų šiems infrastruktūros projektams remti, rengimo;
Valstybės tarnautojai iš kitų ministerijų, kurie yra susiję su nauja mokslinių tyrimų
infrastruktūra;
Slėnių stebėtojų tarybos, JTP valdybų ir Slėnių asociacijų nariai, įvairių
ministerijų tarnautojai, kurie prisidės prie Lietuvos MTEP infrastruktūros
reklamavimo ir gynimo panašiose institucijose kitose šalyse.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
vienodai dalyvauja ir kitos grupės.
dalintis informacija apie mokslinių tyrimų infrastruktūros gerą praktiką remiantis
Konsorciumo projekto 3 uţduotimi
geros praktikos pavyzdţiai iš viso pasaulio
išmoksite pagrindinius mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo, mokslinių
tyrimų komercializacijos ir mokslinių tyrimų – pramonės bendradarbiavimo srityje
naudojamus terminus;
susipaţinsite su mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtros valdymo pavyzdţiais
finansuojant programas, skirtas mokslinių tyrimų infrastruktūrai paremti (ESFRI)
ES ir tam tikrose ES ir EBPO šalyse;
suţinosite apie tarptautiniu mastu priimtas geriausias MTEP infrastruktūros
kūrimo praktikas, jų privalumus ir trūkumus, atsiţvelgiant į tokias temas, pvz.,
teisinės, valdymo ir vadovavimo struktūros, strateginiai tyrimai ir verslo
planavimas, ţmogiškųjų išteklių valdymas mokslinių tyrimų infrastruktūroje,
finansų planavimas ir išlaidų ribojimas, infrastruktūros valdymas, įrangos
tiekimas, atnaujinimų / pakartotinių investicijų prieţiūra, prieigos politika ir
bendradarbiavimo strategijos, technologijų perdavimas ir IN problemos,
tarptautinė rinkodara ir viešieji ryšiai, rodiklių stebėsena ir socialinio-ekonominio
poveikio vertinimas;
aptarsite, ko reikia valdant ir įgyvendinant MTEP infrastruktūros plėtros projektus
Lietuvoje;
susitarsite dėl rekomendacijų, kurių reikia tam tikriems Lietuvos praktikos
etapams suderinti ir kur tinka, dėl teisinės strategijos tarptautinės geriausios
praktikos kriterijams nustatyti;
suţinosite apie galimas pasaulinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų išlaidų kontrolę
ir valdymą.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
3 uţduoties ataskaitos autoriai
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T2-T3: Naujų ir „pumpurinių“ įmonių steigimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Ta pati, kaip ir S3-S6:
Slėnių prieţiūros tarybos nariai (ir jų atitinkamos institucijos), dalyvaujančios
(dabar ir ateityje) komercializuojant Slėnių veiklos rezultatus;
Slėnių asociacijų ir JTP koordinavimo tarybų suinteresuoti asmenys, kurie yra
tiesiogiai susiję (dabar arba ateityje) arba, kurie padeda AMI nustatytos IN
rinkodaros ir reklamos, technologijų perdavimo ir IN komercializavimo
klausimais;
Valstybės tarnautojai, turintys įtakos AMI IN politikai;
Valstybės tarnautojai, atsakingi uţ ţinių perdavimo veiklos AMI rengimą,
rėmimą, stebėjimą ir vertinimą;
MOSTA darbuotojai, kurie dabar arba ateityje prisidės prie Slėnių
komercializavimo veiklos stebėsenos ir vertinimo.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį)
pagilinti ţinias apie atsiskyrusių ir naujų įmonių steigimą
naujai steigiamų ir „pumpurinių“ įmonių skirtumai;
mokslinio potencialo ir verslo poreikių apskaičiavimas;
praktinės partnerystės elementų organizavimas;
naujai steigiamoms ir „pumpurinėms“ įmonėms reklamuoti reikalinga aplinka
(pvz., teisės aktai, mokesčiai ir t. t.).
geriau suprasite tinkamesnį mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimo procesą,
t. y., naujai steigiamų, atsiskyriusių įmonių ir t. t. procesus;
suţinosite, kokių praktinių įgūdţių reikia atsiskyrusioms ir naujoms įmonėms
steigti;
suţinosite, kokios vidaus struktūros reikalingos norint sukurti atsiskyrusias ar
naujas įmones (pvz., technologijų perdavimo biurai);
suprasite, kiek reikia laiko renkantis atsiskyrusios / naujos įmonės
komercializavimo procesą ir kokios įtakos tai gali turėti stebėsenos rezultatams.
mokymai
8 valandos
du kartus (kartą per metus, bet gali būti pakartotas, jei tikslinėje grupėje asmenys
pasikeičia)
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija; darbas grupėse
2 specialistai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo dėstytojai, kurie:
turi profesionalios patirties kuriant akademinio mokslinio pobūdţio „pumpurines“
/ naujas įmones;
turi ţinių apie šio tipo komercializaciją kitose šalyse;
turi patirties tokio tipo kompercializacijos srityje, kai ji vykdoma technologijų
perdavimo biure.
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T4-T5: Viešoji ir privačioji partnerystė ir konsorciumai
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslai:
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai/
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Ta pati, kaip ir S1-S2 ir S7-S9:
Slėnių prieţiūros tarybos, JTP koordinavimo tarybos, Slėnių asociacijų, Lietuvos
mokslo tarybos, MOSTA ir įvairių ministerijų nariai, kurie dalyvaus mokslinių
tyrimų infrastruktūros vertinime, analizėje ir prisidės prie investicijų grąţos
uţtikrinimo;
Ministerijų, MOSTA ir Lietuvos mokslo tarybos pareigūnai, kurie prisideda prie
su Slėnių projektais susijusių finansavimo schemų ir įmonių įtraukimui skirtų
finansavimo schemų kūrimo ir įgyvendinimo;
Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnai, kurie nuspręs ir kurs mokslinių tyrimų
infrastruktūros paramos sistemą AMI.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
mišrus dalyvaujant dviem grupėms
pagilinti ţinias apie PPP ir konsorciumų aspektus
konsorciumai ir PPP aptariant projekto, darbo programos aspektus ir visų sutarties
šalių lūkesčius, konsorciumo vidaus struktūrą ir procedūras
įgysite ţinių apie PPP struktūras ir sutarties formas, pvz., paslaugų sutartis,
valdymo sutartis, ūkio ar išperkamosios nuomos sutartis, statymo-eksploatavimoperleidimo (BOT) ir panašūs susitarimai, koncesijos ir bendros įmonės;
išmoksite, kaip pasirinkti tinkamiausią PPP formą;
PPP parengiamieji darbai, pvz., teisinės, reguliavimo ir politikos strategijos,
techninės problemos, institucijų ir gebėjimų kūrimas bei komerciniai, finansiniai ir
ekonominiai reikalai.
mokymai
4 valandos
du kartus (kartojamas kartą per metus arba jei reikia, daţniau)
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie turi profesionalios
patirties sudarant ir struktūrizuojant PPP ir konsorciumus
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T6: Specialiosios laboratorijos
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):

Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Ta pati grupė, kaip ir S7-S9, T1, T4-T5:
Slėnių prieţiūros tarybos, JTP koordinavimo tarybos, Slėnių asociacijų, Lietuvos
mokslo tarybos, MOSTA ir įvairių ministerijų nariai, kurie dalyvaus mokslinių
tyrimų infrastruktūros vertinime, analizėje ir prisidės prie investicijų grąţos
uţtikrinimo;
Ministerijų, MOSTA ir Lietuvos mokslo tarybos pareigūnai, kurie prisideda prie
su Slėnių projektais susijusių finansavimo schemų ir įmonių įtraukimui skirtų
stipendijų sistemų kūrimo ir įgyvendinimo;
Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnai, kurie nuspręs ir kurs mokslinių tyrimų
infrastruktūros paramos sistemą AMI.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
1 ir 3 grupės dalyviai, suskirstyti 40/60 proporcija.
pagilinti atskirų projektų vadovų ir su valdymu bei finansavimu susijusių asmenų
ţinias apie specialiųjų laboratorijų specifiką, funkcijas ir su jomis susijusias
subtilybes
specialiųjų laboratorijų funkcijos, susijusios subtilybės;
atviros prieigos centro struktūrizavimas ir naudojimas;
ekspertų paslaugų organizavimas;
laboratorijoms valdyti reikalingi ţmonės ir kompetencija;
geros praktikos pavyzdţiai iš viso pasaulio.
įgysite ţinių apie atviros prieigos principus mokslinių tyrimų infrastruktūroje ir
suprasite, kada ir kokių rezultatų galima tikėtis planuojant atviros prieigos
principus;
susidaryti nuomonę, kokios paramos sistemos turi būti naudojamos (jei iš viso
reikalingos) siekiant pritraukti tinkamus ţmones dalyvauti atviros prieigos
infrastruktūros valdyme;
sukursite panašių infrastruktūrų kitose šalyse „ţemėlapį“, kad geriau suprastumėte
tarptautinę konkurenciją ir kur Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūra gali būti
panaudota.
mokymai
8 valandos
du kartus (kartą vienoje vietoje, bet seminaras prireikus gali būti kartojamas ir
daţniau)
Vilnius ir Kaunas
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie turi
praktinės patirties vadovaujant mokslinių tyrimų centrui / infrastruktūrai (maţai,
vidutinei ar didelei) pagal atviros prieigos principus;
supranta tokių infrastruktūrų naudotojus (vidaus ir išorės);
turi patirties rengiant panašias mokymų sesijas.
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T7: Projektų stebėsena
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S1-S4:
MITA atstovai, platinantys informaciją apie ES ir Lietuvos finansavimo schemas;
Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos (ir greičiausiai MITA)
atstovai, dalyvaujantys finansavimo sistemos kūrime ir / arba tie, kurie dalyvauja
vertinant šiai sistemai pateiktus pasiūlymus;
CPVA, ESFA, LVPA atstovai, dalyvaujantys vertinant atitinkamų ministerijų
finansuojamus pasiūlymus;
MOSTA atstovai, dalyvaujantys vertinant pasiūlymus, taip pat stebint
finansuojamus projektus.
Kadangi tai yra su dabartiniu Konsorciumo vykdomu projektu susijusi uţduotis,
dalyvaus ir kitos dvi tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
pagilinti ţinias apie būsimos stebėsenos paskirtį ir detales
padėti suprasti stebėsenos ir vertinimo vaidmenį supaţindinant dalyvius su Slėnių
programos stebėsenos ir vertinimo reikalavimais, pristatant su anksčiau minėtais
dalykais susijusią rodiklių apţvalgą ir racionalų paaiškinimą bei pristatant rodiklių
rinkimo procesą;
pristatyti ţinių perdavimo ir mokymo veiksmus Slėnių dalyviams kalbant apie
bendrą mokymo, tikslinių grupių, metodų ir modulių svarbą.
suprasite, kokį vaidmenį stebėsena ir vertinimas uţima bendrame politikos
formavimo cikle ir šios politikos ciklo analizė, susijusi su Slėnių programa;
smulkiau suţinosite apie Stebėsenos ir vertinimo reikalavimus Slėnių programai;
suţinosite apie rodiklių racionalizavimą, susijusį su bendra Slėnių veiklos
stebėsena ir vertinimu.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija; grupinis darbas
2 specialistai
profesionali patirtis kuriant rodiklių ir stebėsenos projektus;
rengti Slėnių programos stebėsenos vadovą ir rodiklių apţvalgą.
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T8: Lietuvos MTEP rinkodara (remiantis 7 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S10-S11, bet ją taip pat turėtų sudaryti nariai iš kitų tikslinių grupių turint
omenyje, kad tai yra rinkodaros strategijos projekto pristatymas:
Slėnių prieţiūros tarybos, JTP koordinavimo tarybos, Slėnių asociacijų, Lietuvos
mokslo tarybos, MOSTA ir įvairių ministerijų nariai, kurie prisidės prie Lietuvos
MTEP rinkodaros;
Slėnių asociacijų ir JTP koordinavimo tarybų suinteresuoti asmenys, kurie yra
tiesiogiai susiję (dabar arba ateityje) arba, kurie padeda AMI nustatytos IN
rinkodaros ir reklamos, technologijų perdavimo ir IN komercializavimo
klausimais;
MITA, Lietuvos ,okslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos atstovai;
Universitetų ir remiamų Slėnių projektų dalyviai.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
trys vienodai mišrios grupės.
pristatyti Lietuvos MTEP infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros strategijos
projektą.
MTEP infrastruktūros rinkodara;
MTEP paslaugų rinkodara;
rinkodaros strategijos sudėtinės dalys;
uţsienio šalių pavyzdţiai.
išmoksite, kaip reklamuoti Lietuvos slėnius tarptautiniu mastu;
įgysite ţinių apie infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros skirtumus.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Konsorciumo specialistai, dalyvaujantys tarptautinių į Lietuvos Slėnius panašių
infrastruktūrų rinkodaros apţvalgoje;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties rinkodaros srityje.
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T9: Lietuvos MTEP viešieji ryšiai (remiantis 8 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Objective(s):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė;
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Ta pati, kaip ir S10-S11, S12, S3-S6, bet ją taip pat turėtų sudaryti nariai iš kitų tikslinių
grupių turint omenyje, kad tai yra viešųjų ryšių plano projekto pristatymas:
Slėnių prieţūros tarybos, JTP koordinavimo tarybų, Slėnių asociacijų, Lietuvos
mokslo tarybos, MOSTA ir įvairių ministerijų nariai, kurie prisidės prie Lietuvos
MTEP rinkodaros;
Slėnių asociacijų ir JTP koordinavimo tarybų suinteresuoti asmenys, kurie yra
tiesiogiai susiję (dabar arba ateityje) arba, kurie padeda AMI nustatytos IN
rinkodaros ir reklamos, technologijų perdavimo ir IN komercializavimo
klausimais;
MITA, Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos atstovai;
Universitetų ir remiamų Slėnių projektų atstovai.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
trys vienodai mišrios grupės.
pristatyti viešųjų ryšių planų projektus ir Slėnių projektų gaires
bendros gairės visų MTEP infrastruktūros projektų viešiesiems ryšiams;
MTEP infrastruktūros projektų viešųjų ryšių plano pristatymas.
išmoksite apie pagrindines viešųjų ryšių taisykles ir veiksmus, kurie gali būti
taikomi Slėniams ir atskiriems projektams;
net jei tikslinė grupė nėra tiesiogiai susijusi su Slėnio viešųjų ryšių veikla, ji
išmoks pagrindinius viešųjų ryšių plano / kampanijos elementus.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 specialistai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie dalyvauja
rengiant Lietuvos slėnių viešųjų ryšių planą / strategiją;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties viešųjų ryšių srityje.

