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Mieli

kolegos,

2017 m. gegužės 11 d. tarptautinio inžinerinės pramonės renginio „Balttechnika 2017“ metu įvyks ketvirtajai
pramonės revoliucijai skirta konferencija „Getting Ready for Industry 4.0: Transformations Needed“. Ji
aprėps visos Europos kontekstą ir apžvelgs Europos Sąjungos pramonės skaitmeninimo politiką, europinę
skaitmeninės kompetencijos bei inovacijų centrų infrastruktūrą, technologinę revoliuciją ir švietimo
transformaciją, pristatys lyderiaujančių Europos įmonių pavyzdžius ir bendradarbiavimo su jomis galimybes.
Nepraleiskite ir registruokitės - tai vienas svarbiausių mūsų rinkos metinių renginių!
Gintaras Vilda
LINPRA direktorius

Konferencija „Getting Ready for INDUSTRY 4.0: Transformations Needed“
2017 m. gegužės 11 d. tarptautinio inžinerinės pramonės renginio „Balttechnika 2017“ metu
ketvirtajai pramonės revoliucijai skirta konferencija „Getting Ready for INDUSTRY 4.0:
Transformations Needed“ aprėps visos Europos kontekstą ir apžvelgs Europos Sąjungos pramonės
skaitmeninimo politiką, europinę skaitmeninės kompetencijos bei inovacijų centrų infrastruktūrą,
technologinę revoliuciją ir švietimo transformaciją, pristatys lyderiaujančių Europos įmonių
pavyzdžius ir bendradarbiavimo su jomis galimybes. Pranešimus skaitys ir diskusijose dalyvaus
Europos Komisijos, Lietuvos valdžios institucijų bei pažangiausių tarptautinių organizacijų
atstovai. Antroji konferencijos dalis skirta Lietuvos ir užsienio bendrovių seminarams, kuriuose bus
aptariami saugumo iššūkiai pramonėje, pramonės skaitmeninimas, technologinės pažangos,
švietimo
ir
darbo
aktualijos.
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Tarptautinė paroda „Balttechnika 2017"
25-ą kartą vyksianti tarptautinė specializuota gamybos, inovacijų ir inžinerinių sprendimų paroda
„Balttechnika 2017" – vienintelis ir svarbiausias inžinerinės pramonės metų renginys Lietuvoje. Jo
pagrindinė misija - pristatyti šalies inžinerinės pramonės įmones, jų pasiekimus ir potecialą,
paskatinti užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp verslo ir mokslo institucijų bei inicijuoti
glaudesnį
profesinių
mokyklų
ir
verslo
bendruomenės
sąryšį.
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Lietuvos ir Norvegijos energetiškai efektyvių technologijų verslo kontaktų mugė
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra bendradarbiaudama su Ūkio ministerija ir Norvegijos
agentūra „Innovation Norway" ir Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija š. m. gegužės 10-11 d.
kviečia dalyvauti Žaliosios pramonės inovacijų programos energetiškai efektyvių technologijų
verslo
kontaktų
mugėje.
Renginys aktualus įmonėms:




Norinčioms savo partneriams pristatyti savo įmonę bei Lietuvos inžinerinės pramonės
pasiekimus.
Ieškančioms kontaktų bei partnerių verslo plėtrai su Norvegijos įmonėmis.

Svarbu: Kontaktų mugėje dalyvaujančioms įmonėms iš Norvegijos yra kompensuojamos kelionių ir
gyvenimo išlaidos, todėl turite puikią progą pasikviesti į Lietuvą potencialius partnerius, su kuriais
jau
bendradarbiaujate
arba
norėtumėte
užmegzti
kontaktus.
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Daugiau informacijos: Lukas Rudzevičius, tel. (8 618) 088 19, el. p. info@linpra.lt.

