Mieli Asociacijos nariai,
Lietuvos inžinerinės pramonės įmonės aktyviai pristatomos tiek užsienio parodose, tiek Lietuvoje vykstančiuose
renginiuose. Švedijoje vykusios ELMIA SUBCONTRACTOR 2016 konferencijos apžvalga ir įspūdžiai iš IESMA 2016
konferencijos metu įvykusio susitikimo su Amerikos įmonių atstovais – šiame naujienlaiškyje kartu su kitomis
aktualijomis.
LINPRA direktorius
Gintaras Vilda

ELMIA

SUBCONTRACTOR

2016
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–

vartai

į

Skandinavijos

rinką

Lapkričio 8–11 d. Švedijoje, Jonšiopingo mieste, parodoje „ELMIA SUBCONTRACTOR 2016“ Lietuva
prisistatė jau 15 metus iš eilės. Tai antra didžiausia pasaulyje paroda, skirta gamybinių įmonių subrangos,
bendradarbiavimo ryšiams užmegzti. Joje LINPRA organizavo bendrą 14-os inžinerinės pramonės įmonių
stendą, dar kelios lietuvių įmonės prisistatė individualiai. LINPRA jungtiniame stende pristatomai Lietuvos
inžinerinei pramonei atstovavo Giedrius Valuckas, LINPRA Investicijų skatinimo komiteto pirmininkas.
Nauda

įmonėms

G. Valucko nuomone, šių metų paroda buvo itin sėkminga, nes mūsų šalies stendas buvo itin patraukliai
įrengtas, parodos metu vyko aktyvi šalies ir įmonių marketingo kampanija, todėl stende nuolat buvo svečių,
besidominčių mūsų įmonių gebėjimais ir patirtimi. „Parodoje dalyvaujančios įmonės kasmet keičiasi, vis
atsiranda naujų, norinčių prisistatyti, užmegzti kontaktus. Kai kurios į parodą vyksta susitikti ir stiprinti
jau esamus, seniau užmegztus kontaktus. Daugeliui mūsų įmonių dalyvauti šioje parodoje yra milžiniškas,
nekvestionuojamas poreikis – Švedijoje egzistuoja požiūris, jog jei nedalyvauji parodoje, galbūt tavęs jau
nebėra
rinkoje“.
Diplomatinė

misija

„Ši paroda – vienas iš būdų pristatyti visos Lietuvos galimybes, atstovauti jai ir atlikti diplomatinę misiją.
Nors ir keista, bet lietuviai Švedijoje dar yra ne itin plačiai žinomi kaip stiprūs, potencialūs partneriai
bendradarbiavimui inžinerinėje pramonėje. Taip yra ir todėl, kad ilgą laiką atgavus nepriklausomybę šalis
neturėjo geros strategijos savo pristatymui, todėl būtina stiprinti Lietuvos žinomumą didinant tiesioginių
kontaktų skaičių ir siekiant aktyvaus bendradarbiavimo“, – mano T. Jaskelevičius.
„Kasmetinė Lietuvos delegacijos tradicija parodoje – rengti „Scandinavian-Lithuanian Networking Events“.
Į šiuos renginius kviečiami Lietuvos ambasados, pramonės, amatų rūmų atstovai, taip pat kiti parodos
dalyviai – visi suburiami į Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių stendą. Čia pristatoma Lietuvos pramonė,
dalyviai gyvai susipažįsta ir pamato produktus, paslaugas ir galimybes“, – dalinasi pamąstymais LINPRA
projektų
vadovė
Danuta
Murygina.
Iššūkiai

ir

galimybės

„Švedai yra patenkinti bendradarbiavimu su Lietuvos įmonėmis, tačiau savo verslo aplinkoje garsiai apie
tai nekalba – tą lemia jų santūri kultūra. Todėl galimybių ieškoti ir jas aktyviai išnaudoti turi pačios Lietuvos
įmonės. Tam reikia daugiau agresyvių pardavimų ir visų pirma – pačios šalies pardavimo. 15 m. įdirbis
„ELMIA SUBCONTRACTOR“ parodoje jau duoda rezultatų ir teikia palankias perspektyvas Lietuvai“, –

ekspertiniais

pamąstymais

dalinasi

T.