T10-T14: Temos neapibrėţtos
Temos liko neapibrėţtos, kad būtų galima lanksčiau reaguoti į tikslinės grupės
poreikius. Poreikiai bus įvertinti atsiţvelgiant į atsiliepimus po kiekvienos sesijos
ir į oficialų ar neoficialų bendravimą su tikslinės grupės nariais.
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6.
Ţinių perdavimo programa Nr. 2 – Valdţios ir nacionalinėms
institucijoms
6.1

Tikslinė grupės aprašymas

Ţinių perdavimo programa Nr. 2 yra skirta valdţios ir nacionalinių institucijų ekspertams, veikiantiems
Slėnių ir JTP įgyvendinimo bei valdymo srityje. Joje turėtų dalyvauti šių institucijų atstovai:
MITA;
Lietuvos mokslų akademija;
Lietuvos mokslo taryba;
MOSTA.
Jei reikalinga (ir susitarta su MOSTA), į mokymo ir ţinių perdavimo sesijas bus pakviesta Centrinė
projektų valdymo agentūra, Europos socialino fondo agentūra ir Lietuvos verslo paramos agentūra.

6.2

Tikslai ir kompetencijos

Šiai tikslinei grupei siūlomos Ţinių perdavimo programos tikslai yra šie:
pagilinti ţinias apie dabartines/papildomas MTEP finansavimo, konkurencinio finansavimo ir
investavimo sistemas ir schemas;
suprasti nacionalinių ir tarptautinių programų projektų rengimo ir įgyvendinimo panašumus ir
skirtumus;
uţmegzti naujų kontaktų su paneuropiniais tinklais per mokymus dėstant įvairias programos
temas, kuriose aptariama tarptautinė patirtis;
sukurti / pagerinti Lietuvos MTEP institucijų ryšius su savo partneriais Europoje;
išugdyti naują kompetenciją Lietuvos MTEP sistemoje mokantis darbti;
pagerinti sanglaudą Lietuvos inovacijų diegimo sistemoje toliau plėtojant harmoningą veiklą ir
komandos dvasią;
pagerinti tikslinės grupės dalyvių gebėjimus suteikiant reikalingų teorinių ţinių ir praktinių
įgūdţių.
Per šią ţinių perdavimo programą tikslinės grupės turėtų sustiprinti savo kompetenciją šiose
specializacijos srityse:
MTEP finansavimas;
projektų rengimas nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms;
bendradarbiavimas su kitomis paneuropinėmis institucijomis.

6.3

Trumpa programos apţvalga

Slėnių ir JTP valdymo struktūrų atstovams yra siūloma tokia programa (pateikta 11 lentelėje). Prašome
atkreipti dėmesį, kad 2-3 seminarai/mokymai (t. y., 1-2 kartus per metus) yra palikti be temos, kad būtų
galima parengti seminarą arba mokymą atsiţvelgiant į mūsų diskusijų su tikslinės grupės atstovais per
projektą iškilusias problemas.
7 priede pateikiamas mokymų tvarkaraščio projektas, o 8 priede nurodomos per kitus šešis mėnesius
planuojami seminarai ir mokymai. Paskutiniame priede pateikiamas lankstinukas, kurį galima naudoti
reklamuojant Ţinių perdavimo programas tikslinėms grupėms.
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11 lentelė: Ţinių perdavimo ir mokymo programa nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms
Seminarai (S)
S1-S4: MTEP finansavimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:

Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

MITA atstovai, platinantys informaciją apie ES ir Lietuvos finansavimo schema;
Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos (ir greičiausiai MITA)
atstovai, dalyvaujantys finansavimo sistemos kūrime ir / arba tie, kurie dalyvauja
vertinant šiai sistemai pateiktus pasiūlymus;
CPVA, ESFA, LVPA atstovai, dalyvaujantys vertinant atitinkamų ministerijų
finansuojamus pasiūlymus;
MOSTA atstovai, dalyvaujantys vertinant pasiūlymus, taip pat stebint
finansuojamus projektus.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
dalis seminaro (pvz.,, viena iš dviejų dienų) gali būti dėstoma kartu ir kitoms
tikslinėms grupėms.
pagilinti ţinias, supratimą ir įgūdţius, susijusius su MTEP finansavimu
galimos finansavimo sistemos, pvz., privataus sektoriaus investicijos, TUI, PPP;
kiekvieno varianto privalumai ir trūkumai;
praktiniai kiekvieno varianto įgyvendinimo aspektai, pvz., procedūrų sąrašas ir
sutarčių projektai;
konfidencialios informacijos teikimas / registravimas;
derybos sudarant sutartis.
suţinoma, kokie yra MTEP finansavimo ir ypač mokslinių tyrimų infrastruktūros
variantai dirbant pagal atviros prieigos principus kitose šalyse;
išmokstama derybų įgūdţių, reikalingų norint sėkmingai sudaryti sutartis su
bendrovėmis.
seminaras
16 valandų (per dvi dienas)
du kartus (kartą per metus atsiţvelgiant į grupės dydį)
Vilnius
teorija (30 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (70 proc.) – diskusija; uţduotys
3-4 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie:
turi praktinės patirties rengiant pasiūlymus panašioms klientų grupėms, dėl to turi
ir pasiūlymų rengimo, ir jų vertinimo patirties;
turi praktinės patirties kuriant MTEP finansavimo sistemą;
turi praktinės patirties gaunant finansavimą iš neviešojo sektoriaus (tai gali būti
derėjimosi sudarant sutartis patirtis);
(jei įmanoma) turi panašių mokymų/seminarų rengimo patirties;
vadovauja atliekant dabartinio projekto uţduotis sutelkdami dėmesį į mokslinių
tyrimų infrastruktūros finansavimo problemas.
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S5-S8: MTEP komercializavimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

MITA, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos ir MOSTA atstovai,
prisidedantys (vienu ar kitu būdu) prie:
Slėnių veiklos rezultatų komercializacijos;
nustatytos IN rinkodaros ir reklamos, technologijų perdavimo ir IN
komercializacijos;
IN veiklos strategijos AMI pokyčių;
technologijų perdavimo veiklos AMĮ rengimo, rėmimo, stebėsenos ir vertinimo;
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
kartu dalyvauja 1 ir 3 grupė pagal 40/60 proporciją.
pagilinti ţinias ir įgūdţius, susijusius su MTEP komercializacija
veikiantys MTEP komercializavimo bei perdavimo modeliai ir procesai;
IN pristatymas, t. y., tipai, sprendimų priemonės, kainos ir prieţiūra, procedūros;
IN sukurtabendradarbiaujant, pvz., įvairių naujoviškų partnerysčių formų
apţvalga, gera IN valdymo praktika, kilusi dėl tokių susitarimų, svarbiausi
teisiniai partnerystės sutarties aspektai;
latentinės ir naujos IN nustatymas ir stebėsena, pvz., oficialios, informacijos
tikrinimo ir stebėsenos veiklos vadovai;
IN tikrinimas;
IN vertinimas ir analizė, pvz., sprendimų diagramų, vertinimo ir klasifikavimo
metodų ir ţemėlapių naudojimas;
IN rinkodara, pvz., IN maţinimo arba pardavimo procesas, licencijų ir
technologijų reklama, geriausio varianto pasirinkimas;
technologijų perdavimas parduodant arba suteikiant licenciją naudotis teisėmis;
technologijų perdavimas steigiant įmones;
komercializacijos ir technologijų perdavimo srityje reikalinga kompetencija.
pagilinsite ţinias apie MTEP institucijų ir verslo sektoriaus IN valdymą;
suţinosite, kaip veikia technologijų perdavimas ir komercializacija siekiant
suprasti procesą ir realiją, kurioje veikia AMI;
suprasite IN politikos AMI aplinkoje svarbą, jos naudą ir galimas problemas, kai
tokia politika neegzistuoja. Suprasite, kokios ministerijos bei kitos viešojo
sektoriaus institucijos gali paremti šią situaciją ir kaip jos tai gali padaryti;
IN identifikavimo ir IN pavertimo komerciniu rezultatu proceso supratimas
išsiaiškinant, kaip viešasis sektorius gali padėti AMI šiame procese;
suţinosite apie IN komercializavimo procesą išsiaiškinadami, kokio tipo indėlio
galima tikėtis iš AMI šioje srityje (ši veikla prisidės prie stebėsenos veiklos).
seminaras
16 valandų (per 2 dienas)
du kartus, bet prireikus gali būti vėl pakartota
Vilnius ir Kaunas
teorija (30 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (70 proc.) – diskusija; uţduotys
3-4 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie:
turi profesionalios patirties komercializuojant API IN;
turi praktinės patirties identifikuojant IN ir vykdant jos komercializaciją;
turi profesionalios patirties steigiant / valdant technologijų perdavimo biurus.
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S9-S10: Pasiūlymų vertinimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

MITA atstovai, platinantys informaciją apie ES ir Lietuvos finansavimo sistemas;
Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos (ir greičiausiai MITA)
atstovai, dalyvaujantys finansavimo sistemos kūrime ir / arba tie, kurie dalyvauja
vertinant šiai sistemai pateiktus pasiūlymus;
CPVA, ESFA, LVPA atstovai, dalyvaujantys vertinant atitinkamų ministerijų
finansuojamus pasiūlymus;
MOSTA atstovai, dalyvaujantys vertinant pasiūlymus, taip pat stebint
finansuojamus projektus;
kadangi iš pradţių šis mokymas nebuvo skirtas pirmai tikslinei grupei, ji gali būti
įdomi Švietimo ir mokslo ministerijos / Ūkio ministerijos pareigūnams,
rengiantiems kvietimus teikti paraiškas.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro vietos dydį)
pagilinti ţinias ir patobulinti įgūdţius, susijusius su pasiūlymų vertinimu
vertinimo kriterijų kūrimas;
susijusios procedūros, pvz., tinkamumo patikrinimas, partnerių apţvalga ir t. t.;
reikalingi ištekliai.
įgysite ţinių, kaip vertinami įvairių tipų pasiūlymai kitose šalyse ir kaip jie gali
būti taikomi Lietuvos kontekste;
įgysite ţinių, kaip vertinami pasiūlymai įvairių tipų klientams, pvz., Europos
Komisijos veiklos programai, Strateginių technologijų valdybai (JK), į MITA
panašioms agentūroms kitose šalyse.
seminaras
4 valandos
du kartus
Vilnius ir Kaunas
teorija (20 % proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (80 proc.) – diskusija; bandomasis vertinimas
3-4 specialistai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie:
turi praktinės patirties vertinant įvairius pasiūlymų tipus ir pasiūlymus įvairiems
klientams;
turi praktinės patirties rengiant pasiūlymus panašioms klientų grupėms, dėl to turi
ir pasiūlymų rengimo, ir vertinimo patirties;
(jei įmanoma) turi panašių mokymo sesijų / seminarų rengimo patirties.
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S11: Lietuvos MTEP rinkodara - 1 (remiantis 7 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S5-S8, bet gali būti ir platesnė, nes tai yra strateginis seminaras:
MITA, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos ir MOSTA
darbuotojai (vienu ar kitu būdu) dalyvaujantis nustatytos IN rinkodaroje, ţinių
perdavime ir IN komercializacijoje, ţinių perdavimo AMI rengimo, paramos,
stebėsenos ir vertinimo veikloje
Kadangi tai yra strateginis pasitarimas, skirtas kiek galima plačiau apţvelgti Lietuvos
MTEP rinkodarą, sesijoje dalyvaus ir kitos tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį)
„minčių lietaus“ metodu nustatyti pagrindinius dalykus, kurie būtų įtraukti į
Lietuvos MTEP rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategiją
Strateginis seminaras Nr. 1 su didele grupe siekiant prisidėti prie MTEP
rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategijos rengimo;
suţinoti, kaip panašios į Slėnius tarptautinės asociacijos reklamuoja save ir ką
reikėtų daryti Slėniams.
tai yra strateginis seminaras, tad dėmesys nebus skiriamas įgūdţių ir
kompetencijos tobulinimui, bet rinkodaros srityje patirties neturintys dalyviai
suţinos apie pagrindines infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros dalis.
strateginis seminaras
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 % proc.) – diskusija
2 ekspertai
Konsorciumo ekspertai, dalyvaujantys tarptautinių asociacijų, panašių į Lietuvos
Slėnius, rinkodaros strategijų apţvalgoje;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties rinkodaros srityje.
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S12: Lietuvos MTEP rinkodara - 2 (remiantis 7 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S11, bet gali būti ir platesnė, nes tai yra strateginis seminaras:
MITA, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos ir MOSTA nariai
(vienu ar kitu būdu) dalyvaujantis nustatytos IN rinkodaroje, ţinių perdavime ir IN
komercializacijoje, ţinių perdavimo AMI rengimo, paramos, stebėsenos ir
vertinimo veikloje
Kadangi tai yra strateginis pasitarimas, skirtas kiek galima plačiau apţvelgti Lietuvos
MTEP rinkodarą, sesijoje dalyvaus ir kitos tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį)
toliau kurti rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategijos dalis, remiantis
informacija / medţiaga, parengta per Strateginį pasitarimą Nr. 1.
Strateginis seminaras Nr. 1 su didele grupe siekiant prisidėti prie MTEP
rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategijos rengimo
tai yra strateginis seminaras, taigi dėmesys nebus skiriamas įgūdţių ir
kompetencijos tobulinimui, bet rinkodaros srityje patirties neturintys dalyviai
suţinos apie pagrindines infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros dalis.
strateginis seminaras
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 % proc. – diskusija
2 ekspertai
Konsorciumo ekpsertai, dalyvaujantys tarptautinių asociacijų, panašių į Lietuvos
Slėnius, rinkodaros strategijų apţvalgoje;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties rinkodaros srityje.

