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Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus
ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos
rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir
prognozes ateinantiems finansiniams metams
Įstaiga yra pelno nesiekianti organizacija, veikianti fizinių ir technologinių mokslų, inovacijų,
žinių visuomenės, mokslinių tyrimų, mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo srityse.

FIMTP misija - technologinio verslo ir tyrimų laboratorijų
konkurencingumo didinimas teikiant specializuotas inovacijų paslaugas fotonikos,
funkcinių medžiagų ir inžinerijos srityse.
FIMTP vizija – tapti globaliai matoma nacionalinės reikšmės žinių santalka

technologiniam verslui.

FIMTP tikslai:
didinti parko ir parko įmonių konkurencingumą komercializuojant mokslinių
tyrimų rezultatus ir teikiant specializuotas paslaugas;
plėtoti partnerystę ir tinklaveiką siekiant didesnės MTEPI veiklų apimties;
remti ir spartinti verslus, susiformavusius mokslinių tyrimų pagrindu;
stiprinti MTEPI veiklose dalyvaujančios bendruomenės tarpusavio ryšius.
2020 metais FIMTP bendruomenę sudarė 23 nariai – 21 lazerinių technologijų, 1
biotechnologijų, 1 aplinkotyros įmonės, iš kurių keturios – 2020 metais metais įkurti startuoliai.

21
lazerių technologijos

1
biotechnologijos

1
aplinkotyros

2
startuoliai

2020 metais dėl pandeminės situacijos FIMTP galėjo tik dalinai įgyvendinti suplanuotas veiklas, nes judėjimas tarp valstybių tapo labai ribotas, dauguma turėjusių vykti renginių – atšaukta, o tiesioginis bendravimas su įmonėmis, mokslininkais, entrepreneriais – apsunkintas
dėl karantino suvaržymų ir nuotolinio darbo. Tačiau net ir tokiomis sąlygomis FIMTP užtikrino
savo veiklos tęstinumą ir paslaugų teikimą įmonėms, kurios buvo įgyvendintos per šias ilgalaikes programas ir projektus:
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FIMTP koordinuoja Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEK™ veiklą. 2020 metais į
klasterį buvo pritraukti 2 nauji nariai. Buvo surengtos strateginės sesijos klasterio nariams su
ekspertinėmis konsultacijomis dėl Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo etapo – privataus
juridinio asmens - mokslinių tyrimų instituto steigimo, perkeliant į naują juridinį asmenį projekto metu sukurtą ir jungtinės veiklos pagrindu valdomą turtą. Veikloms persikėlus į virtualią
erdvę, toliau buvo palaikomas aktyvus ryšys su tarptautiniais partneriais teikiant bendras paraiškas ar inicijuojant kitas bendradarbiavimo, narių integravimo veiklas. 2020 metais LITEK
dalyvavo 3 konsorciumuose teikiant tarptautines paraiškas veiklų finansavimui gauti:

CIRC-S3:

Fostering the creation of circular, smart and inclusive value chains led by innovative SMEs leveraging on RIS3. Projektas pagal kvietimą H2020-INNOSUP-2018-2020, INNOSUP-01-2018-2020. Projektu siekiama remti naujų efektyvių žiedinės ekonomikos tematika
grįstų vertės grandinių kūrimą, pasinaudojant MVĮ inovacijų potencialu. Identifikavus 10 esminių tematikų ES pramonėje, siekiama apjungti įmonių potencialą, inovuojant jau egzistuojančias žiedinės ekonomikos vertės grandines arba sukuriant naujas, skiriant tiesioginį finansavimą
naujų produktų ar paslaugų kūrimui.

