
 

 

 

 

VERSLO EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS KONFERENCIJA 

„MTEPI projektų valdymo patirtis:  

išmoktos pamokos, galimybės, nauda“ 

 

2018 m. gegužės 23 d.  

Rise Vilnius 

Gynėjų g. 14, Vilnius 

 

 

PROGRAMA 

Konferencijos moderatorius: 

Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius Aurimas Pautienius-Želvys 

 

12.30 – 13.00 Registracija ir pasitikimo kava. 

13.00 – 13.20 Naujas požiūris į inovacijas. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viceministras Gintaras Vilda. 

Pranešimo metu bus pristatytas naujas požiūris į inovacijų politiką.   

 

13.20 – 13.40 Kaip auginsime Lietuvos inovatyvumą?  

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento direktorius 

Dimitrijus Kucevičius.  

Pranešimo metu bus pristatyta aktuali informacija apie MTEP ir inovacijų 

politikos numatomus pokyčius Lietuvoje. 

13.40 – 14.00 Lietuvos MTEPI prioritetų aktualumo entrepreneriško vertinimo proceso 

pristatymas. 

Mantas Jonauskis, Sumanios specializacijos prioritetų peržiūros proceso 

koordinatorius, UAB „ProBaltic Consulting“ direktorius. 

Sumanios specializacijos entrepreneriško vertinimo proceso, kuriame dalyvauja 

daugiau nei 100 verslo, mokslo, valdžios ir visuomenės atstovų, pristatymas. 

Pranešimo metu bus trumpai pristatyti vertinimo tikslai, procesas ir tarpiniai 

rezultatai.  

14.00 – 14.30 Diskusija.  



Sumani specializacija: nuo ko priklausys verslo tyrimai ir eksperimentinė 

plėtra po 2018 m.?  

 Lietuvos Respublikos ūkio viceministras Gintaras Vilda.  

 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Inovacijų politikos analizės 

skyriaus vadovas, l. e. p. direktorius,  dr. Ramojus Reimeris. 

 Mantas Jonauskis, Sumanios specializacijos prioritetų peržiūros proceso 

koordinatorius, UAB „ProBaltic Consulting“ direktorius. 

14.30 – 14.50  Kavos pertrauka.  

14.50 – 15.10 LVPA 2018 m. priemonės MTEPI projektų įgyvendinimui. 

Lietuvos verslo paramos agentūros Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus l. e. 

vedėjo pareigas Vytaras Tamašauskas.  

Pranešime bus pristatytos LVPA finansuojamos MTEPI priemonės, jų teikiamos 

galimybės ir planuojami kvietimai. Taip pat bus pristatomi pagrindiniai 

reikalavimai, kitos naujienos. 

15.10 – 15.30 MITA 2018 m. priemonės MTEPI aplinkos skatinimui ir projektų idėjoms. 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius Kęstutis Šetkus.  

Kiekvienas verslas gali vykdyti MTEPI veiklas, tobulinti idėjas, įdarbinti tyrėjus 

ir pasitelkti mokslininkus. Globaliai besikeičiant vartotojų ir klientų įpročiams, 

tai vienintelis kelias būti konkurencingais ir ne tik sekti rinkos prognozes, bet 

aktyviai kurti rinkas patiems. MITA administruojamos priemonės yra puiki 

galimybė susimažinti šių veiksmų riziką bei paspartinti investicijas. 

15.30 – 15.50  Rizikos kapitalo priemonės MTEPI. 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Priemonių valdymo skyriaus projektų 

vadovė Ausma Bartkutė.  

Pranešime bus pristatytos INVEGA įgyvendinamos rizikos kapitalo priemonės, 

skirtos įmonių, kurios vykdo ar ketina vykdyti  MTEPI veiklas, finansavimui. 

15.50 – 16.10  Efektyvus rizikų valdymas inovacinių projektų sėkmei.  

Mindaugas Pravalinskas, PMP, IPMA Level B, CSM. Lietuvos projektų vadybos 

asociacijos ekspertas. 

Pranešime bus pristatomos globalios projektų valdymo tendencijos, platesnė 

projekto sėkmės samprata, prevencinis požiūris į projekto rizikų valdymą siekiant 

sukurti aukštesnę inovacinio projekto vertę. 

 

16.10 – 16.30 Verslo sėkmės istorija įgyvendinant MTEPI projektus. 

UAB „Elinta“ direktorius dr. Vytautas Jokužis. 

Pristatymo metu bus pasidalinta MTEPI projektų įgyvendinimo patirtimi.  

16.30 – 17.00 Diskusija. MTEPI projektų sėkmės veiksniai arba kaip atpažinti sėkmę 



MTEPI projektuose?  

Dalyvauja: 

 Lietuvos inovacijų centro Inovacijų paramos paslaugų departamento 

vadovas dr. Artūras Jakubavičius. 

 

 Mindaugas Pravalinskas, PMP, IPMA Level B, CSM. Lietuvos  

projektų vadybos asociacijos ekspertas. 

 

 UAB „Elinta“ direktorius dr. Vytautas Jokužis. 

 UAB „Nanoavionika“ pardavimų vadovas Žilvinas Kvedaravičius.  