48

S12: Lietuvos MTEP viešieji ryšiai (remiantis 8 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Ta pati, kaip ir S10-S11, bet gali būti platesnė, nes tai yra strateginis seminaras:
MITA, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos ir MOSTA nariai
(vienu ar kitu būdu) dalyvaujantis nustatytos IN rinkodaroje, ţinių perdavime ir IN
komercializacijoje, ţinių perdavimo AMI rengimo, paramos, stebėsenos ir
vertinimo veikloje
Kadangi tai yra strateginis pasitarimas, skirtas kiek galima plačiau apţvelgti Lietuvos
MTEP viešuosius ryšius, sesijoje dalyvaus ir kitos tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį)
pasidalyti siūlomais Slėnių ir atskirų projektų viešųjų ryšių aspektais
kurti bendrus viešųjų ryšių principus;
MTEP viešųjų ryšių lygių apibūdinimas;
atitinkamų įvairių lygmenų tikslų nustatymas siekiant išspręsti problemą ir
stengiantis, kad tikslas būtų realistiškas ir pasiekiamas;
tikslai bus padalinti į bendrus programos tikslus ir smulkesnius tikslus pagal
projektą ir / arba projekto grupę / tipą ir t. t.;
tikslinių grupių identifikavimas.
tai yra strateginis seminaras, taigi dėmesys nebus skiriamas įgūdţių ir
kompetencijos tobulinimui, tačiau viešųjų ryšių srityje patirties neturintys dalyviai
išmoks, kaip parengti veiksmingą viešųjų ryšių planą.
strateginis seminaras
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie dalyvauja
rengiant Lietuvos slėnių viešųjų ryšių planą / strategiją;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties viešųjų ryšių srityje.

S13-S14: Temos neapibrėţtos
Temos liko neapibrėţtos, kad būtų galima lanksčiau reaguoti į tikslinės grupės
poreikius. Poreikiai bus įvertinti atsiţvelgiant į atsiliepimus po kiekvienos sesijos
ir į oficialų ar neoficialų bendravimą su tikslinės grupės nariais.
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Mokymai (T)
T1: Projektų stebėsena
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S1-S4:
MITA atstovai, platinantys informaciją apie ES ir Lietuvos finansavimo sistemas;
Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos (ir greičiausiai MITA)
atstovai, dalyvaujantys finansavimo sistemos kūrime ir / arba tie, kurie dalyvauja
vertinant šiai sistemai pateiktus pasiūlymus;
CPVA, ESFA, LVPA atstovai, dalyvaujantys vertinant atitinkamų ministerijų
finansuojamus pasiūlymus;
MOSTA atstovai, dalyvaujantys vertinant pasiūlymus, taip pat stebint
finansuojamus projektus.
Kadangi tai yra tiesiogiai su pagrindine šiuo metu Konsorciumo vykdomo projekto
veikla susijusi uţduotis, dalyvaus ir kitos dvi tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį)
pagerinti ţinias apie būsimos stebėsenos paskirtį ir detales
padėti suprasti stebėsenos ir vertinimo vaidmenį supaţindinant dalyvius su Slėnių
programos stebėsenos ir vertinimo reikalavimais, pristatant su anksčiau minėtais
dalykais susijusią rodiklių apţvalgą ir racionalų paaiškinimą bei pristatant rodiklių
rinkimo procesą;
pristatyti ţinių perdavimo ir mokymo veiksmus Slėnių dalyviams kalbant apie
bendrą mokymo, tikslinių grupių, metodų ir modulių svarbą.
suprasite, kokį vaidmenį stebėsena ir vertinimas uţima bendrame politikos
formavimo cikle ir šios politikos ciklo analizė, susijusi su Slėnių programa;
smulkiau suţinosite apie stebėsenos ir vertinimo reikalavimus Slėnių programai;
suţinosite apie rodiklių racionalizavimą, susijusį su bendra Slėnių veiklos
stebėsena ir vertinimu.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija; darbas grupėje
2 ekspertai
profesionali patirtis kuriant rodiklių ir stebėsenos projektus;
Slėnių programos stebėsenos vadovo ir rodiklių apţvalgos rengimas.
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T2: MTEP infrastruktūros modeliai (remiantis 3 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S1-S4
MITA , Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos ir MOSTA atstovai,
prisidedantys (vienu ar kitu būdu) prie:
Slėnių veiklos rezultatų komercializacijos;
nustatytos IN rinkodaros ir reklamos, technologijų perdavimo ir IN
komercializacijos;
IN veiklos strategijos AMI pokyčių;
technologijų perdavimo veiklos AMI rengimo, rėmimo, stebėsenos ir vertinimo.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
vienodas dalyvių kiekis iš įvairių tikslinių grupių
dalytis informacija apie geros praktikos mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymą,
remiantis Konsorciumo projekto 3 uţduotimi
geros praktikos pavyzdţiai iš viso pasaulio
išmoksite pagrindinius mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo, mokslinių
tyrimų komercializacijos ir mokslinių tyrimų – pramonės bendradarbiavimo srityje
naudojamus terminus;
susipaţinsite su mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtros valdymo pavyzdţiais
finansuojant programas, skirtas mokslinių tyrimų infrastruktūrai paremti (ESFRI)
ES, bei tam tikrose ES ir EBPO šalyse;
suţinosite apie tarptautiniu mastu priimtas geriausias MTEP infrastruktūros
kūrimo praktikas, jų privalumus ir trūkumus, atsiţvelgiant tokias temas, pvz.,
teisinės, valdymo ir vadovavimo struktūros, strateginiai tyrimai ir verslo
planavimas, ţmogiškųjų išteklių valdymas mokslinių tyrimų infrastruktūroje,
finansų planavimas ir išlaidų ribojimas, infrastruktūros valdymas, įrangos
tiekimas, atnaujinimų / pakartotinių investicijų prieţiūra, prieigos politika ir
bendradarbiavimo strategijos, technologijų perdavimas ir INT problemos,
tarptautinė rinkodara ir viešieji ryšiai, rodiklių stebėsena ir socialinio-ekonominio
poveikio vertinimas;
aptarsite, ko reikia valdant ir įgyvendinant MTEP infrastruktūros plėtros projektus
Lietuvoje;
susitarsite dėl rekomendacijų, kurių reikia tam tikriems Lietuvos praktikos
etapams suderinti ir kur tinka, dėl teisinės strategijos tarptautinės geriausios
praktikos kriterijams nustatyti;
suţinosite apie galimų pasaulinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų išlaidų kontrolę
ir valdymą.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
3 uţduoties ataskaitos autoriai
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T3-T4: Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir bendras naudojimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S1-S4
MITA , Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos ir MOSTA atstovai,
prisidedantys (vienu ar kitu būdu) prie:
Slėnių veiklos rezultatų komercializacijos;
nustatytos IN rinkodaros ir reklamos, technologijų perdavimo ir IN
komercializacijos;
IN veiklos strategijos AMI pokyčių;
technologijų perdavimo veiklos AMI rengimo, rėmimo, stebėsenos ir vertinimo.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
dalyviai iš pirmos ir trečios grupės pagal 30/70 proporciją.
dalytis informacija apie geros praktikos mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymą
geros praktikos pavyzdţiai iš viso pasaulio;
bendradarbiavimas su Baltijos – Šiaurės šalių mokslinių tyrimų infrastruktūra;
sąsajos su Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūrų forumu (ESFRI);
infrastruktūros projekto valdymo principai;
didelių mokslinių tyrimų įrenginių valdymo sistemos;
tam tikros problemos, susijusios su MTEP infrastruktūros funkcijomis.
išmoksite, kaip atviros prieigos principas yra taikomas kitose šalyse;
įgysite pagrindinių infrastruktūros projektų valdymo įgūdţių;
išmoksite, kaip sukurti ryšius su ESFRI tipo infrastruktūromis ir, kurias
infrastruktūras pasirinkti;
išmoksite apie tinkamus įgūdţius, reikalingus mokslinių tyrimų infrastruktūroms
valdyti.
mokymai
8 valandos
du kartus (kartą per metus, tačiau gali būti kartojama ir daţniau)
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
tarptautinė profesionali patirtis valdant arba esant tiesiogiai susijusiam su įvairių
tipų infrastruktūros projektais;
patvirtinti ryšiai su ESFRI tipo infrastruktūromis.
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T5-T6: Viešoji ir privačioji partnerystė ir konsorciumai
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Ta pati, kaip ir for S1-S4
MITA , Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos ir MOSTA atstovai,
prisidedantys (vienu ar kitu būdu) prie:
Slėnių veiklos rezultatų komercializacijos;
nustatytos IN rinkodaros ir reklamos, technologijų perdavimo ir IN
komercializacijos;
IN veiklos strategijos AMI pokyčių;
technologijų perdavimo veiklos AMI rengimo, rėmimo, stebėsenos ir vertinimo.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
Vienodas dalyvių kiekis iš dviejų tikslinių grupių.
pagilinti ţinias apie PPP ir konsorciumų aspektus
konsorciumai ir PPP aptariant projekto, darbo programos aspektus ir visų sutarties
šalių lūkesčius, konsorciumo vidaus struktūrą ir procedūras
įgysite ţinių apie PPP struktūras ir sutarties formas, pvz., paslaugų sutartis,
valdymo sutartis, ūkio ar išperkamosios nuomos sutartis, statymo-eksploatavimoperleidimo (BOT) ir panašūs susitarimai, koncesijos ir bendros įmonės;
išmoksite, kaip pasirinkti tinkamiausią PPP formą;
PPP parengiamieji darbai, pvz., teisinės, reguliavimo ir politikos strategijos,
techninės problemos, institucijų ir gebėjimų kūrimas bei komerciniai, finansiniai ir
ekonominiai reikalai.
mokymai
4 valandos
du kartus (kartojamas kartą per metus arba daţniau, jei prireikia)
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie turi
profesionalios patirties sudarant ir struktūrizuojant PPP ir konsorciumus
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T7: Lietuvos MTEP rinkodara (remiantis 7 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S11-S12, tačiau ją taip pat turėtų sudaryti nariai iš kitų tikslinių grupių
turint omenyje, kad tai yra rinkodaros strategijos projekto pristatymas:
MITA, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos ir MOSTA nariai
(vienu ar kitu būdu) dalyvaujantys nustatytos IN rinkodaroje, ţinių perdavime ir
IN komercializacijoje, ţinių perdavimo AMI rengimo, paramos, stebėsenos ir
vertinimo veikloje;
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
vienodas dalyvių kiekis iš trijų tikslinių grupių.
pristatyti Lietuvos MTEP infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros strategijos
projektą
MTEP infrastruktūros rinkodara;
MTEP paslaugų rinkodara;
rinkodaros strategijos sudėtinės dalys;
uţsienio šalių pavyzdţiai.
išmoksite, kaip reklamuoti Lietuvos slėnius tarptautiniu mastu;
įgysite ţinių apie skirtumus tarp infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Konsorciumo ekspertai, dalyvaujantys tarptautinių asociacijų, panašių į Lietuvos
Slėnius, rinkodaros strategijų apţvalgoje;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties rinkodaros srityje.
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T8: Lietuvos MTEP viešieji ryšiai (remiantis 8 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S11-S12 tačiau ją taip pat turėtų sudaryti nariai iš kitų tikslinių grupių
turint omenyje, kad tai yra rinkodaros strategijos projekto pristatymas:
MITA, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos ir MOSTA nariai
(vienu ar kitu būdu) dalyvaujantys nustatytos IN rinkodaroje, ţinių perdavime ir
IN komercializacijoje, ţinių perdavimo AMI rengimo, paramos, stebėsenos ir
vertinimo veikloje
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
vienodas dalyvių kiekis iš trijų tikslinių grupių
Pristatyti viešųjų ryšių planų projektus ir Slėnių projektų gaires
bendrosios gairės visų MTEP infrastruktūros projektų viešiesiems ryšiams;
MTEP infrastruktūros projektų viešųjų ryšių plano pristatymas.
išmoksite apie pagrindines viešųjų ryšių taisykles ir veiksmus, kurie gali būti
taikomi Slėniams ir atskiriems projektams;
net jei tikslinė grupė nėra tiesiogiai susijusi su Slėnio viešųjų ryšių veikla, ji
išmoks pagrindinius viešųjų ryšių plano/kampanijos elementus.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie dalyvauja
rengiant Lietuvos slėnių viešųjų ryšių planą / strategiją;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties viešųjų ryšių srityje.

T9-T14: Temos neapibrėţtos
Temos liko neapibrėţtos, kad būtų galima lanksčiau reaguoti į tikslinės grupės
poreikius. Poreikiai bus įvertinti atsiţvelgiant į atsiliepimus po kiekvienos sesijos
ir į oficialų ar neoficialų bendravimą su tikslinės grupės nariais.
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7.

Ţinių perdavimo programa Nr. 3 – MTEP infrastruktūros projektams

7.1

Tikslinės grupės aprašymas

Ţinių perdavimo programa Nr. 3 yra skirta institucijoms ir asmenims, tiesiogiai susijusiems su MTEP
infrastruktūros projektų valdymu ir plėtra. Joje turėtų dalyvauti šių įstaigų ir grupių atstovai:
Projekto prieţiūros grupės;
atskiri projektų vadovai / institucijos;
MOSTA; ir (greičiausiai)
MITA.

