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Projekto vertė 7 197 959,00 litų, neįskaitant PVM
Finansavimo šaltinis Ūkio ministerija, ERPF; Iš Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo
programų 01_105 ir 01_205 skiriama 6 838 061,00 litų, neįskaitant PVM; projekto vykdytojo lėšos
359 898 litų, neįskaitant PVM.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2011 – 2014 metai
Programa – VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa)
Prioritetas ir priemonė - 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai
tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-04-V priemonė „Inogeb LT-2“ (toliau –
Priemonė).
Projekto esmė ir tikslas. Įgyvendinant Projektą, siekiama Slėnyje „Nemunas“ sukurti inovacijų
paramos sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklams ir inovacinei veiklai plėtoti, t.y.,
sukurti ir išplėtoti efektyviai veikiančią komunikavimo ir technologijų perdavimo infrastruktūrą, kuri
užtikrintų mokslinio potencialo panaudojimo sinergiją. Projektas prisideda prie Integruoto mokslo,
studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo sudaryti sąlygas verslo įmonėms bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų
rezultatų komercializavimo pagrindu formuotis žinioms imlių verslo įmonių pradmenims. Projekto
atsiradimą nulėmė viešųjų inovacijų paramos paslaugų poreikis bei atitinkamos infrastruktūros šioms
paslaugoms teikti trūkumas. Tokia infrastruktūros plėtra atitinka projekto tikslinių grupių – inovatyvių,
žemės ūkio ir maisto produktų gamybos srityje dirbančių įmonių, Slėnio „Nemunas, Lietuvos ūkio ir
visuomenės – poreikius. Projekto tikslas atitinka Veiksmų programos ir Priemonės tikslus.
Projekto uždavinys - Išplėtoti Slėnio „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro
infrastruktūrą. Uždavinį įgyvendinant bus vykdomos veiklos:
1.1.1. Lauko inžinerinių tinklų ir komunikacijų projektavimas ir įrengimas;
1.1.2. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro projektavimas, statyba ir įrengimas.

Įgyvendinant Projekto 1.1.1. veiklą, ASU teritorijoje bus nutiesti lauko inžineriniai tinklai
įsikursiančioms naujoms, inovatyvioms įmonėms, kurios vykdys inovatyvią ir moksliniais tyrimais
pagrįstą veiklą.
Vykdant Projekto 1.1.2. veiklą bus išplėtota KTPC infrastruktūra. Centre bus užtikrinta Slėnio dalyvių
integracijos ir partnerystės ryšių plėtra, organizuojamos praktinės sąveikos grandys, sudarant sąlygas
pumpurinių įmonių steigimuisi, sukurtos palankios sąlygos inovacijų skvarbai įmonėse, teikiamos
konsultacijos ir vykdomi mokymai, mokslo pasiekimų bei produktų viešinimas bei suteikiama pagalba
komercializuojant mokslinius tyrimus.
Įgyvendinus Projektą, bus sukurtas vieningas inovacijų kūrimo ir sklaidos kompleksas, atitinkantis
tradiciniams slėniams, mokslo ir technologijų perdavimui keliamus reikalavimus, vyks aktyvesnis verslo
ir mokslo bendradarbiavimas, technologijų perdavimas ir nuolatinė inovacijų paramos sistema. Projekte
dalyvauja pagrindinių žemės ir miškų ūkio mokslo ir studijų institucijų, sukaupusių didžiausią įdirbį
žemės ir miškų ūkio srityje, darbuotojai, kurių bendradarbiavimas tarpusavyje ir komunikavimas su
Slėnyje įsikursiančiomis inovatyviomis įmonėmis sudarys palankias sąlygas sukurti didžiausią pridėtinę
vertę.
Projekto įgyvendinimo metu numatytos veiklos atitinka Slėnio „Nemunas“ plėtros programoje
numatytus uždavinius ir priemones.
Projekto tęstinumas. Projekto metu sukurto turto priežiūrą vykdys, veiklos riziką prisiims ir rezultatus
užtikrins veiklos vykdymui įsteigta viešoji įstaiga, vykdysianti Slėnio „Nemunas“ programoje numatytas
funkcijas. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro patalpos bus išlaikomos iš veiklos gaunamų
pajamų - viešųjų inovacijų paramos paslaugų teikimo, t.y., verslo subjektų užsakymų, verslo
inkubatoriuje besikuriančių technologinių ir pumpurinių įmonių, vykdant kitas mokslo ir technologijų
perdavimui būdingas funkcijas ir iš šios veiklos gaunant atitinkamas pajamas. Inžineriniai tinklai bus
išlaikomi, tobulinami ir plečiami šioje teritorijoje besikuriančių verslo subjektų lėšomis. Ateityje
technologinės, mokslinės įrangos atnaujinimui, plėtrai reikalingas finansavimas bus užtikrinamas iš
veiklos gaunamų pajamų, pritrauktų investicijų.
Darni plėtra.. Išplėtota mokslo ir technologijų perdavimo infrastruktūra užtikrins žinių ir technologijų
sklaidą, didesnį MTEP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms, sudarys sąlygas aktyviau kurti ir
diegti inovacijas, kurti naujas įmones. Projektas padės užtikrinti darnų ir nuosaikų žemės ūkio sektoriaus
ir susijusių sričių vystymąsi, efektyvesnį gamtos išteklių naudojimą ir atliekų tvarkymą. Žemės ūkio ir
maisto sektoriaus įmonės taps konkurencingesnės, galės efektyviai atlikti eksperimentus, diegti
pažangias technologijas. Verslo ir mokslo bendradarbiavimas ir verslo plėtra sąlygos naujų darbo vietų
atsiradimą regionuose, socialinės padėties gerėjimą. Projekto įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra
bus pritaikyta žmonėms su negalia.
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