Andrius Daniulaitis tapo VAE Legetechos vadovu
Balandžio 28 d. buvo paskutinė Antano Kovo darbo diena VAE Legetechoje direktoriaus pareigose.
Visos Lietuvos inžinierinės pramonės asociacijos bendruomenės vardu dėkojame Jam už gyvenimo
dešimtmečius
paskirtus
kurti,
stiprinti
ir
šią
stiprią
bendrovę!
Jo patirties dėka, vadovo lyderio savybių dėka, bendrovė tapo ir yra viena svarbiausių Lietuvos
inžinerinės pramonės asociacijos narių. Antanas Kovas labai stipriai prisedėjo, kad inžinerinė
pramonė, mūsų bendruomenė, būtų žinoma ir atpažįstama visos Lietuvos verslo, pramonės,
politikos
ir
akademinio
pasaulių
žmonėms.
Nuo gegužės 1 d. visas pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę perėmė jau 15 metų įmonėje dirbantis
Andrius Daniulaitis. Sėkmės užėmus tokias atsakingas pareigas! Kviečiame aktyviai įsijungti į
visuomeninį pramonės bendruomenės gyvenimą. Asociacijos kolegos esant poreikiui tikrai Jums
padės.

ES taikomų muitų suspendavimas
Kaip ir kiekvieną pusmetį, ES įmonės teikia prašymus dėl muito suspendavimo ar tarifinės kvotos
suteikimo žaliavoms, pusgaminiams ar komponentams, kurių negamina ES pramonė. Su šiame
pusmetyje ES įmonių pateiktais prašymais galite susipažinti parsisiuntę prašymų sąrašą.
Tuo atveju, jei Jūsų įmonė gamina produktus, kuriems prašoma suspenduoti muitą ar suteikti
tarifinę kvotą, ir toks muitų suspendavimas pažeistų Jūsų įmonės interesus, tokiam prašymui galite
teikti prieštaravimą. Jums reikia užpildyti prašymo formą. Prieštaravimai šio pusmečio prašymams
laukiami
iki
birželio
7
d.,
el.
pašto
adresu:
suspendavimas@urm.lt.
Naudojantis proga, URM nori paskatinti Lietuvos įmones pasinaudoti muitų suspendavimo
instrumento teikiamomis galimybėmis palankesnėmis sąlygomis importuoti reikalingas žaliavas ir
komponentus, kurių negamina ES pramonė. Daugiau informacijos apie muitų suspendavimo
instrumentą
galite
rasti
LR
Užsienio
reikalų
ministerijos
tinklalapyje.
Kilus klausimams, kreipkitės adresu: suspendavimas@urm.lt.

Kvietimas teikti paraiškas ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
užsakymų vykdymui remti skirtoms lėšoms gauti
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbia kvietimą, skirtą valstybinėms mokslo ir studijų
institucijoms (išskyrus kolegijas), teikti paraiškas ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros užsakymų vykdymui remti skirtoms lėšoms gauti. Skatinimo lėšų sumos,

kurios atskirose mokslo srityse pirmojo kvietimo teikti paraiškas (Nr. US-04) metu liko
nepanaudotos:








humanitariniai mokslai – 61.322,00 Eur.;
socialiniai mokslai – 138.493,00 Eur.;
fiziniai mokslai – 6.493,00 Eur.;
biomedicinos mokslai – 197.050,00 Eur.;
žemės ūkio mokslai – 98.528,00 Eur.;
technologijos mokslai – 409.649,00 Eur.

Mokslininkai ir studentai skatinami kurti rinkai patrauklias inovacijas
Universitetuose ir mokslo institutuose atsiras kompetencijos centrai, kuriuose mokslininkai ir
studentai galės išbandyti komercinį potencialą turinčias idėjas. Tam numatyta skirti 11,6 mln. eurų
ES investicijų. Balandžio 24 d. mokslo ir studijų institucijoms skelbiamas kvietimas teikti paraiškas
kompetencijos centrų veiklai. Vienam projektui numatoma skirti nuo 100 tūkst. iki 1 mln. eurų.
Paraiškas galima teikti iki liepos 24 d.

2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje
Paskelbti nauji kvietimai teikti paraiškas projektų finansavvimui pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų priemones. Tarp naujausių kvietimų:




„Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“;
„Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“;



„Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas".

2017 m. balandžio Latvijos aktualios ekonominės informacijos suvestinė
Lietuvos ambasada Latvijoje dalinasi 2017 m. balandžio mėn. II pusės Latvijos aktualios
ekonominės informacijos suvestine. Joje galima rasti Lietuvos eksportuotojams ir verslo plėtrai
aktualios informacijos, Latvijos finansų reformos santrauka lietuvių kalba, Žemės ūkio ir
žuvininkystės, transporto ir energetikos sektorių naujienų, aktualių artėjančių renginių transporto
ir energetikos temomis Latvijoje, turizmo sektoriui aktualios informacijos, bendros ekonominės
informacijos.
Aktualios ekonominės informacijos suvestinė:

Mokesčių politikos reformos pažyma:

Vokietijos vidaus ir užsienio politikos naujienos
Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje pasidalino Vokietijos vidaus ir užsienio politikos
naujienų suvestine. Joje rasite informacijos ne tik apie Vokietijos užsienio ir vidaus politiką, bet
ir apie ekonomiką, enegetiką ir t.t. Kviečiame susipažinti.