7.2

Tikslai ir kompetencijos

Šiai tikslinei grupei skirtos Ţinių perdavimo programos tikslai yra šie:
pagilinti ţinias apie dabartines / papildomas MTEP finansavimo, konkurencinio finansavimo ir
investavimo sistemas ir schemas;
praplėsti klientų grupę ir iš akademinės srities (universitetų ir viešų mokslinių tyrimų institutų),
ir iš verslo sektoriaus suţinant apie alternatyvius finansavimo būdus;
pagilinti ţinias apie MTEP institucijų ir verslo sektoriaus intelektinės nuosavybės valdymą;
pagilinti ţinias / gauti ţinių apie mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymą ir bendrą naudojimą;
sustiprinti (arba padėti kurti) MTEP ir verslo sektoriaus ţinių perdavimo struktūras;
padėti įsteigti mechanizmus padedančius / padidinančius galimybę dalyvauti tarptautinėje
MTEP veikloje;
skatinti gilinti ţinias, kurias riboja silpni ryšiai su verslo ir MTEP sektoriais;
suţinoti apie eksperimentinę gamybą, inkubaciją, apsikeitimą specialiomis ţiniomis ir
specializuotas paslaugas;
geriau suprasti Atviros prieigos centro struktūrą ir veikimą bei išanalizuoti jo veikimo geros
praktikos pavyzdţius;
išmokti kaip vykdyti ţinių perdavimą ir kokios kompetencijos reikia komercializacijos srityje;
suprasti nacionalinių ir tarptautinių programų projektų rengimo ir įgyvendinimo panašumus ir
skirtumus;
išmokti, kaip sukurti „pumpurines“ ir naujas įmones;
uţmegzti naujų kontaktų su paneuropiniais tinklais per mokymus dėstant įvairias programos
temas, kuriose aptariama tarptautinė patirtis;
sukurti / pagerinti Lietuvos MTEP institucijų ryšius su savo partneriais Europoje;
išugdyti naują kompetenciją Lietuvos MTEP sistemoje mokantis atliekant veiksmus;
pagerinti sanglaudą Lietuvos inovacijų diegimo sistemoje toliau plėtojant harmoningą veikimą
ir komandos dvasią;
pagerinti tikslinės grupės dalyvių gebėjimus suteikiant reikalingų teorinių ţinių ir praktinių
įgūdţių.
Per šią ţinių perdavimo programą tikslinės grupės turėtų sustiprinti savo kompetenciją šiose
specializacijos srityse:
MTEP finansavimas;
specialiųjų infrastruktūrų ir Atviros prieigos centrų naudojimas ir valdymas;
IN valdymas;
technologijų perdavimas;
MTEP veiklos komercializavimas;
MTEP mokslinių tyrimų centro valdymas.
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7.3

Trumpa programos apţvalga

Slėnių ir JTP valdymo struktūrų atstovams yra siūloma tokia programa (pateikta 12 lentelėje). Prašome
atkreipti dėmesį, kad 2-3 seminarai/mokymai (t. y., 1-2 kartus per metus) yra palikti be temos, kad būtų
galima parengti seminarą arba mokymą atsiţvelgiant į mūsų diskusijų su tikslinės grupės atstovais per
projektą iškilusias problemas.
7 priede yra pateikiamas mokymų tvarkaraščio projektas, o 8 priede nurodomos per kitus šešis mėnesius
planuojami seminarai ir mokymai. Paskutiniame priede yra pateikiamas lankstinukas, kurį galima
naudoti reklamuojant Ţinių perdavimo programas tikslinėms grupėms.
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Table 12: Ţinių perdavimo ir mokymo programa MTEP projektams
Seminarai (S)
S1-S4: MTEP finansavimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:

Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

Projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ specialiųjų
MTEP infrastruktūrų eksploataciją (naudojant pagal atviros prieigos principus);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie kurs / valdys kai kurias nacionalines finansavimo
schemas arba suteiks paţinčių/paramos kreipiantis dėl tarptautinių finansavimo
schemų.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
dalis seminaro (pvz., viena iš dviejų dienų) gali būti dėstoma kartu ir kitoms
tikslinėms grupėms.
pagilinti ţinias, supratimą ir įgūdţius, susijusius su MTEP finansavimu
galimos finansavimo sistemos, pvz., privataus sektoriaus investicijos, TUI, PPP;
kiekvieno varianto privalumai ir trūkumai;
praktiniai kiekvieno varianto įgyvendinimo aspektai, pvz., procedūrų sąrašas ir
sutarčių projektai;
konfidencialios informacijos teikimas / registravimas;
derybos sudarant sutartis.
suţinoma, kokie yra MTEP finansavimo ir ypač mokslinių tyrimų infrastruktūros
variantai dirbant pagal atviros prieigos principus kitose šalyse;
išmokstama derybų įgūdţių, reikalingų norint sėkmingai sudaryti sutartis su
bendrovėmis.
seminaras
16 valandų (per dvi dienas)
du kartus
Vilnius ir Kaunas
teorija (30 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (70 proc.) – diskusija; uţduotys
3-4 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie:
turi praktinės patirties rengiant pasiūlymus panašioms klientų grupėms, dėl to turi
ir pasiūlymų rengimo, ir jų vertinimo patirties;
turi praktinės patirties kuriant MTEP finansavimo sistemą;
turi praktinės patirties gaunant finansavimą iš neviešojo sektoriaus (tai gali būti
derėjimosi sudarant sutartis patirtis);
(jei įmanoma) turi panašių mokymų rengimo patirties;
vadovauja atliekant dabartinio projekto uţduotis sutelkdami dėmesį į mokslinių
tyrimų infrastruktūros finansavimo problemas.
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S5-S8: MTEP komercializavimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams

projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinant projektus konsultuos apie specialiųjų
laboratorijų, veikiančių pagal atviros prieigos principus, valdymą;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ specialiųjų
MTEP infrastruktūrų eksploataciją (naudojant pagal atviros prieigos principus);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie kurs /valdys kai kurias nacionalines finansavimo
schemas arba suteiks paţinčių / paramos kreipiantis dėl tarptautinių finansavimo
schemų.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį);
dalyviai iš pirmos ir trečios grupės pagal 40/60 proporciją.
pagilinti ţinias ir įgūdţius, susijusius su MTEP komercializacija
veikiantys MTEP komercializavimo ir perdavimo modeliai ir procesai;
IN pristatymas, t. y., tipai, sprendimų priemonės, kainos ir prieţiūra, procedūros;
IN sukurta bendradarbiaujant, pvz., įvairių naujoviškų partnerysčių formų
apţvalga, gera IN valdymo praktika, kilusi dėl tokių susitarimų, svarbiausi
teisiniai partnerystės sutarties aspektai;
latentinės ir naujos IN nustatymas ir stebėsena, pvz., oficialios, informacijos
tikrinimo ir stebėsenos veiklos vadovai;
IN tikrinimas;
IN vertinimas ir analizė, pvz., sprendimų diagramų, vertinimo ir klasifikavimo
metodų ir ţemėlapių naudojimas;
IN rinkodara, pvz., IN maţinimo arba pardavimo procesas, licencijų ir
technologijų reklama, geriausio varianto pasirinkimas;
technologijų perdavimas parduodant arba suteikiant licenciją naudotis teisėmis;
technologijų perdavimas steigiant įmones;
komercializacijos ir technologijų perdavimo srityje reikalinga kompetencija.
pagilinsite ţinias apie MTEP institucijų ir verslo sektoriaus IN valdymą;
suţinosite, kaip veikia technologijų perdavimas ir komercializacija siekiant
suprasti procesą ir realiją, kurioje veikia AMI;
suprasite IN politikos AMI aplinkoje svarbą, jos naudą ir galimas problemas, kai
tokia politika neegzistuoja. Suprasite, kokios ministerijos ir kitos viešojo
sektoriaus institucijos gali paremti šią situaciją ir kaip jos tai gali padaryti;
IN identifikavimo ir IN pavertimo komerciniu rezultatu proceso supratimas
išsiaiškinant, kaip viešasis sektorius gali padėti AMĮ šiame procese;
suţinosite apie IN komercializavimo procesą išsiaiškindami, kokio tipo indėlio
galima tikėtis iš AMI šioje srityje (ši veikla prisidės prie stebėsenos veiklos).
seminarai
16 valandos (per 2 dienas)
du kartus, bet prireikus gali būti kartojama
Vilnius ir Kaunas
teorija (30 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (70 proc.) – diskusija; uţduotys
3-4 ekspertai
Tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie:
turi profesionalios patirties komercializuojant API IN;
turi praktinės patirties identifikuojant IN ir vykdant jos komercializaciją;
turi profesionalios patirties steigiant / valdant technologijų perdavimo biurus.
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S9-S10: MTEP rinkodara
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinant projektus konsultuos apie mokslinių
tyrimų rinkodaros / viešųjų ryšių rezultatus;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ viešųjų
MTEP projektų ir projektų su įmonėmis rinkodarą / viešuosius ryšius
(įgyvendinamus viešosios prieigos infrastruktūrų);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie per projektą konsultuos apie galimus tarptautinius ryšius
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį)
pagilinti ţinias ir įgūdţius, susijusius su MTEP rinkodara
skirtingų projekto aspektų, pvz., Atviros prieigos centro, biuro erdvės, mokslinių
tyrimų infrastruktūros, paslaugų rinkodara;
nematerialių išteklių, pvz., IN rinkodara;
rinkodaros / reklaminės medţiagos pavyzdţiai.
įgysite pagrindinių rinkodaros įgūdţių, reikalingų įvairioms MTEP sistemoms,
įskaitant infrastruktūras ir paslaugas, reklamuoti;
įgysite rinkodaros įgūdţių ir gausite pavyzdinių šablonų /dokumentų IN
rinkodarai;
išmoksite, kaip patraukliausiai pateikti MTEP infrastruktūras ir paslaugas bei
gebėsite diferencijuoti vidaus ir išorės auditorijas.
seminaras
4 valandos
du kartus (Kartą kiekvienoje vietoje, tačiau prireikus gali būti kartojama)
Vilnius ir Kaunas
teorija (30 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (70 proc.) – diskusija; uţduotys
2 ekspertai
patvirtinta tarptautinė patirtis MTEP paslaugų ir infrastruktūrų rinkodaros srityje;
rinkodaros ţinios, ypač apie vidaus ir išorės tikslines auditorijas.

60

S11: Lietuvos MTEP rinkodara - 1 (remiantis 7 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S9-S10:
projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinant projektus konsultuos apie mokslinių
tyrimų rinkodaros / viešųjų ryšių rezultatus;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ viešųjų
MTEP projektų ir projektų su įmonėmis rinkodarą / viešuosius ryšius
(įgyvendinamus viešosios prieigos infrastruktūrų);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie per projektą konsultuos apie galimus tarptautinius ryšius.
Kadangi tai yra strateginis pasitarimas, skirtas kiek galima plačiau apţvelgti Lietuvos
MTEP rinkodarą, sesijoje dalyvaus ir kitos tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį)
„minčių lietaus“ metodu nustatyti pagrindinius dalykus, kurie būtų įtraukti į
Lietuvos MTEP rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategiją
strateginis seminaras Nr. 1 su didele grupe siekiant prisidėti prie MTEP rinkodaros
ir prekės ţenklo kūrimo strategijos rengimo;
suţinoti, kaip panašios į Slėnius tarptautinės asociacijos reklamuoja save ir ką
reikėtų daryti Slėniams.
tai yra strateginis seminaras, taigi dėmesys nebus skiriamas įgūdţių ir
kompetencijos tobulinimui, bet rinkodaros srityje patirties neturintys dalyviai
suţinos apie pagrindines infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros dalis.
strateginis seminaras
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Konsorciumo ekspertai, dalyvaujantys tarptautinių asociacijų, panašių į Lietuvos
Slėnius, rinkodaros strategijų apţvalgoje;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties rinkodaros srityje.
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S12: Lietuvos MTEP rinkodara - 2 (remiantis 7 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S9-S10:
projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinant projektus konsultuos apie mokslinių
tyrimų rinkodaros / viešųjų ryšių rezultatus;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ viešųjų
MTEP projektų ir projektų su įmonėmis rinkodarą / viešuosius ryšius
(įgyvendinamus viešosios prieigos infrastruktūrų);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie per projektą konsultuos apie galimus tarptautinius ryšius
Kadangi tai yra strateginis Pasitarimas, skirtas kiek galima plačiau apţvelgti Lietuvos
MTEP rinkodarą, sesijoje dalyvaus ir kitos tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį)
toliau kurti rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategijos dalis, remiantis
informacija / medţiaga, parengta per Strateginį pasitarimą Nr. 1.
Strateginis seminaras Nr. 2 su didele grupe siekiant prisidėti prie MTEP
rinkodaros ir prekės ţenklo kūrimo strategijos rengimo;
Tai yra strateginis seminaras, taigi dėmesys nebus skiriamas įgūdţių ir
kompetencijos tobulinimui, tačiau rinkodaros srityje patirties neturintys dalyviai
suţinos apie pagrindines infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros dalis.
strateginis seminaras
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Konsorciumo ekspertai, dalyvaujantys tarptautinių asociacijų, panašių į Lietuvos
Slėnius, rinkodaros strategijų apţvalgoje;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties rinkodaros srityje.
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S13: Lietuvos MTEP viešieji ryšiai (remiantis 8 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S9-S10:
projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinant projektus konsultuos apie mokslinių
tyrimų rinkodaros / viešųjų ryšių rezultatus;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra/bus atsakingi uţ viešųjų
MTEP projektų ir projektų su įmonėmis rinkodarą / viešuosius ryšius
(įgyvendinamus viešosios prieigos infrastruktūrose);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie per projektą konsultuos apie galimus tarptautinius ryšius
Kadangi tai yra strateginis pasitarimas, skirtas kiek galima plačiau apţvelgti Lietuvos
MTEP viešuosius ryšius, sesijoje dalyvaus ir kitos tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į seminaro pravedimo vietos dydį)
dalintis siūlomais Slėnių ir atskirų projektų viešųjų ryšių elementais
bendrų viešųjų ryšių principų kūrimas;
MTEP viešųjų ryšių lygių apibūdinimas;
atitinkamų įvairių lygmenų tikslų nustatymas siekiant išspręsti problemą ir taip
stengiantis, kad tikslas būtų realistiškas ir pasiekiamas;
tikslai bus padalinti į bendrus programos tikslus ir smulkesnius tikslus pagal
projektą ir / arba projekto grupę / tipą ir t. t.;
tikslinių grupių identifikavimas.
tai yra strateginis seminaras, taigi dėmesys nebus skiriamas įgūdţių ir
kompetencijos tobulinimui, bet viešųjų ryšių srityje patirties neturintys dalyviai
išmoks, kaip parengti veiksmingą viešųjų ryšių planą.
strateginis seminaras
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie dalyvauja
rengiant Lietuvos slėnių viešųjų ryšių planą / strategiją;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties viešųjų ryšių srityje.