Jaskelevičius.

Daugiau įžvalgų – LINPRA puslapyje.

JAV

ir

Lietuvos

kompanijų

ryšiai

stiprėja

Lapkričio 16–18 d. vyko NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro surengta tarptautinė konferencija
ir
pramonės
paroda
„Išmanieji
Energetikos
Sprendimai
Karyboje“
(IESMA
2016).
Dieną prieš tai įvyko Lietuvos inžinerinės pramonės ir IT sektoriaus įmonių susitikimas su Jungtinių Amerikos
Valstijų organizacijos VEDP atstovaujamomis įmonėmis. Kontaktų mainų sesijoje buvo pristatyta Lietuvos
pramonės rinka ir galimybės, jos išsivystymas, siekiant paskatinti tarpusavio pirkimus / pardavimus
inžinerinės
pramonės
ir
IT
sektoriuose.
NATO ir Lietuvos strategija ateinančius kelis metus numato didinti gynybinį pasiruošimą ir atnaujinti bei
plėsti programinę ir gamybos įrangą, vystyti technologijas. Todėl LINPRA tikslas šiame renginyje buvo
pristatyti mokslo, IT, inžinerijos ir gamybos perspektyvas galimam bendradarbiavimui, kad dalis JAV ir kitų
šalių gynybos pramonės projektų galėtų būti įgyvendinami ir aptarnaujami Lietuvoje. Susitikime
dalyvavusios Lietuvos inžinerinės pramonės įmonės reprezentavo Lietuvą, kaip išvystytą gamybos centrą
(„IT, manufacturing and logistic hub“). Tokiu būdu buvo pristatytos bendros vertės kūrimo grandinės
galimybės ir palanki investicinė aplinka galimai gynybos ir energetinio saugumo plėtrai.
„Lietuvos inžinerinė pramonė ir logistikos sektorius gali aptarnauti Skandinavijos, Vakarų Europos šalis.
Esame tarsi tramplinas JAV įmonėms, norinčioms patekti į Rytų Europos, skandinaviškas ar Baltijos šalių
rinkas. Inžinerijos ir IT sektorius Lietuvoje yra pakankamai išsivystęs, palankus plėtoti įvairius projektus, o
be viso to Vilnius – gera vieta gyventi“, – teigė Giedrius Valuckas, LINPRA Investicijų komiteto pirmininkas.
Daugiau įžvalgų – LINPRA puslapyje.

Skolos

žmones

stumia

į

šešėlį,

skaidrios

bendrovės

neranda

darbuotojų

Apie 30 proc. darbininkiškų profesijų žmonių turi problemų – slegiami skolų jie renkasi darbą šešėlyje arba
emigracijoje. Tai lemia, jog skaidriai dirbančios Lietuvos įmonės vis aštriau jaučia darbuotojų stygių, o dėl
to yra priverstos atsisakyti dalies užsakymų. Taip mažėja ir konkurenciniai jų pranašumai. Kovos būdą
ekspertai nurodo vieną – šalinti pirmines priežastis: mažinti darbo jėgos apmokestinimą. Plačiau apie tai –
G. Kvietkauskas straipsnyje „Verslo žiniose“.

Informacija apie paskelbtus ir atvirus ES investicijų kvietimus







NAUJA: Kvietimas teikti paraiškas: "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje", Nr.
09.4.3-ESFA-K-827.
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+ “ Nr. 2, Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02.
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.1-IVG-T-410 „Parama
darbui“, Nr. 07.3.1-IVG-T-410-01.
Priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimas teikti paraiškas, Nr.
04.2.1-LVPA-K-836.
Priemonės „Inomokymai“ kvietimas, Nr. 09.4.3-ESFA-K-840.

