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Trečiadienį Vilniuje oficialiai duris atvėrė „Vilnius Tech Park“Gedimino Gražio nuotr.

Trečiadienį Vilniuje oficialiai duris atvėrė „Vilnius Tech Park“ –
startuolių ekosistemai skatinti skirta erdvė, kurioje sau vietos ras ir
startuoliai, ir jiems tikslų pasiekti padedantys investuotojai. Tai
didžiausias informacinių ir ryšių technologijų (IRT) startuolių parkas
Baltijos šalyse ir Skandinavijoje pagal parko teritoriją, ji apima
daugiau nei 9 000 kv. metrų.
Startuolių laukia išplėtota verslo vystymo infrastruktūra
Per kiek daugiau nei metus atnaujinti XIX a. pastatai, įsikūrę Sapiegų parke,
Antakalnyje. „Vilnius Tech Park“ galės įsikurti daugiau nei 700 talentingų
programuotojų, skaitmeninio dizaino, kompiuterinės grafikos ir kitų
specialistų. Parke taip pat veikia trys rizikos kapitalo fondai, startuolių
akceleratorius, inkubatorius, erdvės renginiams, bistro ir „Teo Omnitel HUB“
bendradarbystės erdvė. Šiuo metu apie 90 proc. pastatų jau išnuomota, dalis
komandų jau dirba, kitos į naujus biurus „Vilnius Tech Park“ kelsis
artimiausiu metu.
Parkas siūlo ne tik visiškai įrengtus biurus, bet ir išplėtotą verslo vystymo
infrastruktūrą, sales renginiams, „Teo Omnitel HUB“ bendradarbystės erdvę.
Visame parke veiks itin sparti ir patikima ryšio infrastruktūra: 1G siekianti
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vietinė ir 1G tarptautinė greitaveika, dubliuotas šviesolaidinis internetas, prie
kurio belaidžiu („Wi-Fi“) ryšiu visoje parko teritorijoje prisijungti gali tiek
parko svečiai, tiek nuomininkai. Paslaugai suteikiami IT saugumo sprendimai
verslui suteiks ugniasienę, antivirusinę programą ir įsilaužimų kontrolės
sistemą
Verslo paslaugų įvairovė startuoliams
„Vilnius Tech Park“ įsikūrę startuoliai gali ne tik nuomotis modernius biurus,
bet ir naudotis verslo paslaugų tinklu: teisinėmis, buhalterijos ir darbuotojų
paieškos paslaugomis ir daugybe kitų patogumų. „Vilnius Tech Park“ kūrėjai
tikisi, kad galimybė naudotis kompanijų, savo srities lyderių, paslaugomis
išskirtinėmis sąlygomis leis parke įsikūrusiems startuoliams augti greičiau.
„Vilnius Tech Park“ sukurtas tik privačiomis lėšomis, jis turi atrankos
komitetą, kuris atsirenka, kokie startuoliai gali patekti į parką. Atrankos
kriterijai yra šie: prioritetinės veiklos vykdymas, orientacija į technologines
inovacijas, motyvacija prisijungti ir t. t. Be to, „Vilnius Tech Park“ turi verslo
vystymo partnerių tinklą, kuriuo gali pasinaudoti startuoliai. „Vilnius Tech
Park“ partneriai gali padėti jiems įvairiausiais klausimais (pradedant nuo
juridinių klausimų, baigiant darbuotojų paieška).
Tarp startuolių, kurie įsikūrė parke, yra: „Citybirds“, „Dev2Dev“, „KulaTech“,
„ Deallink.biz“, „ Kilo.lt“, „ Planner5D“, „ Devs.lt“, „ Graphicbox“, „ Century
Genomics“.
Išskirtinis projektas regiono mastu
„Atviras ir greitas Vilnius tampa vis patrauklesnis technologijoms
vystyti. Atidarytas „Vilnius Tech Park“ telkia didžiulį žmonių kūrybinį
potencialą ir kviečia kurti ir išbandyti naujus, vilniečių kasdienį
gyvenimą palengvinančius produktus ir paslaugas.“
R. Šimašius.

„Tai išskirtinis projektas regiono mastu, jau padedantis garsinti Vilniaus ir
Lietuvos vardą. Jis tampa kontaktų centru užsienio kompanijoms ir
investuotojams, kurie domisi Lietuvos startuolių ekosistema. Kartu „Vilnius
Tech Park“ yra realus įrodymas, kad dirbdami kartu su miestu, verslu ir
talentingais jaunais kūrėjais galime didelius tikslus paversti realybe“, – teigia
Darius Žakaitis, „Vilnius Tech Park“ direktorius.
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„Atviras ir greitas Vilnius tampa vis patrauklesnis technologijoms vystyti.
Atidarytas „Vilnius Tech Park“ telkia didžiulį žmonių kūrybinį potencialą ir
kviečia kurti ir išbandyti naujus, vilniečių kasdienį gyvenimą palengvinančius
produktus ir paslaugas. Puikiai išvystytoje startuolių ekosistemoje atvirų
duomenų sostinė augins talentus, pritrauks jų iš užsienio, kvies
bendradarbiauti ir išnaudoti gabių studentų bei moksleivių potencialą“, –
sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
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