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TARPTAUTINIS 
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4 SRITYSE
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2,1 PROC. 
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UNIVERSITETŲ 
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TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS



30% 

40% Mokslo darbų ir paslaugų lėšos

Tarptautinių mokslo 

programų projektų lėšos

Nacionalinių mokslo 

programų projektų lėšos

Tiesioginiai valstybės biudžeto 

asignavimai mokslinei veiklai

MOKSLINĖS VEIKLOS 

FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI

Struktūrinių fondų lėšos 

MTEP 17%



UŽSAKOMŲJŲ DARBŲ 

FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI

Valstybinės 

institucijos ir įstaigos

Užsienio 

užsakovai

Savivaldybės

16%

Ūkio subjektai

43%



2,5 mln. €

UŽSAKOMIEJI 

MOKSLO DARBAI

3,2 mln. €

2014 2015 

3,4 mln. €
3,7 mln. €

2016 2017 



2017 m. užsakomųjų darbų 3,7 mln. €

770 mokslo darbų sutarčių

IN komercializuota 5 licencinėmis sutartimis

40 galiojančių patentų

30 VGTU studentų ir mokslininkų startuolių

MOKSLINĖ VEIKLA



Intelektas LT

2.711 tūkst. €

(7 projektai)

Bendri mokslo ir  

inovacijų projektai 

Kompetencijų 

centrai

1.702 tūkst. € 

(3 projektai)
InoČekiai LT

805 tūkst. € 

(153 sutartys)

Technologinės 

plėtros projektai

400 tūkst. € 

(4 projektai)



InnoITeam - Centre of Excellence in 

IT Science and Technology

Projekto biudžetas – 400 tūkst. €

Kuriamas pirmas Baltijos regione informacinių ir 

komunikacijos technologijų (IKT) kompetencijų centras 

prisitraukiant 20 milijonų eurų investicijų, skirtų žmogiškųjų 

išteklių pritraukimui ir produktų vystymui

Partneriai: Kauno technologijos universitetas, Linkopingo 

universitetas, Švedijos interaktyvių IKT tyrimų institutas 

RISE



CityBee

Partneriai: VGTU ir UAB „CityBee Solutions“

MTTP: Tvarūs pastatai - architektūra, urbanizmas, 

kraštovaizdžio architektūra, erdvinis planavimas

Teminė sritis: transportas, logistika bei ICT

Bendradarbiavimo tikslas: Parengti Lietuvos 

transporto sistemos intermodalumo sprendimus. Atlikti 

tyrimus, kurių pagrindu bus sukurtas produktas / 

algoritmas. VGTU indėlis: elgesio tyrimų paslaugos, 

analizuoti duomenis, kurti algoritmus

Projekto biudžetas: ~ 650 tūkst. €

Priemonė: Intelektas LT



Atviros prieigos virtualiosios 

realybės technologijų platforma 

Sprendžiama neefektyvaus pažangiųjų elektroninių 

technologijų taikymo naujų produktų, paslaugų kūrime bei 

kvalifikacijos kėlimo priemonėse problema

MTEPI: elektronikos inžinerija, virtualios realybės 

technologijos

Priemonė: Kompetencijos centrų ir inovacijų ir 

technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas

Projekto vertė: 888 tūkst. €



Bentley Systems Inc. 

Bentley Systems Inc (JAV) - pirmaujanti modernių programinės įrangos 

sprendimų statybų pramonei teikėja (dizaino ir inžinerijos, programinės 

įrangos kūrimo, CAD, infrastruktūros, modeliavimo, debesijos, 

architektūros, BIM (statybos informacijos modeliavimo) ir kitos 

paslaugos

▪ 1996 m. ProjectWise – Vilniuje sukurtas dizaino ir procesų valdymo paketas

▪ 1997 m. Bentley Systems, Inc. Padalinys įkurtas Lietuvoje 

▪ 1998 m. VGTU suteikta nemokama programinės įrangos licencija (300 vartotojų)

▪ 2005 m. Bentley Systems centras įkurtas Vilniuje  

▪ 2007 m. VGTU suteikta Bentley CAMPUS-Wide licencija (5000 vartotojų)

▪ 2011 m. VGTU ir Bentley Systems bendradarbiavimo sutartis

▪ 2014 m. Bentley Systems centras įkurtas Kaune

▪ 2014 m. VGTU įkurtas Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centras, BIM 

Akademija

▪ 2015 m. BIM kompetencijos centras VGTU

▪ 2015 - 2016 m. Statinio informacinio modeliavimo magistrantūros studijos programa VGTU (+ 

ProjectWise licencija)

▪ Mokymai statybos sektoriui



BENDRADARBIAVIMAS





vilma.puriene@vgtu.lt
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