Value CHANCE:

Value Chains of productive Heritage: Advanced Networking Capacity in
Europe. Projektas pagal kvietimą H2020-INNOSUP-2018-2020, INNOSUP-01-2018-2020.
Projektu siekiama remti tarpsektorinių vietinių ir tarptautinių pramonės vertės grandinių kūrimą ir plėtrą kultūros paveldo srityje, siekiant skatinti ekonominę Europos teritorijų plėtrą. Subūrus skirtingų sektorių
(ICT, nano, bio, fotonika, vizualinis dizainas, kt.)
atstovus suburti MVĮ bei kitas organizacijas
tam, kad būtų sukurtos novatoriškos paslaugos, produktai bei vertės grandinės
kultūros paveldo tematikoje.
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PhotonHub Europe: One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a
Digital Europe. Projektas pagal kvietimą DT-ICT-04-2020: Photonics Innovation Hubs. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti „vieno langelio“ principu prieigą prie aukščiausių kompetencijos
centrų tinklo ir sukurti tvarią mokslinių tyrimų ir inovacijų paramos ekosistemą, naudingą MVĮ,
kurios padės paspartinti fotonikos technologijų įsisavinimą ir integravimą į novatoriškus produktus siekiant padidinti Europos pramonės konkurencingumą ir skatinti naujus skaitmeninės
Europos verslo modelius. „PhotonHub Europe“ padės Europos
MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms tapti stipriai
konkurencingomis skaitmeninėmis įmonėmis, greičiau ir išmaniau diegiant fotonikos technologijas,
tiesiogiai sukuriant ES daugiau kaip 1 000 naujų aukštųjų technologijų darbo vietų ir beveik
1 mlrd. EUR naujų pajamų ir rizikos kapitalo
iki 2025 m.
2021 metais planuojama plėsti tiek narių,
tiek tarptautinių partnerių tinklą, siekiant
užtikrinti LITEK™ klasterio gyvybingumą
bei iniciatyvumą, paslaugų klasterio nariams plėtimą.

