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Siekiant technologinės plėtros ir inovacijų būtini šie dalykai: 

 

1. Idėjos, žinios, informacija 

 

2. Techninė bazė (įranga) 

 

3. Finansai 



Technologinė plėtra ir inovacijos 

Techninė bazė Finansai Idėjos, žinios, informacija 

Mokymai; 

Specialistai iš užsienio; 

Spec. parodų, veikiančių  

eksperimentinių centrų lankymas; 

Technologiniai tyrimai, bandymai; 

Informacijos mainai su kt. įmonėmis 

Inoklaster Lt: 
Iki 700 000 Lt parama išvardintoms 

veikloms; 

Virš 50% intensyvumas; 

Pradžia galėtų būti 2012 pavasarį 

Tyrimų centro įkūrimas; 

Bandomosios gamybos įranga; 

Laboratorinė įranga. 

Inoklaster Lt +: 
Iki 40 mln. Lt parama; 

70 % intensyvumas; 

Įrengimas įmanomas 2012 pabaigoje 

Naudojimasis KTU technika 

Pelno mokesčio lengvata 

Tyrimai, bandomoji gamyba Intelektas Lt (planuojamas) 



Ţinių surinkimas 

 

1. Vidinės klasterio konferencijos 

 

Numatoma organizuoti  5 konferencijas, į kurias būtų 

kviečiami/samdomi maisto ir gėrimų specialistai/technologai iš 

uţsienio 

 

Tikslas: 

 

Pristatyti Lietuvos įmonėms naujausius pasiekimus, idėjas, 

tendencijas 

 

Numatomas biudţetas – viena konferencija 40 000 Lt,  

Bendras konferencijų biudţetas 200 000 Lt 



Ţinių surinkimas 

 

2. Pasaulio inovacijų monitoringas 

 

Monitoringas apima viešai prieinamos informacijos sisteminimą bei 

aktualių uţsienyje esančių gėrimų ar maisto tyrimų, bandomosios 

gamybos centrų, institutų lankymą, dalyvavimą įvairiose parodose 

(maisto, pakavimo ir technologijų) – įtraukiant įmonių atstovus 

 

Monitoringo veikla atliekama ketvirčiais (viso 10 ketvirčių – 2,5 m.), 

rezultatus pristatant klasterio nariams vidinėse konferencijose 

 

Tikslas: 

Koncentruotai surinkti į klasterį naujausias pasaulio įmonių ir 

moklso idėjas, inovacijas, gyvai pamatyti jų įgyvendinimą 

 

Numatomas biudţetas – ketvirtis 45 000 Lt 

Bendras monitoringo biudţetas 450 000 Lt 



Ţinių surinkimas 

 

2. Pasaulio inovacijų monitoringas – lankytini objektai 

 

Pavyzdţiai: 

 

Украинский научно-исследовательский институт спирта и 

биотехнологии продовольственных продуктов, Украина,  Киев  

 

Institute of Food Technologists  

USA, Chicago 

 

Institute of Food Research,  

Norwich Research Park, Colney, Norwich, UK 

 

 



Ţinių surinkimas 

 

3. Mokymai 

 

Specializuoti kompleksiniai mokymai ir praktiniai uţsiėmimai 

įmonių technologams bei kitiems specialistams, kuriuose vestų 

Lietuvos ir uţsienio specialistai (mokslininkai, konsultantai, įrangos 

ir ţaliavų, ingredientų tiekėjai) 

 

Viena mokymų programa apimtų 5-10 uţsiėmimų 

 

Numatomos 6 mokymų programos  

 

Numatomas biudţetas – viena mokymų programa 82 000 Lt,  

Bendras konferencijų biudţetas 492 000 Lt 



Ţinių surinkimas 

 

4. Bendrieji technologiniai tyrimai 

 

KTU, Babtų sodininkystės-darţininkystės institute, Gėrimų tyrimų 

centre ar kitose įstaigose atliekami bendrieji technologiniai tyrimai, 

kurie padėtų įmonėms įgyti praktinių ţinių tam tikrose srityse – 

spalvų išgavimas, natūralių savybių išsaugojimas, natūralus 

konservavimas, gėrimų funkcionalumas ir pan. Tyrimai būtų 

atliekami bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis ir 

specializuotomis įmonėmis 

 

Tikslas: 

Išbandyti praktikoje sukauptas teorines ţinias, idėjas, praktiškai 

išnagrinėti aktualias sritis 

 

Numatomas biudţetas – vienas tyrimas 30 000 Lt,  

Bendras šių tyrimų biudţetas 300 000 Lt 



Bendri projekto matmenys: 

 

Vidinės konferencijos 200 000 Lt 

Inovacijų monitoringas 450 000 Lt 

Mokymai 492 000 Lt 

Tyrimai 300 000 Lt 

 

Viso 1 442 000 Lt 

Nuosavas indėlis 50%  -  721 000 Lt per 2,5 metus arba 

290 000 Lt  metams 

 

Jei projekte dalyvauja 10 įmonių, tai gaunasi 29 000 Lt metams 

 

Šitoms sąnaudoms būtų taikoma pelno mokesčio lengvata (į 

sąnaudas nurašoma 3 kartus), ši lengvata taikoma ir projekte 

dalyvaujančių ţmonių darbo uţmokesčio sąnaudoms. 

  

 



Projektų kaina: 

 

Inoklaster Lt (Mokymai; Specialistai iš užsienio; Spec. parodų, veikiančių 

eksperimentinių centrų lankymas; Technologiniai tyrimai, bandymai; Informacijos 

mainai su kt. įmonėmis) 50% kompensavimas 

20 000 Lt 

 

Inoklaster Lt+ (tyrimų centras/laboratorija)  70% kompensavimas 

30 000 Lt (mano siūlymas – ruošti projektą, o jei gausime finansavimą – tada 

spręsime ar jau tikrai įkurti tą centrą.) 

 

Siūlymas: įmonė, dalyvaujanti projekte pilnai, moka 5000 Lt (10%) 

Ji gauna maksimalų naudos paketą (pvz. 15 komandiruočių, pilnas dalyvavimas 

mokymuose įskaitant mokymų poreikių formavimą, pilnas dalyvavimas 

bandomuosiuose tyrimuose, įskaitant jų poreikių formavimą, laisvas priėjimas prie 

tyrimų centro įrangos,  ir kt. – projektus detalizuosime eigoje). 

 

Dalinis prisidėjimas prie projekto: 2000 Lt / atitinkamai gaunamas mažesnis 

naudos paketas.  

 

Trūkstamą dalį finansuotų ABBI iš savo lėšų //   tokie patys galimo dalyvavimo 

principai bus pristatyti ir kitoms įmonėms, kurios šiuo metu nėra klasterio nariai. 