S14: Temos neapibrėţtos
Temos liko neapibrėţtos, kad būtų galima lanksčiau reaguoti į tikslinės grupės
poreikius. Poreikiai bus įvertinti atsiţvelgiant į atsiliepimus po kiekvienos sesijos
ir į oficialų ar neoficialų bendravimą su tikslinės grupės nariais.
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Mokymai (T)
T1-T2: Specialiosios laboratorijos
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):

Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinant projektus konsultuos apie specialiųjų
laboratorijų, veikiančių pagal atviros prieigos principus, valdymą;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ specialiųjų
MTEP infrastruktūrų eksploataciją (naudojant pagal atviros prieigos principus);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie kurs / valdys nacionalines finansavimo sistemas arba
suteiks paţinčių / paramos kreipiantis dėl tarptautinių finansavimo sistemų.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
dalyviai iš pirmos ir trečios tikslinės grupės pagal 40/60 proporciją.
pagilinti atskirų projektų vadovų ir su valdymu bei finansavimu susijusių asmenų
ţinias apie specialiųjų laboratorijų specifiką, funkcijas ir su jomis susijusias
problemas
specialiųjų laboratorijų funkcijos, susijusios subtilybės;
atviros prieigos centro struktūrizavimas ir naudojimas;
ekspertų paslaugų organizavimas;
laboratorijoms valdyti reikalingi ţmonės ir kompetencija;
geros praktikos pavyzdţiai iš viso pasaulio.
įgysite ţinių apie atviros prieigos principus mokslinių tyrimų infrastruktūroje ir
suprasite, kada ir, kokių rezultatų galima tikėtis planuojant atviros prieigos
principus;
susidarysite nuomonę, kokios paramos sistemos turi būti naudojamos (jei iš viso
reikalingos) siekiant pritraukti tinkamus ţmones dalyvauti valdant atviros prieigos
infrastruktūrą;
sukursite panašių infrastruktūrų kitose šalyse „ţemėlapį“, kad geriau suprastumėte
tarptautinę konkurenciją ir kur Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūra gali būti
panaudota.
mokymai
8 valandos
du kartus (kartą kiekvienoje vietoje, bet prireikus gali būti kartojama ir daţniau)
Vilnius ir Kaunas
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie turi praktinės
patirties vadovaujant mokslinių tyrimų centrui / infrastruktūrai (maţai, vidutinei ar
didelei) pagal atviros prieigos principus;
supranta tokių infrastruktūrų naudotojus (vidaus ir išorės);
turi patirties rengiant panašias mokymų sesijas.
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T3: MTEP infrastruktūros modeliai (remiantis 3 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir T1-T2:
projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinat projektus konsultuos apie specialiųjų
laboratorijų, veikiančių pagal atviros prieigos principus, valdymą;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ specialiųjų
MTEP infrastruktūrų eksploataciją (naudojant pagal atviros prieigos principus);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie kurs / valdys nacionalines finansavimo sistemas arba
suteiks paţinčių / paramos kreipiantis dėl tarptautinių finansavimo sistemų.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
vienodas dalyvių kiekis iš įvairių tikslinių grupių.
dalintis informacija apie mokslinių tyrimų infrastruktūros gerą praktiką remiantis
Konsorciumo projekto 3 uţduotimi
geros praktikos pavyzdţiai iš viso pasaulio
išmoksite pagrindinius mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo, mokslinių
tyrimų komercializacijos ir mokslinių tyrimų – pramonės bendradarbiavimo srityje
naudojamus terminus;
susipaţinsite su mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtros valdymo pavyzdţiais
finansuojant programas, skirtas mokslinių tyrimų infrastruktūrai paremti (ESFRI)
ES bei tam tikrose ES ir EBPO šalyse;
suţinosite apie tarptautiniu mastu priimtas geriausias MTEP infrastruktūros
kūrimo praktikas, jų privalumus ir trūkumus, atsiţvelgiant į tokias temas, pvz.,
teisinės, valdymo ir vadovavimo struktūros, strateginiai tyrimai ir verslo
planavimas, ţmogiškųjų išteklių valdymas mokslinių tyrimų infrastruktūroje,
finansų planavimas ir išlaidų ribojimas, infrastruktūros valdymas, įrangos
tiekimas, atnaujinimų / pakartotinių investicijų prieţiūra, prieigos politika ir
bendradarbiavimo strategijos, technologijų perdavimas ir IN problemos,
tarptautinė rinkodara ir viešieji ryšiai, rodiklių stebėsena ir socialinio-ekonominio
poveikio vertinimas;
aptarsite, ko reikia valdant ir įgyvendinant MTEP infrastruktūros plėtros projektus
Lietuvoje;
susitarsite dėl rekomendacijų, kurių reikia tam tikriems Lietuvos praktikos
etapams suderinti ir kur tinka dėl teisinės strategijos tarptautinės geriausios
praktikos kriterijams nustatyti;
suţinosite apie galimas pasaulinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų išlaidų kontrolę
ir valdymą.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
3 uţduoties ataskaitos autoriai
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T4-T5: Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir bendras naudojimas
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir T1-T2:
projektų prieţiūos grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinant projektus konsultuos apie specialiųjų
laboratorijų, veikiančių pagal atviros prieigos principus, valdymą;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ specialiųjų
MTEP infrastruktūrų eksploataciją (naudojant pagal atviros prieigos principus);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie kurs / valdys nacionalines finansavimo sistemas arba
suteiks paţinčių / paramos kreipiantis dėl tarptautinių finansavimo sistemų.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
dalyviai iš pirmos ir trečios grupės pagal 30/70 proporciją.
dalytis informacija apie geros praktikos mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymą
geros praktikos pavyzdţiai iš viso pasaulio;
bendradarbiavimas su Baltijos – Šiaurės šalių mokslinių tyrimų infrastruktūra;
sąsajos su Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūrų forumu (ESFRI);
infrastruktūros projekto valdymo principai;
didelių mokslinių tyrimų įrenginių valdymo sistemos;
tam tikros problemos, susijusios su MTEP infrastruktūros funkcijomis.
išmoksite, kaip atviros prieigos principas yra taikomas kitose šalyse;
įgysite pagrindinių infrastruktūros projektų valdymo įgūdţių;
išmoksite, kaip sukurti ryšius su ESFRI tipo infrastruktūromis ir, kurias
infrastruktūras pasirinkti;
išmoksite apie tinkamus įgūdţius, reikalingus mokslinių tyrimų infrastruktūroms
valdyti.
mokymai
8 valandos
du kartus (kartą per metus, bet gali būti kartojamas ir daţniau)
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
tarptautinė profesionali patirtis valdant arba esant tiesiogiai susijusiam su įvairių
tipų infrastruktūros projektais;
patvirtinti ryšiai su ESFRI tipo infrastruktūromis.
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T6-T7: MTEP finansavimas (remiantis 4.4 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S1-S2:
projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija);
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ MTEP
projektų (vykdomų atviros prieigos infrastruktūrose) arba uţ pačių infrastruktūrų
finansavimo šaltinių radimą / kreipimąsi dėl finansavimo;
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie kurs / valdys nacionalines finansavimo sistemas arba
suteiks paţinčių / paramos kreipiantis dėl tarptautinių finansavimo sistemų.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį)
pagilinti ţinias, supratimą ir įgūdţius, susijusius su MTEP finansavimu
dabartinių finansavimo schemų perţiūra;
alternatyvios finansavimo schemos pristatymas;
būsimo kvietimo teikti paraiškas pristatymas.
jokių ypatingų įgūdţių / kompetencijų, nes šis seminaras bus rengiamas pagal
Konsorciumo projekto T4.4 rezultatus
mokymai
4 valandos
du kartus
Vilnius ir Kaunas
teorija (60 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (40 proc.) – diskusija
2 ekspertai
dalyvavimas T4.4;
Švietimo ir mokslo ministerijos arba kitos su kvietimu teikti paraiškas susijusios
institucijos atstovas.
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T8: Projektų stebėsena
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S1-S4:
Projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ specialiųjų
MTEP infrastruktūrų eksploataciją (naudojant pagal atviros prieigos principus);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie kurs / valdys kai kurias nacionalines finansavimo schemas arba
suteiks paţinčių/paramos kreipiantis dėl tarptautinių finansavimo schemų.Kadangi tai
yra tiesiogiai su pagrindine šiuo metu Konsorciumo vykdomo projekto veikla susijusi
uţduotis, dalyvaus ir kitos dvi tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį)
pagilinti ţinias apie būsimos stebėsenos paskirtį ir detales
padėti suprasti stebėsenos ir vertinimo vaidmenį supaţindinant dalyvius su Slėnių
programos stebėsenos ir vertinimo reikalavimais, pristatant su anksčiau minėtais
dalykais susijusią rodiklių apţvalgą ir racionalų paaiškinimą bei pristatant rodiklių
rinkimo procesą;
pristatyti ţinių perdavimo ir mokymo veiksmus Slėnių dalyviams kalbant apie
bendrą mokymo, tikslinių grupių, metodų ir modulių svarbą.
suprasite, kokį vaidmenį stebėsena ir vertinimas uţima bendrame politikos
formavimo cikle ir šios politikos ciklo analizė, susijusi su Slėnių programa;
smulkiau suţinosite apie Stebėsenos ir vertinimo reikalavimus Slėnių programai;
suţinosite apie rodiklių racionalizavimą, susijusį su bendra Slėnių veiklos
stebėsena ir vertinimu.
mokymai
4 valandos
ieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija; darbas grupėje
2 ekspertai
profesionali patirtis kuriant rodiklių ir stebėsenos projektus;
Slėnių programos stebėsenos vadovo ir rodiklių apţvalgos rengimas.
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T9: Lietuvos MTEP rinkodara (remiantis 7 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:

Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:
Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S9-S10:
projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinant projektus konsultuos apie mokslinių
tyrimų rinkodaros / viešųjų ryšių rezultatus;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ viešųjų
MTEP projektų ir projektų su įmonėmis rinkodarą / viešuosius ryšius
(įgyvendinamus jų atvirosios prieigos infrastruktūroje);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie projekto metu patars apie galimus tarptautinius ryšius.
Kadangi tai yra strateginis pasitarimas, skirtas kiek galima plačiau apţvelgti Lietuvos
MTEP viešuosius ryšius, sesijoje dalyvaus ir kitos tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
vienodas dalyvių kiekis iš trijų tikslinių grupių.
pristatyti Lietuvos MTEP infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros strategijos
projektą
MTEP infrastruktūros rinkodara;
MTEP paslaugų rinkodara;
rinkodaros strategijos sudėtinės dalys;
uţsienio šalių pavyzdţiai.
išmoksite, kaip reklamuoti Lietuvos slėnius tarptautiniu mastu;
įgysite ţinių apie infrastruktūros ir paslaugų rinkodaros skirtumus.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
Konsorciumo ekspertai, dalyvaujantys tarptautinių asociacijų, panašių į Lietuvos
Slėnius, rinkodaros strategijų apţvalgoje;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties rinkodaros srityje.
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T10: Lietuvos MTEP viešieji ryšiai (remiantis 8 uţduotimi)
Tikslinė grupė
(pareigos):

Dalyvių skaičius:
Tikslas (-ai):
Trumpas
aprašymas:
Įgyjami įgūdţiai /
kompetencija:

Priemonė:
Trukmė:
Daţnumas:
Vieta:
Metodas:
Būdas:
Reikalavimai
dėstytojams:

Ta pati, kaip ir S9-S10:
projektų prieţiūros grupių ir kitų grupių, sudarytų Slėnių projekto II etapui
(eksploatacija), nariai, kurie įgyvendinant projektus konsultuos apie mokslinių
tyrimų rinkodaros / viešųjų ryšių rezultatus;
AMI (kur vykdomas projektas) darbuotojai, kurie yra / bus atsakingi uţ viešųjų
MTEP projektų ir projektų su įmonėmis rinkodarą / viešuosius ryšius
(įgyvendinamus jų atvirosios prieigos infrastruktūroje);
MOSTA darbuotojai, kurie (greičiausiai) stebės Slėnių projektų rezultatus;
MITA darbuotojai, kurie per projektą patars apie galimus tarptautinius ryšius.
Kadangi tai yra strateginis pasitarimas, skirtas kiek galima plačiau apţvelgti Lietuvos
MTEP viešuosius ryšius, sesijoje dalyvaus ir kitos tikslinės grupės.
daugiausia 30 dalyvių (arba atsiţvelgiant į mokymo vietos dydį);
vienodas dalyvių kiekis iš trijų tikslinių grupių.
pristatyti viešųjų ryšių planų projektus ir Slėnių projektų gaires
bendrosios gairės visų MTEP infrastruktūros projektų viešiesiems ryšiams;
MTEP infrastruktūros projektų viešųjų ryšių plano pristatymas.
išmoksite apie pagrindines viešųjų ryšių taisykles ir veiksmus, kurie gali būti
taikomi Slėniams ir atskiriems projektams;
net jei tikslinė grupė nėra tiesiogiai susijusi su Slėnio viešųjų ryšių veikla, ji
išmoks pagrindinius viešųjų ryšių plano / kampanijos elementus.
mokymai
4 valandos
vieną kartą
Vilnius
teorija (50 proc.) – kalbėjimas / pristatymas
praktika (50 proc.) – diskusija
2 ekspertai
tam tikros specializacijos pranešėjai ir Konsorciumo ekspertai, kurie dalyvauja
rengiant Lietuvos slėnių viešųjų ryšių planą / strategiją;
(jei įmanoma) turintys profesionalios patirties viešųjų ryšių srityje.