2020 metais įstaiga kartu su partneriais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Lietuvos inovacijų centru
(LIC), mokslo ir technologijų parkais bei verslo asocijuotomis
struktūromis vykdė ilgalaikį projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, kurio tikslas - didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų
paramos paslaugas įmonėms. 2020 metais įgyvendinant projekto veiklas buvo 40-čiai įmonių
suteiktos inovacijų konsultacijos, suteikta pagalba teikiant įmonių paraiškas MITA priemonėms „Inočekiai“ ir „Inostartas“, suteikta pagalba trims FTMC mokslininkų grupėms steigiant
naujas įmones mokslinių tyrimų rezultatų komercinimui. Konsultuotos įmonės deklaravo virš
0,6 mln Eur išlaidų MTEPI veikloms.
2021 metais Inospurto veiklai planuojama pritraukti 12 naujų unikalių įmonių, suteikti virš
60 konsultacinių paslaugų, paskatinti dvi FTMC mokslininkų grupes įsteigti naujas įmones
ir konsultuoti jau esamas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovo – iki 2022
lapkričio mėn. (68 mėn.).
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2020 m. Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas kartu su Fizinių ir technologijos mokslų
centru bei Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteriu LITEK™ vystė Skaitmeninių inovacijų
centro Laser LT DIH veiklas. Centro vizija yra tapti stipriausiu lazerių, fotonikos ir pažangios
gamybos DIH Šiaurės Rytų Europoje, plėtojant veiklą trimis pagrindinėmis kryptimis:
- Kompetencija lazerinėse technologijose (FTMC LTS);
- Konsultacijomis ir prieiga prie finansavimo verslui (VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas);
- Ryšiais su pramone (Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris LITEK™).
Paslaugos, kurias teikia DIH: skaitmeniniai įmonių auditai, moksliniai tyrimai, projektavimas,
prototipavimas, finansavimo pritraukimas, rinkos tyrimai, jaunų įmonių inkubavimas ir komercializavimas. Kuriamos bandomosios gamybinės linijos, siekiant paspartinti lazerinių technologijų perdavimą ir diegimą MVĮ. 2020 metais buvo mezgami ryšiai su panašiais, lazerinėmis
ir pažangios gamybos technologijomis grįstais inovacijų tinklais, diskutuojamos galimybės
dalyvauti regioninėse tinklinėse DIH struktūrose.
2020 m. VŠĮ Fizikos instituto mokslo ir tejnologijų parko iniciatyva buvo suburtas devynių įmonių konsorciumas ir pateikta paraiška projekto „Skaitmeninių inovacijų centras LaserLT DIH“
kofinansavimui gauti pagal priemonę „Skaitmeninių inovacijų centrai“ Nr. 1. Projekto metu
būtų sukurta technologinė infrastruktūra, siekiant pateikti pramonei integruotas paslaugas,
reikalingas produktams ir procesams skaitmeninti, kurias sudaro: verslo strategijos vystymas,
moksliniai tyrimai, koncepcijos validavimas, technologijų testavimas, investicijų pritraukimas
ir pasiruošimas investicijoms, mentoriavimas. Tačiau VŠĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkui laiku neužtikrinus pakankamo nuosavo finansavimo kiekio, paraišką teko atsiimti.
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EDIH4IAE.LT
2020m. aštuoni partneriai, tarp jų ir VŠĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, įsteigė
konsorciumą, įgyvendinant priemonę „EDIH4IAE.lt“ (kitaip – „Pramonės, žemės ūkio ir energetikos sektorių skaitmeninė transformacija Lietuvoje”). Priemonės tikslas – efektyvinti pramonės, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą teikiant Vidurio
ir Vakarų Lietuvos regione veikiantiems verslo ir viešiesiems subjektams ir pagrindinių skaitmeninių technologijų (didelio našumo kompiuteriai, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas) diegimui. Ekspertų komisija įvertinusi visus kandidatus, konsorciumo paraišką pripažino
geriausia ir labiausiai atitinkančia Lietuvos interesus teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono verslo subjektams. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) inicijuotą Europos skaitmeninių inovacijų centrą „EDIH4IAE.lt“ Europos Komisijai
nominavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Europos Komisijos kvietimas sekančiam EDIH
paraiškų etapui numatomas 2021m. sausio mėnesio pabaigoje. VŠĮ Fizikos instituto mokslo
ir technologijų parko užduotis, paraiškos laimėjimo atveju, skatinti Lietuvos pramonės, žemės
ūkio ir energetikos sektorių skaitmenizavimą inovatyviomis fotonikos srities žiniomis bei technologijomis.
EDIH4IAE.lt steigėjai: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vytauto Didžiojo universitetas,
Lietuvos inovacijų centras, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, Lietuvos energetikos institutas, agro ir maisto technologijų įmonė „ART21”, „SMART IT cluster”, koordinuojantis skaitmeninių inovacijų centrą „AgriFood Lithuania” ir Smart Energy DIH.
