
 

                  

                                                         

Gerbiami verslininkai, 

Kiekviena sėkminga įmonė savo veiklą grindžia gerai apmąstytu ir pagrįstu verslo modeliu. 
Tai ypač pastebima kalbant apie technologines įmones, kurios privalo rasti joms labiausiai adekvatų 
verslo modelį. Bet kuri inovacija rinkoje sėkminga tiek, kiek ji sukuria naują vertę vartotojui, už kurią 
pastarasis yra pasiryžęs sumokėti. Naujos vertės atradimas ir ją paremiančio verslo modelio 
sukūrimas tampa viena svarbiausių sėkmės sąlygų intensyvios konkurencijos sąlygomis. Didelė dalis 
novatoriškų iniciatyvų rinkoje neįsitvirtina vien todėl, kad nėra paremtos adekvačiu verslo modeliu 
(t.y. bendrine logika, kaip valdomi kaštai ir generuojamos pajamos). Ekspertai pastebi, kad 
šiuolaikinės įmonės labiau konkuruoja ne tiek savo produktais ar technologijomis, kiek unikaliu 
vertės pasiūlymu bei skirtingais verslo modeliais.  

VšĮ „Technopolis“ įgyvendina dalinai ES SF lėšomis finansuojamą projektą InoKaunas ir 
kviečia Jus į konsultaciją "Novatoriškų verslo modelių diegimas įmonėse". Mokymus ves 
lyginamosios tarptautinės vadybos, tarporganizacinių santykių ir mokymosi, klasterių, inovacijų 
sistemų bei žinių sklaidos ekspertas – Kauno Technologijos Universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, 
Strateginio valdymo katedros profesorius Giedrius Jucevičius. 
 

Konsultacijas sudarys dvi dalys: 

Pirma dalis: Bendrasis seminaras konsultacijų dalyviams. Konsultacijų dalyviai bus supažindinti su 
naujos vertės skirtinguose versluose kūrimo galimybėmis, permąstant nusistovėjusias 
konkrečios rinkos ir industrijos ribas. Dalyviams bus pateikiama originali teorinė 
metodologija ir daug praktinių įmonių atvejų, kurių pagrindu vyks diskusija bei naujų 
vertės galimybių modeliavimas. 

Antra dalis: Tiesioginė konsultacija (iki 2 val.)  konkrečiai įmonei. Antrojoje dalyje bus dirbama     
individualiai su konkrečiomis įmonėmis, padedant generuoti naujų verslo modelių 
idėjas bei jas adaptuoti konkrečios įmonės veiklos kontekstui 

Konsultacijų kaina be ES SF finansavimo 728,95 Lt + PVM. Projektas yra dalinai (85 %) finansuojamas 
Europos struktūrinių fondų lėšomis, dalyvavimo kaina vienam asmeniui 109,34 Lt + PVM. 

Registruotis kviečiame iki 2012 m. gegužės 15 d. el. paštu: mazvydas@technopolis.lt, užpildant 
paraiškos formą >>. Vietų skaičius ribotas, pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusioms  
įmonėms, atitinkančioms numatytus vertinimo kriterijus. 

Pagarbiai, 
Ligita Valalytė 
VšĮ „Technopolis“ laikinai einanti direktorės pareigas 
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Įmonių atrankos kriterijai 
 

1. Įmonės patirtis atliekant Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) 
veiklas ir (arba) bendradarbiaujant su mokslo bei studijų institucijomis. 

2. Įmonės patirtis teikiant į rinką sukurtus naujus ar iš esmės pagerintus gaminius, 
paslaugas, technologijas. 

3. Įmonė atitinka  „jaunos įmonės“ statusą. 
4. Įmonė yra arba MTP „Technopolis“ narė, arba turi bendradarbiavimo sutartį su MTP 

„Technopolis“ arba įgyvendina  Slėnio „Santaka“ kryptis. 
5. Įmonė yra smulkaus ar vidutinio verslo subjektas (darbuotojų skaičius <250, įmonės 

metinės pajamos neviršija 138 mln. litų ar įmonės turto balansinė vertė yra ne didesnė 
kaip 93 mln. Litų); Didžiosios įmonės gali teikti paraiškas ir būti pakviestos dalyvauti 
mokymuose atskiru organizatorių sprendimu.  

6. Įmonė atitinka ES paramos teikimui keliamus de minimis reikalavimus (ne didesnė kaip 
200 000 EUR vertės parama per trejų metų laikotarpį).  

7. Įmonė yra įvykdžiusi su mokesčių bei socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius 
įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;  

8. Įmonė neturi iškeltos bankroto bylos, nėra likviduojama, nėra įvykdžiusi teismo 
pripažintų pažeidimų gaunant finansavimą iš kitų Europos Sąjungos programų ar 
Lietuvos Respublikos biudžeto.  

9. Įmonė užtikrina, kad apmokėjimas už specializuotus eksporto mokymus bus įvykdytas 
iki mokymų pradžios arba per 5 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo.  

10. Įmonė sutinka projekto vykdytojams pageidaujant pateikti dokumentus, įrodančius 
pateiktos informacijos teisingumą.  
 

 
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VšĮ „Technopolis“ projektų koordinatorių 
Mažvydą Šumską el. paštu: mazvydas@technopolis.lt, tel. 8 37 211381, mob. 8 673 30630, skype: 
mazvydas.sumskas 
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