Gamybinių

įmonių

specialistų

kvalifikacijos

kėlimo

forumai

„FACTORY

FLOOR NET“

Įmonės, dalyvaujančios asociacijos LINPRA rengiamame įmonių darbuotojų mokymo projekte pagal
„Kompetencijos
LT“
priemonę,
gauna
50
proc.
ES
finansavimą.
Kurios srities kompetencijas šiuo metu jums aktualiausia sustiprinti savo įmonėje?




Personalas
Pardavimai











Pirkimai / tiekimas
Gamybos organizavimas / valdymas
Eksportas / logistika
Technologinių įrenginių priežiūra / ūkis
Įstaigos administravimas
Komunikacija ir rinkodara
Sandėlis
R&D / naujų produktų kūrimas
IT

Asociacija LINPRA ir „Intechcentras“ kviečia pramonės įmonių skirtingų padalinių specialistus burtis į
Praktinius žinių ir patirties mainų forumus. Pirmieji tokio pobūdžio forumai daugiau nei metus sėkmingai
veikia pirkimų srityje ir šiuo metu vienija daugiau nei 20 maisto, inžinerijos, tekstilės, baldų gamybos bei
kitų
pramonės
šakų
įmonių.
Tikslas ir nauda:






Forumo

Profesinės informacijos sklaida
Narių kompetencijos kėlimas
Kūrybinių sprendimų skatinimas
Dalinimasis žiniomis ir patirtimi tarp skirtingų pramonės šakų įmonių

vertybės:

pagarba,

atvirumas,

pasitikėjimas

ir

nekonkuravimas.

Daugiau informacijos: VšĮ „Intechcentras“, Tel. 8 620 71450, mokymai@intechcentras.lt.
Mumis

pasitiki:

Konferencija

„PET

2020

–

The

future

of

the

PET

industry“

Organizacija „Petcore Europe“ kviečia į kasmetinę konferenciją, skirtą plastikinių pakuočių pramonės
atstovams Europoje ir ne tik. Įžvalgomis dalinsis pramonės ekspertai ir lyderiai, didžiųjų kompanijų
specialistai, atstovaujantys tokiems prekės ženklams ir organizacijoms kaip Danone, Procter & Gamble,
European Commission, European Environmental Bureau, Ellen MacArthur Foundation, EPRO ir kt.
2017

m.

vasario

1

d.

Briuselis
Registracija
Daugiau

informacijos

Kontaktai: Eva Schneider, Tel.: +32 (0)2 739 63 88, El. p.: eva.schneider@petcore-europe.org,
www.petcore-europe.org

Parodos

Minske

Lietuvos Respublikos ambasada Minske informuoja apie planuojamas parodas 2017 m. Dalis jų apims
inžinerinei
pramonei
aktualias
sritis.
Parodų kalendorius – prisegtame dokumente.

Daugiau informacijos: Tel.: (+375 17) 2947332

Kibernetinis saugumas jūrų pramonėje
Laivybos pramonėje kibernetinis saugumas tampa vis aktualesne sritimi bendrųjų saugos klausimų
kontekste. Gyvybės, nuosavybės ir aplinkos saugumo srityse veikianti, pasaulyje lyderiaujanti Vokietijos
rizikos valdymo bendrovė DNV GL parengė praktinį vadovą, rekomendacinę medžiagą „Cyber security
resilience management for ships and mobile offshore units in operation“. Tai jūrų pramonės specialistams
skirtas profesionalus, struktūruotas leidinys, pristatantis praktinę informaciją kibernetinio saugumo
valdymo srityje.
Išsamiau – DNV GL leidinyje.

Daugiau naujienų – LINPRA socialiniuose tinkluose ir svetainėje:

Jūsų komentarų ar klausimų ir įmonių naujienų laukiame el. paštu info@linpra.lt