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VŠĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko, VMTĮ Fizinių ir technologijos mokslų centro,
UAB „Integrali skaidulinė optika“ 2018 metais įkurtas mechanikos atviros prieigos centras
(Mechanikos APC) mokslinėms laboratorijoms, mokslininkams, doktorantams ir studentams
teikia kokybiškas projektavimo ir mechaninio konstravimo paslaugas, pagal brėžinius gamina
tikslius mechaninių komponentų prototipus. Sukurta techninė bazė, kvalifikuoti specialistai ir
partnerių tinklas leidžia pasiūlyti nestandartinius, vienetinius komponentus, kurių kasdieną
prireikia laboratorijose konstruojant prietaisų maketus, atliekant eksperimentus ar įgyvendinant inžinerines idėjas. Per 2020 metus Mechanikos APC realizavo virš 40 Lietuvos ir užsienio
mokslininkų bei inovatorių idėjų ir pavertė jas mechanikos komponentais, kurie šiuo metu sumontuoti į įvairias sistemas ar prietaisų prototipus. Vienas iš tokių prietaisų Lietuvos, Vokietijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkų komandų buvo sukurtas atlikti itin sparčius tyrimus susijusius su COVID-19 virusu. Mechanikos APC komanda džiaugiasi, kad šiuo ganėtinai
sunkiu laikotarpiu aktyviai prisidėjo prie mokslo bei inovacijų kūrimo. 2021m metais planuojama intensyviai dalyvauti mokslo įstaigų ir įmonių projektuose, padedant kurti bei tobulinti
įvairias technologijas ir produktus, kuriuose kokybiški precizinės mechanikos komponentai yra
vienas iš esminių parametrų.
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Fotonikos ir
inovatyvios gamybos
technologijų inkubatorius FTC
2020 m. VŠĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas kartu su Fizinių ir technologijos
mokslų centru parengė veiksmo koncepciją su investiciniu projektu “Fotonikos ir inovatyvios
gamybos technologijų inkubatorius”. Projektas įtrauktas į programos Lietuvos ekonomikos
DNR planas Projektų sąrašą. Projekte numatytos suminės investicijų apimtys yra 13 600
000,00 Eur su PVM. Projekto metu būtų sukurta technologinė infrastruktūra įmonių inkubavimui: pastatytas 2000 kv.m. gamybos/pramonės paskirties pastatas su technologine įranga
optinių dangų, skaidulinių lazerių, mechanikos mikrokomponentų, spektrometrinių sistemų
tyrimams ir vystymui. 2020 metais VŠĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas savo
lėšomis parengė techninį projektą ir gavo statybas leidžiantį dokumentą. Planuojama, kad per
3 metus po projekto įgyvendinimo inkubatoriaus paslaugomis bus pasinaudoję 70 įmonių, į
įmones per bus pritraukta per 3 Mln. Eur rizikos kapitalo investicijų, plėtojama bent 10 technologijų, sukurtų mokslo ir studijų institucijose ir sukurta 100 aukštos kvalifikacijos darbo
vietos inkubuojamose, atžalinėse įmonėse.
2021 metais planuojama pradėti įgyvendinti naują projekto etapą – pradėti inkubatoriaus statybos darbus.
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SUPERHUB‘as
2020 m. VŠĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas kartu su Fizinių ir technologijos
mokslų centru pradėjo rengti planą dėl Savanorių pr. 231-237 Vilniuje teritorijos strateginės
plėtros, kurią būtų galima įgyvendinti 2021-2040 metais, o dabartinė 3,14 ha teritorija galėtų
būti išplėtota iki 12 ha ploto. Šiam tikslui pasiekti inicijuotas ilgalaikis projektas - “Lazerinių ir
fotonikos inovacijų SUPERHUB’o sukūrimas”. Superhub‘as – tai kritinė inovacijų dalyvių masė,
kurie veikia vienoje srityje (pvz. lazerių taikymai, fotonika, optika). Kadangi Superhub’uose
plėtojamos ateities industrijos, tikimasi, kad augdamos jos sukurs ženklią vertę visuomenei
bei aukštą pridėtinę vertę ekonomikoje. Planuojama, kad lazeriai ir fotonika bus pagrindinė
Superhub’o veiklos ašis, o potencialios tematikos – (a) Fotonika ir
jutikliai “Žaliojo kurso” strategijai ir veikloms, (b) Naujos kartos
optinio ryšio technologijos, (c) skaiduliniai lazeriai ir jų sistemos, fotonikos instrumentai biomokslui, medicinai, maisto
kontrolei, žemės ūkio reikmėms, (d) miniatiūrizuoti lazeriai
savavaldžiams automobiliams ir dronams. Įgyvendinus tokio
masto projektą, į Superhub‘e būtų pritauktos užsienio investicijos ir galėtų veikti mažiausiai 100 aukštųjų technologijų
gamybinių įmonių, kuriose būtų sukurta 1500 gerai apmokamų darbo vietų, o metinė apyvarta siektų 200 milijonų eurų,
tuo tarpu metinės investicijos į MTEP siektų 20 milijonų eurų,
o 90 proc. produkcijos ir technologijų būtų eksportuojama.
2021 metais planuojama projektu sudominti svarbiausias suinteresuotas šalis (sėkmingam projekto įgyvendinimui labai svarbus
pramonės, vietos ir centrinės valdžios, švietimo, mokslo institucijų,
rizikos kapitalo fondų įsitraukimas palaikymas).
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2. Informacija apie įstaigos dalininkus ir kiekvieno
jų įnašų vertę finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Įnašų vertė metų
pradžioje

