
 
 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI 

FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0005 „MTEP 

REZULTATŲ KOMERCINIMO POTENCIALO DIDINIMAS JŪRINIAME 

SLĖNYJE“ ĮGYVENDINIMAS 

 

Pavadinimas MTEP rezultatų komercinimo masto didinimas Jūriniame slėnyje 

Pavadinimo trumpinys KORPIS2 

Sutarties Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0005 

Finansavimo programa, prioritetas, priemonė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programa, 1 prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų skatinimas“, 01.2.2-CPVA-K-703 priemonė „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir 

technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ 

Finansavimas skirtos lėšos - 652 921,06 Eur, finansuojama Europos regioninės plėtros fondo 

lėšomis 

Įgyvendinimo laikotarpis 2021-04-26 - 2023-08-31 

 

Tikslas - padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą Jūriniame slėnyje, 

prisidedant prie tvaraus mėlynosios ekonomikos vystymosi regione 

 

Uždavinys - sukurti ir įdiegti antreprenerystės modelį Klaipėdos universitete 

 

Santrauka. Projekto atsiradimą sąlygojo poreikis išnaudoti sukauptą akademinį ir 

administracinį potencialą, siekiant padidinti žinių ir technologijų perdavimo, MTEP rezultatų 

komercinimo apimtis Klaipėdos universitete (toliau - KU), tokiu būdu didinant poveikio 

regionui mastą.  

Tikslui pasiekti bus rengiamos KU sukurtų MTEP rezultatų komercinimo strategijos, numatant 

esmines produkto kelyje į rinką, perduodant sukurtą produktą konkrečiam vartotojui, gaires. 

Atrinkti didžiausią komercinimo potencialą turintys produktai bus rengiami komercinti, 

sudarant ir įgyvendinant konkrečius komercinimo veiksmų planus, apimančius rinkos analizę, 

produktų pristatymo medžiagos parengimą, potencialių partnerių ir užsakovų paiešką. Šiai 

veiklai įgyvendinti bus suburta antreprenerių ir tyrėjų komanda, pasitelktos specializuotos 

ekspertų paslaugos, praplėstos prototipų demonstravimo galimybės.  

Įgyvendindami projektą antrepreneriai taip pat užsiims inovacijoms palankios organizacinės 

kultūros universitete plėtojimu, dalinsis gerąja patirtimi ir skatins daugiau akademinių padalinių 

tyrėjų bei studentų įsitraukti į žinių ir technologijų perdavimo veiklas, MTEP rezultatų 

komercinimo galimybėmis.  

Klaipėdos universitete bus sukurtas ir įdiegtas antreprenerystės veiklos modelis, kuris 

akcentuoja interaktyvius ryšius ir sinerginius efektus tarp įvairių inovacijos ekosistemos 

dalyvių (akademinio, vadybinio personalo, studentų, privačių ir verslo ūkio subjektų, regiono 

politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų), vykdant sukurtų žinių sklaidą ir gerosios 

praktikos mainus. Inovacijų ir mokslo atvirumas, taip kaip jis suprantamas ES mokslinių tyrimų 

ir inovacijų politikos kontekste, sudarys prielaidas tikslingiau atliepti regiono inovacijų 

ekosistemos poreikius ir tokiu būdu sustiprinti poveikio regionui mastą. 

 

Koordinuojantis padalinys Jūros tyrimų institutas 

Veiklų koordinatorė Viktorija Vaitkevičienė, viktorija.vaitkeviciene@apc.ku.lt 