„European Factories of the Future Research Association“ naujienlaiškis
„European Factories of the Future Research Association“ kviečia susipažinti su naujausiu,
balandžio mėn., naujienlaiškiu. Jame daugiausiai dėmesio skiriama artėjantiems dideliems
organizacijoms renginiams. Kviečiame atkreipti dėmesį į liepos mėn. vyksiančią programos
„Horizon 2020“ konferenciją Briuselyje. Jos metu bus aptariama tyrimų ir inovacijų programos,
kuriomis siekiama reorganizuoti mums aktualias sektoriaus problemas. Visus kviečiame domėtis ir
aktyviai dalyvauti!

EuPC balandžio mėn. naujienlaiškis

Organizacija EuPC pasidalino savo naujienlaiškiu, kuriame apžvelgia praėjusio mėnesio nuveiktus
darbus. Šįkart leidinyje didžiausias dėmesys skiriamas automobilių pramonės ir transporto temoms.
Kviečiame susipažinti su didžiausios Europos plastiko pramonę vienijančios organizacijos
naujienomis.

Konferencija „Inovacijos ir verslas - profesiniame mokyme! Pameistrystės kelias"
Renginys, skirtas inžinerinės pramonės ir statybos sektoriaus įmonėms populiarinti pameistrystės
mokymo formą ir supažindinti su mūsu vykdomo meistrų mokymo projekto rezultatais. Dalyvauti
kviečiami įmonių, darbo biržų, profesinių mokyklų ir kolegijų vadovai, personalo vadovai ir už
bendradarbystę su įmonėmis atsakingi profesinių mokyklų atstovai. Tokiu būdu dalyviai skatinami
atkreipti dėmesį į pameistrystės mokymo formos privalumus ir svarbą, susipažinti su kvalifikacijų
ir kompetencijų pripažinimo naujovėmis, pristatoma kompetencijos centrų profesiniame mokyme
svarba ir galimybės, taip sudarant dalyviams galimybę įžvelgti pameistrystės galimybes inžinerinės
pramonės
ir
statybos
sektoriuose.
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Verslo pusryčiai su MITA atstove Anzelma Ūseliene
Gegužės 5 d. įvyks VITP verslo pusryčiai su MITA atstove Anzelma Ūseliene. Ji papasakos apie
Europos interesų grupės (EIG) Concert-Japan programą, skatinančią bendrų mokslinių tyrimų ir
inovacijų projektų vykdymą tarp Europos valstybių ir Japonijos bei įvairias MITA priemones, kurios
skirtos
tarptautiniam
bendradarbiavimui
ir
partnerių
paieškai.
Kilusi iš didžiausios Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir
demonstracinės veiklos programos projekto, šiuo metu Europos interesų grupės finansuojama
programa Concert-Japan jungia 9 partnerius iš Lietuvos, Japonijos, Ispanijos, Norvegijos,
Prancūzijos,
Slovakijos,
Turkijos,
Vengrijos
ir
Čekijos.
Gegužės 2 d. EIG partneriai planuoja skelbti 4-ąjį bendrą kvietimą „Efektyvus energijos
saugojimas ir paskirstymas“, kuriame kartu su partneriais iš EIG šalių galės dalyvauti ir Lietuvos
įmonės. Kiekvieną projekto konsorciumą turės sudaryti bent trys partneriai – 1 iš Japonijos, 2 iš
skirtingų Europos šalių, dalyvaujančių jungtiniame kvietime. Susitikime bus galimybė sužinoti ir
apie kitas 2017 metų MITA priemones tarptautiniam bendradarbiavimui: verslo misijas į
Skandinavijos
šalis
bei
kitas
valstybes
(Kiniją,
Ukrainą,
Izraelį).
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Demola patalpos, Visorių informacinių technologijų parkas, Mokslininkų g. 2A, Vilnius.

Daugiau naujienų – LINPRA socialiniuose tinkluose ir svetainėje:

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