Įnašų vertė metų
pabaigoje

131.777 €

131.777 €

3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius
metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės
klasifikacijos straipsnius
Finansavimo sumos iš Europos sąjungos nepiniginiam turtui finansuoti ataskaitinio laikotarpio
pradžioje buvo 1.705.372,30 Eur. 2020 metais panaudota finansavimo iš Europos Sąjungos
nepiniginiam turtui finansuoti – 276.055,71 Eur. Gautas finansavimas nepiniginiam turtui finansuoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.427.895,48 Eur.
Finansavimo sumos iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms ataskaitinio laikotarpio pradžioje
sudarė 32.937,446 Eur. 2020 metais panaudota finansavimo kitoms išlaidoms finansuoti –
5.689,27 Eur. Gauto finansavimo iš Europos Sąjungos kitoms išlaidoms finansuoti 27.248,17
Eur. 2020 metų pradžioje gautino finansavimo suma sudarė 30.975,45 Eur, gauta finansavimo kitoms išlaidoms iš Europos Sąjungos – 62.868,92 Eur, užregistruota gautino finansavimo
53.861,77 Eur. Gautinas finansavimas 2020 metų pabaigoje sudarė 21.968,30 Eur.

Panaudotos lėšos
Nusidėvėjimo sąnaudos

270.991 €

Darbo užmokesčio ir
komandiruočių sąnaudos

53.862 €

VISO:

324.853 €

4. Informacija apie Įstaigos
įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą
2020 metais įstaiga įsigijo kompiuterinę techniką už 3.069 Eur, biuro įrangos už 710 Eur. 2020
metais Įstaiga įsigijo 10 procentų (20 vnt.) UAB „Barnas“ akcijų.
2020 m. įstaiga perleido interneto svetainę. Nurašė nebenaudojamą ilgalaikį materialųjį turtą
už 1,16 Eur.
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5. Informacija apie Įstaigos sąnaudas,
iš jų išlaidas darbo užmokesčiui
Suteiktų paslaugų ir
parduotų prekių savikaina

23.352 €

Darbuotojų darbo
užmokesčio sąnaudos

442.959 €

Nusidėvėjimo sąnaudos

371.902 €

Patalpų išlaikymo sąnaudos

235.817 €

Transporto išlaikymo
sąnaudos

2.567 €

Kitos veiklos sąnaudos

68.266 €

VISO:

1.144.863 €

6. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje
Darbuotojų skaičius
metų pradžioje

Darbuotojų skaičius
metų pabaigoje

31

20

7. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Įstaiga nepatyrė valdymo išlaidų.

8. Duomenys apie įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos
vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos vadovo
išmokoms
2020 metais įstaigos vadovas buvo Julius Paužolis, patirtos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui – 47.462 Eur, kitų išmokų įstaigos vadovui nebuvo.
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9. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno
nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių
organų narių išmokoms
Įstaiga tokių išlaidų nepatyrė.

10. Įstaigos išlaidos išmokamos su VšĮ dalininkais
susijusiems asmenims
Įstaiga tokių išlaidų nepatyrė.

Julius Paužolis | Direktorius
VŠĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“
Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300.
Tel. 8 5 266 16 40, mob. 8 621 21424

www.fimtp.lt
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