T11-T14: Temos neapibrėţtos
Temos liko neapibrėţtos, kad būtų galima lanksčiau reaguoti į tikslinės grupės
poreikius. Poreikiai bus įvertinti atsiţvelgiant į atsiliepimus po kiekvienos sesijos
ir į oficialų ar neoficialų bendravimą su tikslinės grupės nariais.
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Priedai
1 priedas: Institucijų, su kuriomis susitikta per ankstesnius Projekto etapus, sąrašas
Organizacija
Asociacija „Baltijos slėnis”
Asociacija „Santakos slėnis”
Fizinių ir technologijos mokslų centras
Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacija
Kauno medicinos universitetas
Kauno technologijos universitetas
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
Klaipėdos universitetas
KTU regioninis mokslo parkas
Lietuvos energetikos institutas
Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija „EKSMA“
Lietuvos mokslo taryba
Ūkio ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
MOSTA
UAB „Finovus“
UAB „Sempera“
Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“
Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“
Lietuvos mokslų akademija
Visorių informacinių technologijų parkas
Asociacija „Santaros slėnis“
Jungtinis gamtos tyrimų centras
Projekto dalies vadovas
VGTU centras
Didţiausias projektas slėnyje „Nemunas“
Gyvūnų sveikatos ir mitybos tyrimų centras
KTU projektų vadovas slėnyje „Nemunas“

Sutiktų ţmonių
skaičius
2
1
1
1
1
3
2
3
2
2
1
2
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2 priedas: Internetinėje apklausoje dalyvauti pakviestų institucijų sąrašas
Nuor
oda

Nr.

Organizacija / struktūros

Ţmonių
skaičius

1 tikslinė grupė
1

Slėnių ir JTP koordinavimo tarybų struktūrų vadovai

1.1

Slėnių prieţiūros taryba

1.1

1

Švietimo ir mokslo ministerija

1

2

Nanoinţinerijos skyrius
Fizinių ir technologijos mokslų centras

1

Asociacijos
Asociacija „Baltijos slėnis”

2

5

Asociacija „Slėnis Nemunas”

1

6

Asociacija „Santakos slėnis”

1

7

Asociacija „Santaros slėnis”

1

Verslo inkubatorius „Saulėtekio slėnis“

1

Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“

2

3-4

8
9-10
11
1.2

Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija „EKSMA“

JTP
12

Medţiagų mokslo, fizikinių ir cheminiųs technologijų

1

13

Gamtos ištekliai ir ţemės ūkio

1

2 tikslinė grupė
2.1

Valdţios ir nacionalinės institucijos, veikiančios Slėnių ir JTP įgyvendinimo ir valdymo srityse
14-16

MOSTA

3

17-25

Švietimo ir mokslo ministerija

9

26-38

Ūkio ministerija

13
Išorinės suinteresuotos institucijos

2.2
39-42

ESFA

4

43-46

MITA

4

47-50

LVPA

4

51-60

LMT

10

3 tikslinė grupė
3

Institucijos dalyvaujančios valdant ir plėtojant MTEP infrastruktūros projektus

3.1

Santaros slėnis
1

61

Informacinių ir komunikacijų technologijų (toliau – IKT) ir
biotechnologijų, inovatyvių medicinos technologijų ir farmacijos (toliau –
BIO) technologijų parkų ir įmonių plyno lauko investicijų teritorijos
inţinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo
inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas

62

Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas

1

63

Biotechnologijų parko 1 ir 2 verslo inkubatoriaus sekcijų pastatymas ir
įrengimas

1

72

Nuor
oda

3.2

Nr.

3.4

3.4

Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas

1

65

Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas

1

66

Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas

1

Saulėtekio slėnis
VGTU Civilinės inţinerijos mokslo centro plėtra

3

70

Tarptautinės prieigos lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas

1

71

Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro kūrimas

1

Santakos slėnis
72

Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų centro
sukūrimas

1

73

„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro
sukūrimas

1

74

Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno
technologijos universitete

1

Nemuno slėnis
1

75

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“
Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro (toliau – KTPC) ir jo
infrastruktūros sukūrimo
I etapas: atviros prieigos vaisių ir darţovių perdirbimo technologijų
modeliavimo laboratorijos steigimas

76

Lietuvos mokslų akademija

1

77

Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio
potencialo konsolidacija

1

78

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

1

Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir
biosistemų inţinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo ir studijų institucijų
reorganizavimas

1

79

Jūrinis slėnis
80

81
3.5.

Ţmonių
skaičius

64

67-69

3.3

Organizacija / struktūros

Inţinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos
mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje

1

Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas
(JURA)

1

Susiję kontaktai
82

Vilniaus universiteto strateginės plėtros skyrius

1

83

Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras (Nemuno slėnis)

1

84

Kauno technologijos universiteto regioninis mokslo parkas

1

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

2

Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“

1

85-86
87
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3 priedas: Internetinės apklausos klausimai

74

75

76

77

4 priedas: Įstaigos, kuriose potencialiai gali vykti mokymo sesijos (abėcėline tvarka)
Organizacija

Miestas

1 tikslinė grupė
Asociacija „Santakos slėnis“

Kaunas

Asociacija „Nemuno slėnis“

Kaunas

Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“

Vilnius

2 tikslinė grupė
Švietimo ir Mokslo ministerija

Vilnius

Ūkio ministerija

Vilnius

Lietuvos mokslo taryba

Vilnius

MITA

Vilnius

3 tikslinė grupė
Kauno technologijos universitetas

Kaunas

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Klaipėda

Klaipėdos universitetas

Klaipėda

KTU regioninis mokslo parkas

Kaunas

Lietuvos ţemės ūkio ir miškų mokslo centras, Ţemės ūkio institutas

Kaunas

Lietuvos ţemės ūkio ir miškų mokslo centras, Miškų fakultetas

Kaunas

Lietuvos energetikos institutas

Kaunas

Lietuvos ţemės ūkio universitetas

Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Kaunas

Gamtos tyrimų centras

Vilnius

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas (Civilinės inţinerijos mokslo
centras)

Vilnius

Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų centras „Naglis“

Vilnius
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5 priedas: Programų temų reitingai (pagal susidomėjimo lygį)
VISOS tikslinės grupės kartu
Tema
Bendrovių ir mokslinių tyrimų institucijų intelektinės
nuosavybės valdymas per Jungtinius tyrimų projektus
(GIII)2
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir dalijimasis
ja, pvz., bendradarbiavimas su Baltijos – Šiaurės šalių
mokslinių tyrimų infrastruktūra arba sąsajos su Europos
strateginių MT infrastruktūrų planu (ESFRI) (GII)
Dabartinių konkurencinių finansavimo schemų analizė ir
pasiūlymai, nurodantys įvairius finansavimo būdus (GIV)
Galimos investicinės schemos (pvz., privačios investicijos,
TUI, PPP) aptariant kiekvieno varianto privalumus /
trūkumus, prioritetus nustatančius kriterijus, praktinius
patarimus įgyvendinant kiekvieną variantą (pvz.,
procedūrų sąrašas ir preliminarios sutartys) (GIV)
Atviros prieigos centro struktūrizavimas ir valdymas (GI)
Didelių mokslinių tyrimų įrenginių valdymo sistemos (GI)
Konsorciumai ir viešojo-privataus sektorių partnerystės
aptariant projekto aspektus, darbo Programą, visų sutarties
šalių lūkesčius, vidinę konsorciumo struktūrą ir procedūras
(GIII)
Infrastruktūros projektų valdymas GII)
Stebėsenos vadovas – funkcijos ir atliekamos procedūros
(GII)
MTEP finansavimo schemos / konkurencinės finansavimo
schemos ES aptariant tinkamumo kriterijus, įgyvendinimo
proceso aprašymą, įvairių etapų trukmę, vertinimo procesą
ir vertinimo ekspertų atranką, nurodymus kandidatams ir t.
t. (GIV)
Atviros prieigos centrui valdyti reikalinga kompetencija
(GI)
Kaip atlikti technologijų perdavimą, pvz., technologijų
perdavimo įrenginiai, technologijų parkas, verslo
inkubatorius ir eksperimentinė plėtra (sistemos dalyvių
kompetencijos ir įgūdţių tobulinimas tokiose srityse, kaip
naujovių diegimo paramos paslaugos, technologijų
apţvalga, perdavimas ir pritaikymas, naujų produktų
pristatymas rinkoje) (GIII)
Komercializacijos srityje reikalinga kompetencija (GIII)
Kaip naudoti stebėsenos / informacinę sistemą (GII)
Stebėsena ir vertinimas, apimantys stebėseną, projekto
vertinimą, Programos vertinimą (GII)
Nacionalinių ir tarptautinių programų, teikiančių
finansavimą taikomajai MTEP, projektų rengimo ir
įgyvendinimo panašumai ir skirtumai (GIV)
Ekspertų laboratorijos: jų veikimas ir kitos susiję
klausimai(GII)
Technologijų perdavimui atlikti reikalinga kompetencija
(GIII)
Kaip sukurti „pumpurines įmones“ (t. y., atsiskyrusiais ir
naujai steigiamas įmones) apskaičiuojant projekto

1

Balai1
2
3
4

5

Atsakymų
skaičius

Vidur
kis

0

1

10

16

27

54

4,28

0

5

5

17

27

54

4,22

0

4

8

16

25

53

4,17

0

3

9

18

23

53

4,15

1
1

7
6

5
12

15
7

26
27

54
53

4,07
4,00

0

4

14

17

20

55

3,96

0

1

16

16

19

49

3,96

2

9

12

19

12

49

3,96

0

5

13

15

20

53

3,94

1

7

9

15

22

54

3,93

2

8

6

15

23

54

3,91

1
0

8
6

10
13

14
21

20
14

53
54

3,83
3,80

0

6

15

18

15

54

3,78

1

10

8

17

17

53

3,74

5

1

17

11

19

53

3,72

2

8

11

14

18

53

3,72

2

10

11

10

21

54

3,70

79

Tema
mokslinį potencialą ir verslo poreikius, taip pat praktinės
partnerystės elementų organizavimas (GI)
Derybos sudarant sutartį ir finansavimo principai (GIV)
Kokie yra pagrindiniai klausimai, susiję su MTEP
infrastruktūros atliekamomis funkcijomis? (GII)
Kaip reklamuoti įvairius projekto aspektus, pvz., Atviros
prieigos centrą, biuro erdvę, mokslinių tyrimų įrenginius,
paslaugas (GV)
Kaip sėkmingai parengti projektą, kad gautum ES
struktūrinių fondų finansavimą? (GIV)
Kaip spręsti konfidencialumo problemas (GV)

Balai1

Atsakymų
skaičius

Vidur
kis

1

8

13

15

16

53

3,70

1

5

15

15

13

49

3,69

4

7

10

15

16

52

3,62

3

9

13

9

19

53

3,60

1

10

12

16

13

52

3,58

Kaip organizuoti eksperimentinę gamybą, inkubaciją,
apsikeitimą specialiosiomis techninėmis ţiniomis ir
specializuotomis paslaugomis (GI)

2

8

16

12

15

53

3,57

Kaip parengti ir atnaujinti verslo planą įtraukiant kūrimo,
išlaidų / gaunamos naudos analizę, finansinį modeliavimą
ir t. t. (GV)

1

12

10

17

13

53

3,55

Pasiūlymo vertinimas, kurį sudaro vertinimo procesui
reikalinga prieţiūra ir ištekliai, vertinimo kriterijų
kūrimas, procedūrų etapai (pvz., tinkamumo patikrinimas,
partnerių apţvalga ir t. t.) (GIV)

0

12

12

17

12

53

3,55

Kaip organizuoti viešųjų pirkimų konkursą, kurį sudaro
pagrindiniai pirkimo metodai, sudėtinės dalys, pavojai,
pirkimo proceso skirtumai perkant paslaugas, darbus ir
įrangą (GV)

1

11

15

11

15

53

3,53

Verslo plano sudėtinės dalys: strateginiai tikslai ir
aprašymas,
produktų
ir
paslaugų
aprašymas,
konkurencijos analizė, vartotojų analizė ir segmentavimas,
SSGG analizė, pajamų ir išlaidų veiksniai, pajamų ir
išlaidų prielaidos, finansinis modelis, investicijos siekiant
išlaikyti infrastruktūrą, pagrindinės rizikos, aukšto lygio
įgyvendinimo planas (GV)

2

11

9

20

11

53

3,51

Atrankos procedūros (ypač konkurenciniai aspektai),
kurias sudaro konkurso skelbimo tipas, bendrą atrankos
procesą sudarančių etapų skaičius, konkurso trukmė,
pateiktiems pasiūlymams įvertinti pasitelkiami sandoriai
(GIV)

1

9

17

15

10

52

3,46

4

10

15

14

10

53

3,30

Inkubatorių ir technologijų parkų struktūrizavimas ir
valdymas (GI)
Šaltinis: internetinė apklausa
Pastabos:11= maţiausiai įdomu; 5= įdomiausia
2
GI = I grupė; GII = II grupė ir t. t.
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1 TIKSLINĖ GRUPĖ
1

Balai1
2
3
4

5

Atsakymų
skaičius

Vidur
kis

0

0

0

2

5

7

4,71

0

0

0

2

5

7

4,71

0

1

0

0

6

7

4,57

0

1

0

0

6

7

4,57

0

0

1

1

5

7

4,57

Kaip atlikti technologijų perdavimą, pvz., technologijų
perdavimo įrenginiai, technologijų parkas, verslo
inkubatorius ir eksperimentinė plėtra (sistemos dalyvių
kompetencijos ir įgūdţių tobulinimas, pvz., naujovių
diegimo paramos paslaugos, technologijų apţvalga,
perdavimas ir pritaikymas, naujų produktų pristatymas
rinkoje srityse) (GIII)

0

0

1

1

5

7

4,57

Technologijų perdavimo srityje reikalinga kompetencija
(GIII)

0

0

1

1

5

7

4,47

Kaip parengti ir atnaujinti verslo planą aptariant kūrimo,
išlaidų / gaunamos naudos analizę, finansinį modeliavimą
ir t. t. (GV)

0

0

0

3

4

7

4,57

Bendrovių ir mokslinių tyrimų institucijų intelektinės
nuosavybės valdymas per Jungtinius tyrimų projektus
(GIII)

0

1

0

1

5

7

4,43

Galimos investicinės schemos (pvz., privačios investicijos,
TUI, PPP) aptariant kiekvieno varianto privalumus /
trūkumus, prioritetus nustatančius kriterijus, praktinius
patarimus įgyvendinant kiekvieną variantą (pvz.,
procedūrų sąrašas ir preliminarios sutartys) (GIV)

0

1

0

1

5

7

4,43

0

0

0

4

3

7

4,43

0

1

0

2

4

7

4,29

MTEP finansavimo schemos / konkurencinės finansavimo
schemos ES aptariant tinkamumo kriterijus, įgyvendinimo
proceso aprašymą, įvairių etapų trukmę, vertinimo procesą
ir vertinimo ekspertų atranką, nurodymus kandidatams ir t.
t. (GIV)

0

0

2

1

4

7

4,29

Kaip organizuoti eksperimentinę gamybą, inkubaciją,
apsikeitimą specialiosiomis ţiniomis ir specializuotomis

0

0

1

3

3

7

4,29

Tema
Kaip sukurti „pumpurines įmones“ (t. y., atsiskyrusiais ir
naujai steigiamas įmones) apskaičiuojant projekto
mokslinį potencialą bei verslo poreikius, o taip pat
praktinės partnerystės elementų organizavimas (GI)2
Kaip sėkmingai parengti pasiūlymą ES struktūrinių fondų
finansavimui gauti? (GIV)
Atviros prieigos centro struktūrizavimas ir valdymas (GI)
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir dalijimasis
ja, pvz., bendradarbiavimas su Baltijos – Šiaurės šalių
mokslinių tyrimų infrastruktūra arba sąsajos su Europos
strateginių MT infrastruktūrų planu (ESFRI) (GII)
Komercializacijos srityje reikalinga kompetencija (GIII)

Verslo plano sudėtinės dalys: strateginiai tikslai ir
aprašymas, produktų ir paslaugų aprašymas, konkurencijos
analizė, vartotojų analizė ir segmentavimas, SSGG analizė,
pajamų ir išlaidų veiksniai, pajamų ir išlaidų prielaidos,
finansinis modelis, investicijos siekiant išlaikyti
infrastruktūrą, pagrindinės rizikos, aukšto lygio
įgyvendinimo planas (GV)
Kompetencija reikalinga valdyti atviros prieigos centrams
(GI)
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Balai1

Tema
paslaugomis (GI)
Konsorciumai ir viešojo-privataus sektorių partnerystės
aptariant projekto aspektus, darbo Programą, visų sutarties
šalių lūkesčius, vidinę konsorciumo struktūrą ir procedūras
(GIII)
Dabartinių konkurencinių finansavimo schemų analizė ir
pasiūlymai, nurodantys įvairius finansavimo būdus (GIV)
Kaip reklamuoti įvairius projekto aspektus, pvz., Atviros
prieigos centrą, biuro erdvę, mokslinių tyrimų įrenginius,
paslaugas (GV)
Inkubatorių ir technologijų parkų struktūrizavimas ir
valdymas (GI)
Kaip organizuoti viešųjų pirkimų konkursą, kurį sudaro
pagrindiniai pirkimo metodai, sudėtinės dalys, pavojai,
pirkimo proceso skirtumai perkant paslaugas, darbus ir
įrangą (GV)
Kaip naudoti stebėsenos / informacinę sistemą GII)
Nacionalinių ir tarptautinių programų, teikiančių
finansavimą taikomajai MTEP, projektų rengimo ir
įgyvendinimo panašumai ir skirtumai (GIV)
Derybos sudarant sutartį ir finansavimo principai (GIV)
Infrastruktūros projektų valdymas (GII)
Ekspertų laboratorijos: jų veikimas ir kitos susijusios
problemos (GII)
Stebėsena ir vertinimas, apimantys stebėseną, projekto
vertinimą, Programos vertinimą (GII)
Pasiūlymo vertinimas, kurį sudaro vertinimo procesui
reikalinga prieţiūra ir ištekliai, vertinimo kriterijų kūrimas,
procedūrų etapai (pvz., tinkamumo patikrinimas, partnerių
apţvalga ir t. t.) (GIV)
Kaip spręsti konfidencialumo problemas ?(GV)
Didelių mokslinių tyrimų įrenginių valdymo sistemos (GI)
Stebėsenos vadovas – funkcijos ir procedūros (GII)
Atrankos procedūros (ypač konkurenciniai aspektai),
kurias sudaro konkurso skelbimo tipas, bendrą atrankos
procesą sudarančių etapų skaičius, konkurso trukmė,
pateiktiems pasiūlymams įvertinti pasitelkiami sandoriai
(GIV)
Kokie yra pagrindiniai klausimai, susiję su MTEP
infrastruktūros atliekamomis funkcijomis? (GII)
Šaltinis: internetinė apklausa
Pastabos:11= maţiausiai įdomu; 5= įdomiausia
2
GI = I grupė; GII = II grupė ir t. t.
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TIKSLINĖ GRUPĖ 2
Tema
Galimos investicinės schemos (pvz., privačios investicijos,
TUI, PPP) aptariant kiekvieno varianto privalumus /
trūkumus, prioritetus nustatančius kriterijus, praktinius
patarimus įgyvendinant kiekvieną variantą (pvz.,
procedūrų sąrašas ir preliminarios sutartys) (GIV)2
Bendrovių ir mokslinių tyrimų institucijų intelektinės
nuosavybės valdymas per Jungtinius tyrimų projektus
(GIII)
Stebėsena ir vertinimas, apimantys stebėseną, projekto
vertinimą, Programos vertinimą (GII)
MTEP finansavimo schemos / konkurencinės finansavimo
schemos ES aptariant tinkamumo kriterijus, įgyvendinimo
proceso aprašymą, įvairių etapų trukmę, vertinimo procesą
ir vertinimo ekspertų atranką, nurodymus kandidatams ir t.
t. (GIV)
Kaip naudoti stebėsenos / informacijos sistemą (GII)
Infrastruktūros projektų valdymas (GII)
Konsorciumai ir viešojo-privataus sektorių partnerystės
aptariant projekto aspektus, darbo Programą, visų sutarties
šalių lūkesčius, vidinę konsorciumo struktūrą ir procedūras
(GIII)
Didelių mokslinių tyrimų įrenginių valdymo sistemos (GI)
Dabartinių konkurencinių finansavimo schemų analizė ir
pasiūlymai, nurodantys įvairius finansavimo būdus (GIV)
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir dalijimasis
ja, pvz., bendradarbiavimas su Baltijos – Šiaurės šalių
mokslinių tyrimų infrastruktūra arba sąsajos su Europos
strateginių MT infrastruktūrų planu (ESFRI) (GII)
Kaip atlikti technologijų perdavimą, pvz., technologijų
perdavimo įrenginiai, technologijų parkas, verslo
inkubatorius ir eksperimentinė plėtra (sistemos dalyvių
kompetencijos ir įgūdţių tobulinimas tokiose srityse, kaip
naujovių diegimo paramos paslaugos, technologijų
apţvalga, perdavimas ir pritaikymas, naujų produktų
pristatymas rinkoje) (GIII)
Stebėsenos vadovas – jo funkcijos ir atliekamos
procedūros (GII)
Nacionalinių ir tarptautinių programų, teikiančių
finansavimą taikomajai MTEP, projektų rengimo ir
įgyvendinimo panašumai ir skirtumai (GIV)
Kokios yra problemos, susijusios su MTEP infrastruktūros
atliekamomis funkcijomis? (GII)
Pasiūlymo vertinimas, kurį sudaro vertinimo procesui
reikalinga prieţiūra ir ištekliai, vertinimo kriterijų kūrimas,
procedūrų etapai (pvz., tinkamumo patikrinimas, partnerių
apţvalga ir t. t.) (GIV)
Kaip organizuoti viešųjų pirkimų konkursą, kurį sudaro
pagrindiniai pirkimo metodai, sudėtinės dalys, pavojai,
pirkimo proceso skirtumai perkant paslaugas, darbus ir
įrangą (GV)
Kaip sukurti „pumpurines įmones“ (t. y., atsiskyrusiais ir
naujai steigiamas įmones) apskaičiuojant projekto
mokslinį potencialą ir verslo poreikius, taip pat praktinės
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7
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Tema
partnerystės elementų organizavimas (GI)
Atviros prieigos centro struktūrizavimas ir valdymas (GI)
Atviros prieigos centrui valdyti reikalinga kompetencija
(GI)
Kaip parengti ir atnaujinti verslo planą aptariant kūrimo,
išlaidų / gaunamos naudos analizę, finansinį modeliavimą
ir t. t. (GV)
Derybos sudarant sutartį ir finansavimo principai (GIV)
Atrankos procedūros (ypač konkurenciniai aspektai),
kurias sudaro konkurso skelbimo tipas, bendrą atrankos
procesą sudarančių etapų skaičius, konkurso trukmė,
pateiktiems pasiūlymams įvertinti pasitelkiami sandoriai
(GIV)
Kaip spręsti konfidencialumo problemas? (GV)
Verslo plano sudėtinės dalys: strateginiai tikslai ir
aprašymas, produktų ir paslaugų aprašymas, konkurencijos
analizė, vartotojų analizė ir segmentavimas, SSGG analizė,
pajamų ir išlaidų veiksniai, pajamų ir išlaidų prielaidos,
finansinis modelis, investicijos siekiant išlaikyti
infrastruktūrą, pagrindinės rizikos, aukšto lygio
įgyvendinimo planas (GV)
Kaip sėkmingai parengti projektą, kad gautum ES
struktūrinių fondų finansavimą? (GIV)
Kaip organizuoti eksperimentinę gamybą, inkubaciją,
apsikeitimą specialiosiomis techninėmis ţiniomis ir
specializuotomis paslaugomis (GI)
Inkubatorių ir technologijų parkų struktūrizavimas ir
valdymas (GI)
Technologijų perdavimo srityje reikalinga kompetencija
(GIII)
Komercializacijos srityje reikalinga kompetencija (GIII)
Ekspertų laboratorijos: jų veikimas ir kitos susiję
klausimai (GII)
Kaip reklamuoti įvairius projekto aspektus, pvz., Atviros
prieigos centrą, biuro erdvę, mokslinių tyrimų įrenginius,
paslaugas (GV)
Šaltinis: internetinė apklausa
Pastabos:11= maţiausiai įdomu; 5= įdomiausia
2
GI = I grupė; GII = II grupė ir t. t.
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3 TIKSLINĖ GRUPĖ
Tema
Ekspertų laboratorijos: jų veikimas ir kitos susiję
klausimai (GII)2
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir dalijimasis
ja, pvz., bendradarbiavimas su Baltijos – Šiaurės šalių
mokslinių tyrimų infrastruktūra arba sąsajos su Europos
strateginių MT infrastruktūrų planu (ESFRI) (GII)
Atviros prieigos centro struktūrizavimas ir valdymas (GI)
Dabartinių konkurencinių finansavimo schemų analizė ir
pasiūlymai, nurodantys įvairius finansavimo būdus (GIV)
Bendrovių ir mokslinių tyrimų institucijų intelektinės
nuosavybės valdymas per Jungtinius tyrimų projektųus
(GIII)
Komercializacijos srityje reikalinga kompetencija (GIII)
Didelių mokslinių tyrimų įrenginių valdymo sistemos (GI)
Atviros prieigos centrui valdyti reikalinga kompetencija
(GI)
Kaip reklamuoti įvairius projekto aspektus, pvz., Atviros
prieigos centrą, biuro erdvę, mokslinių tyrimų įrenginius,
paslaugas (GV)
Infrastruktūros projektų valdymas (GII)
Galimos investicinės schemos (pvz., privačios investicijos,
TUI, PPP) aptariant kiekvieno varianto privalumus /
trūkumus, prioritetus nustatančius kriterijus, praktinius
patarimus įgyvendinant kiekvieną variantą (pvz.,
procedūrų sąrašas ir preliminarios sutartys) (GIV)
Derybos sudarant sutartį ir finansavimo principai (GIV)
Technologijų perdavimo srityje reikalinga kompetencija
(GIII)
Konsorciumas ir viešojo-privataus sektorių partnerystė
aptariant projekto aspektus, darbo Programą, visų sutarties
šalių lūkesčius, vidinę konsorciumo struktūrą ir procedūras
(GIII)
Nacionalinių ir tarptautinių programų, teikiančių
finansavimą taikomajai MTEP, projektų rengimo ir
įgyvendinimo panašumai ir skirtumai (GIV)
Kokios yra problemos, susijusios su MTEP infrastruktūros
atliekamomis funkcijomis? (GII)
Kaip spręsti konfidencialumo problemas? (GV)
Kaip atlikti technologijų perdavimą, pvz., technologijų
perdavimo įrenginiai, technologijų parkas, verslo
inkubatorius ir eksperimentinė plėtra (sistemos dalyvių
kompetencijos ir įgūdţių tobulinimas tokiose srityse, kaip
inovacijų diegimo paramos paslaugos, technologijų
apţvalga, perdavimas ir pritaikymas, naujų produktų
pristatymas rinkoje) (GIII)
MTEP finansavimo schemos / konkurencinės finansavimo
schemos ES aptariant tinkamumo kriterijus, įgyvendinimo
proceso aprašymą, įvairių etapų trukmę, vertinimo procesą
ir vertinimo ekspertų atranką, nurodymus kandidatams ir t.
t. (GIV)
Kaip sėkmingai parengti projektą, kad gautum ES
struktūrinių fondų finansavimą? (GIV)
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Tema
Kaip organizuoti eksperimentinę gamybą, inkubaciją,
apsikeitimą specialiosiomis techninėmis ţiniomis ir
specializuotomis paslaugomis (GI)
Atrankos procedūros (ypač konkurenciniai aspektai),
kurias sudaro konkurso skelbimo tipas, bendrą atrankos
procesą sudarančių etapų skaičius, konkurso trukmė,
pateiktiems pasiūlymams įvertinti pasitelkiami sandoriai
(GIV)
Kaip naudoti stebėsenos/ informacinę sistemą (GII)
Kaip sukurti „pumpurines įmones“ (t. y., atsiskyrusiais ir
naujai steigiamas įmones) apskaičiuojant projekto
mokslinį potencialą bei verslo poreikius, taip pat praktinės
partnerystės elementų organizavimas (GI)
Pasiūlymo vertinimas, kurį sudaro vertinimo procesui
reikalinga prieţiūra ir ištekliai, vertinimo kriterijų kūrimas,
procedūrų etapai (pvz., tinkamumo patikrinimas, partnerių
apţvalga ir t. t.) (GIV)
Kaip organizuoti viešųjų pirkimų konkursą, kurį sudaro
pagrindiniai pirkimo metodai, sudėtinės dalys, pavojai,
pirkimo proceso skirtumai perkant paslaugas, darbus ir
įrangą (GV)
Stebėsena ir vertinimas, apimantys stebėseną, projekto
vertinimą, Programos vertinimą (GII)
Stebėsenos vadovas – funkcijos ir procedūros(GII)
Verslo plano sudėtinės dalys: strateginiai tikslai ir
aprašymas, produktų ir paslaugų aprašymas, konkurencijos
analizė, vartotojų analizė ir segmentavimas, SSGG analizė,
pajamų ir išlaidų veiksniai, pajamų ir išlaidų prielaidos,
finansinis modelis, investicijos siekiant išlaikyti
infrastruktūrą, pagrindinės rizikos, aukšto lygio
įgyvendinimo planas (GV)
Kaip parengti ir atnaujinti verslo planą aptariant kūrimo,
išlaidų / gaunamos naudos analizę, finansinį modeliavimą
ir t. t. (GV)
Inkubatorių ir technologijų parkų struktūrizavimas ir
valdymas (GI)
Šaltinis: internetinė apklausa
Pastabos: 1= maţiausiai įdomu; 5= įdomiausia
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6 priedas: Reklaminio lankstinuko pavyzdys

Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) bei jungtinių
tyrimų programų stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos sukūrimas
ir įgyvendinimas
Sutarties Nr. SLN9-01/10

Seminaras:
DATA:
VIETA:

Įžanga
Pagrindinis tikslas:
Konkretus seminaro tikslas (I):
Konkretus seminaro tikslas (II):
Tikslinės grupės ir dalyviai:

Norėdami užsiregistruoti į seminarą arba papildomai pasiteirauti, maloniai prašome kreiptis:
Vardas, Pavarde, emailo adresas
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SEMINARO PROGRAMA
09:45

Dalyvių registracija ir kava

10:00

Pirmas pranešimas

10:30

Antras pranešimas

11:15
11:30

Kavos pertraukėlė
Trečias pranešimas

12:30

Pietūs

13:30

Ketvirtas pranešimas

14:30

Klausimai ir atsakymai

15:00

Pabaiga
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Trumpas pranešėjų pristatymas

Vardas Pavarde
Pareigos, įmonė

Trumpas gyvenimo aprašymas

Vardas Pavarde
Pareigos, įmonė

Trumpas gyvenimo aprašymas
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7 priedas: Mokymo sesijų ir seminarų tvarkaraštis
Nr.

Tikslinė
grupė

Mokymo tema
1

2

2011 m.
3

Seminarai
Verslo planavimas

x

MTEP komercializavimas

x

x

x

MTEP finansavimas
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis
pasitarimas Nr. 1
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis
pasitarimas Nr. 2
MTEP rinkodara

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pasiūlymų vertinimas
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai (remiantis 8
uţduotimi)
Dėl temos bus susitarta vėlesnių etapų metu
Mokymai
Atsiskyrusių ir naujų įmonių steigimas
MTEP finansavimas (remiantis 4.4
uţduotimi)
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir
bendras naudojimas
Lietuvos MTEP rinkodara (remiantis 7
uţduotimi)
MTEP infrastruktūros modeliai (remiantis 3
uţduotimi)
Stebėsenos projektai (remiantis 2 uţduotimi)
Viešosios-privačios partnerystės ir
konsorciumas
Nacionalinės ir tarptautinės programos
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai (remiantis 8
uţduotimi)
Specialiosios laboratorijos
Dėl temos bus susitarta vėlesnių etapų metu

06

07

08

09

2012 m.
10

11

x

x

12

01

02

03

04

05

x

x

06

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

09

10

x

x

11

12

x

x

x

08

x

x
x

07

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
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Nr.

Tikslinė
grupė

Mokymo tema
1
Seminarai
Verslo planavimas
MTEP komercializavimas
MTEP finansavimas
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis
pasitarimas Nr. 1
Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis
pasitarimas Nr. 2
MTEP rinkodara
Pasiūlymų vertinimas
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai
Dėl temos bus susitarta vėlesnių etapų metu
Mokymai
Atsiskyrusių ir naujų įmonių steigimas
MTEP finansavimas (remiantis 4.4
uţduotimi)
Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas ir
bendras naudojimas
Lietuvos MTEP rinkodara (remiantis 7
uţduotimi)
MTEP infrastruktūros modeliai (remiantis 3
uţduotimi)
Stebėsenos projektai (remiantis 2 uţduotimi)
Viešosios-privačios partnerystės ir
konsorciumai
Nacionalinės ir tarptautinės programos
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai (remiantis 8
uţduotimi)
Specialiosios laboratorijos
Dėl temos bus susitarta vėlesnių etapų metu

2

2013 m.
3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

01

02

x

x

03

04
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8 priedas: Ţinių perdavimo programos ateinantiems 6 mėnesiams – reklaminis lankstinukas

Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) bei jungtinių tyrimų programų (JTP)
stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
Sutarties Nr.: SLN9-01/10

Ţinių perdavimo programos 2011 – 2014 m.
Programos aprašymas
Ţinių perdavimo programa – tai serija seminarų ir mokymų sukurta tam, kad Slėnių dalyviai galėtų
gauti informacijos temomis, naudingomis norint sėkmingai įrengti ir naudoti (pagal atviros prieigos
principą) mokslinių tyrimų infrastruktūros centrus ir laboratorijas bei paslaugas, sėkmingai įgyvendinti
projektą bei naudotis jo rezultatais šiuose centruose ir laboratorijose. Programa taip pat padės įvairioms
tikslinėms grupėms bendrauti bendromis temomis ir suteiks galimybę uţmegzti naudingų kontaktų
Lietuvoje ir uţ jos ribų.
Programa bus vykdoma iki 2014 m. Viename seminare ar mokyme gales dalyvauti apie 30 ţmonių.
Programą ves tarptautinio lygio ekspertai, turintys ilgametį patirtį savo srityse.
Temos
Seminarai

Mokymai

MTEP finansavimas

MTEP infrastruktūros modeliai

MTEP komercializavimas

Stebėsenos projektai

Verslo planavimas

Atsiskyrusių ir naujų įmonių steigimas

Pasiūlymų vertinimas

Mokslinių infrastruktūrų valdymas ir bendras

MTEP rinkodara

naudojimas

Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis pasitarimas

Viešosios-privačios partnerystės ir konsorciumai

Nr. 1

MTEP finansavimas

Lietuvos MTEP rinkodara – strateginis pasitarimas

Specialiosios laboratorijos

Nr. 2

Nacionalinės ir tarptautinės programos

Lietuvos MTEP viešieji ryšiai

Lietuvos MTEP rinkodara
Lietuvos MTEP viešieji ryšiai

Kas turėtų dalyvauti?
Ţmonės, kurių darbo funkcijos yra susijusios su sėkmingu Slėnių, JTP ir projektų įgyvendinimu,
valdţios, finansavimo agentūrose ir mokslinių tyrimų organizacijose.
Siekiant uţtikrinti, kad dalyviai gautų visą reikalingą informaciją ir praktinės patirties, svarbu dalyvauti
visuose seminaruose ir mokymuose (arba didţiojoje jų dalyje).
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1 grupė
Institucijų veiklos sritys

Institucijos, grupės

Slėnių projekto II etapas (eksploatacija)
MTEP projektų (vykdomų jų atviros prieigos infrastruktūroje) arba pačių
infrastruktūrų finansavimas / paraiškos teikimas dėl jų finansavimo
Slėnių projektų rezultatų stebėsena
Nacionalinių finansavimo schemų kūrimas / valdymas arba paţinčių / paramos
teikimas kreipiantis dėl tarptautinio finansavimo
MTEP ir verslo projektų (vykdomų jų atviros prieigos infrastruktūroje)
komercializavimas
Projekto dalyvių konsultavimas dėl mokslinių tyrimų rezultatų rinkodaros /
viešųjų ryšių

Projekto prieţiūros grupės
Universitetai
Mokslinių tyrimų institutai
MOSTA
MITA

MTEP ir verslo projektų (vykdomų jų atviros prieigos centruose) rinkodara /
viešieji ryšiai
Projekto dalyvių konsultavimas dėl galimų tarptautinių ryšių

2 grupė
Institucijų veiklos sritys
Slėniams ir susijusioms įmonėms skirtų finansavimo schemų kūrimas / plėtra
Paramos sistema mokslinių tyrimų infrastruktūrai aukštojo mokslo institucijose
Investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūrą grąţos vertinimas, analizė ir
uţtikrinimas
Slėnių veiklos rezultatų komercializavimas
Pagalba AMI nustatytos intelektinės nuosavybės ir technologijų perdavimo
rinkodaros, reklamos ir komercializavimo srityje
Intelektinės nuosavybės įtaka aukštojo mokslo institucijose veiklos politikoje

Institucijos, tarybos

MOSTA
Lietuvos mokslo taryba
Švietimo ir mokslo
ministerija
Ūkio ministerija
JTP koordinavimo tarybos
Slėnių prieţiūros taryba

AMI technologijų perdavimo veiklos rengimas, rėmimas, stebėsena ir vertinimas

3 grupė
Institucijų veiklos sritys
Informacijos apie ES / Lietuvos finansavimo schemas platinimas
Finansavimo schemų kūrimas ir/arba dalyvavimas vertinant pateiktus pasiūlymus
Finansuojamų pasiūlymų vertinimas
Finansuojamų projektų stebėsena
Slėnių veiklos rezultatų komercializavimas

Institucijos
MITA
Lietuvos mokslų akademija
Lietuvos mokslo taryba
CPVA

Pagalba AMI nustatytos intelektinės nuosavybės ir technologijų perdavimo

LVPA

rinkodaros, reklamos ir komercializavimo srityse

ESFA

Intelektinės nuosavybės įtaka aukštojo mokslo institucijose veiklos politikoje

MOSTA

AMI technologijų perdavimo veiklos rengimas, rėmimas, stebėsena ir vertinimas
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Per ateinančius 6 mėnesius planuojami seminarai / mokymai
Tema

Nauda

Verslo

Pagrindinės verslo plano,

kuriame dėmesys teikiamas mokslinių

planavimas

tyrimų infrastruktūrai, dalys ir, kuo šis verslo planas skiriasi nuo

Orientacinė
data
Lapkritis

verslo plano, kuriame dėmesys teikiamas tik verslui;
(tikslinėms
grupėms 1 ir 2)

Potencialūs pajamų šaltiniai mokslinių tyrimų centrams ir kaip
greitai bei kokiomis sąlygomis mokslinių tyrimų centras gali save
išsilaikyti;
Suprasite, kokia mokslinių tyrimų centro paslaugų dalis gali būti
pasiūlyta verslo sektoriaus veikėjams;
Susidarysite aiškų vaizdą apie išteklius (finansinius, ţmogiškuosius ir
t. t.), reikalingus, kad mokslinių tyrimų centras sėkmingai veiktų;
Praktiškai parengsite verslo plano dalis, kad suprastumėte, ką Slėnių
projektai turės atlikti planuojant mokslinių tyrimų „verslą“.

Pasiūlymų

Kaip vertinami įvairių tipų pasiūlymai kitose šalyse ir kaip jie gali

vertinimas

būti taikomi Lietuvos kontekste;

Gruodis

Įgysite ţinių apie tai, kaip vertinami pasiūlymai įvairių tipų
(tikslinei grupei
3)

klientams, pvz., Europos Komisijos veiklos programai, Strateginių
technologijų valdybai (JK), į MITA panašioms agentūroms kitose
šalyse.

Lietuvos MTEP

Tai yra strateginis pasitarimas, taigi dėmesys nebus skiriamas

rinkodara –

įgūdţių ir kompetencijos tobulinimui, bet rinkodaros srityje patirties

strateginis

neturintys dalyviai suţinos apie pagrindines infrastruktūros ir

seminaras Nr. 1

paslaugų rinkodaros dalis.

Sausis

(tikslinėms
grupėms 1, 2 ir 3)
Lietuvos MTEP

Tai yra strateginis pasitarimas, tiesiogiai nesusijęs su įgūdţių ir

rinkodara –

kompetencijos tobulinimu, bet rinkodaros srityje patirties neturintys

strateginis

dalyviai išmoks, kaip parengti veiksmingą rinkodaros strategiją ir

seminaras Nr.

sukurti prekės ţenklą.

Vasaris

2
(tikslinėms
grupėms 1, 2 ir 3)

Nekantriai laukiame Jus dalyvaujant šiose programose!
Projekto Konsorciumas
Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis (lietuvių arba anglų kalba):
Dr. Jelena Angelis: jelena.angelis@technopolis-group.com arba Ramojumi Reimeriu:
ramojus.reimeris@mosta.lt
Dėkojame visiems, kurie skyrė laiko dalyvauti internetinėje apklausoje šių metų geguţės mėnesį, nes
padėjote sukurti labiau Jūsų poreikius atitinkančią programą
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