LINPRA naujienlaiškis

Brangūs

kolegos,

Inovacijos - vienas iš pagrindinių veiksnių, užtikrinančių ekonomikos kilimą, spartinančių Lietuvos ūkio
plėtrą. Tai - raktas mažoms valstybėms ir rinkoms sukurti unikalią pridėtinę vertę bei vietą pasaulio
ekonomikoje. Be to, tai visos Lietuvos verslo populiarinimo būdas. Vis dėlto, visi žinome, kad dažnai idėjoms
nelemta išsipildyti dėl pradinių investicinių lėšų trūkumo. Nesnauskite, pasinaudokite progomis ir paverskite
savo
idėjas
realybe!
Apie
tai
ir
daugiau
šios
savaitės
naujienlaiškyje.
Gintaras Vilda
LINPRA direktorius

Lietuvos inovacijų progresui skatinti – 2,5 mln. eurų
Inovatyvios įmonės, bendradarbiaujančios ar norinčios bendradarbiauti su mokslininkais, vėl gali
teikti paraiškas gauti inovacinių čekių. Įmonės, kurių paraiškos bus patvirtintos, gaus dalinį
finansavimą ir su mokslo institucijomis galės realizuoti savo projektus. Šiam etapui numatyta
paskirstyti
2,5
milijono
eurų.
Inovaciniai čekiai yra itin efektyvi Europos Sąjungos fondų priemonė, šiuolaikiškus verslininkus
jungianti su mokslo bendruomene ir taip skatinanti visos Lietuvos inovacijų progresą. Pagal dabar
galiojančią tvarką dėl inovacinių čekių gali kreiptis ne mažiau kaip 6 mėnesius veikiančios įmonės,
kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė nei 3 tūkst. eurų. Finansavimo intensyvumas priklausys nuo
įmonės
dydžio
ir
paslaugų
pobūdžio.
Paraiškas gali pildyti ir tie pareiškėjai, kurie jau anksčiau gavo dalinį finansavimą pradinėms
techninių galimybių studijoms, tolesniems tyrimams ar net prototipams kurti. Daugiau informacijos
apie antrąjį kvietimą ir visas finansavimo sąlygas galima rasti adresu http://inocekiai.mita.lt ir
http://www.esinvesticijos.lt. Paraiškas galima teikti iki š. m. spalio 19 dienos. Planuojama, kad
iki 2020 m. į projektų įgyvendinimą bus investuota iki 10,137 milijono Europos regioninės plėtros
fondo
lėšų.

Skelbiamas idėjų konkursas „Ieškomas inovatorius!”

Nuo birželio 1 d. visiems, turintiems idėjų dėl verslo kūrimo, kuris grindžiamas inovacijomis ir
naujausiomis technologijomis, prasideda naujas konkursas „Ieškomas inovatorius!“. Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia idėjų atrankos konkursą, kuriame
perspektyviausieji įsteigs naujas technologines įmones ir gaus projekto „InoSpurtas“ paslaugas.
Atrinktų idėjų teikėjai galės įsteigti įmonę, kuriai bus suteiktas pirmosioms įmonės veiklos 100
dienų inkubavimo paslaugos viename iš šių miestų – Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Pradedantiems
verslininkams bus priskirti patyrę verslo konsultantai, kurie profesionalių konsultacijų dėka
užtikrins spartesnį naujo produkto patekimą į rinką. Patys perspektyviausi startuoliai turės
galimybę
pasinaudoti
akseleravimo
paslaugomis
užsienyje.

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti akceleravimo programoje Norvegijos Karalystėje
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, bendradarbiaudama su Norvegijos agentūra
„Innovation Norway“, kviečia įmones dalyvauti akceleravimo programoje, kurią vykdys Norvegijos
inovacijų konsultacinė kompanija „Proneo“. Akceleravimo programos metu bus teikiamos
profesionalios konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos, kontaktų verslui plėtoti paieškos
paslaugos įmonėms, leidžiančios joms augti per kuo trumpesnį laiką, pasitelkiant įvairias pažangias
priemones ir metodus. Planuojama, kad akceleravimo programa anglų kalba truks 5 darbo dienas
ir vyks 2017 m. rugsėjo mėn. Norvegijoje. Dalyvavimo verslo akceleravimo programoje išlaidos
apmokamos žaliosios pramonės inovacijų programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis.

Naujas antidempingo muitas Baltarusijos kilmės strypams ir juostoms
Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje paskelbtas Europos Komisijos pranešimas Nr. 2017/1019,
kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas Baltarusijos kilmės strypams ir juostoms,
naudojamiems
kaip
gelžbetonio
armatūra.
Produktas, kuriam nustatyti galutiniai muitai – tam tikri Baltarusijos kilmės strypai ir juostos,
naudojami kaip gelžbetonio armatūra, iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, po
valcavimo susukti ar supinti arba nesusukti ar nesupinti, produktai su išpjovomis, briaunomis,
grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu

EuPC birželio mėn. naujienlaiškis
Organizacija EuPC pasidalino savo naujienlaiškiu, kuriame apžvelgia praėjusio mėnesio nuveiktus
darbus. Šįkart leidinyje didžiausias dėmesys skiriamas statybų sektoriui. Kviečiame susipažinti su
didžiausios
Europos
plastiko
pramonę
vienijančios
organizacijos
naujienomis.

Vokietijos vidaus ir užsienio politikos naujienos
Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje pasidalino Vokietijos vidaus ir užsienio politikos
naujienų suvestine. Joje rasite informacijos apie Vokietijos ir Turkijos santykius, A. Merkel
prognozes dėl Eurozonos ateities, žinias apie buvusio kanclerio Helmut Kohl mirtį, geležinkelio
sistemos trikdžius ir kt.

Naujoji „Waste Free Oceans“ internetinė svetainė
Jūrinių atliekų perdirbimo iniciatyva „Waste Free Oceans“ pranešė, kad atnaujino savo internetinę
svetainę. Organizacijos atstovas Alexandre Dangis kviečia susipažinti su jų vykdoma veikla iš
arčiau, teikti pastabas ar rekomendacijos dėl atliktų atnaujinimų.

„Intechcentras“ kviečia į INDUSTRY 4.0 DRIVER LICENSE mokymus





Per penkis artimiausius metus daugiau nei 80 proc. Europos įmonių skaitmenizuos savo
vertę kuriančius procesus.
Pramoninis internetas transformuoja visą įmonę, todėl privalo būti įtrauktas į įmonės
strategiją.
Įmonėse kuriamos naujos darbo vietos duomenų (Big Data) analitikams, santykių su
klientais vystytojams (Customer Success Managers) ir Industry 4.0 procesų ekspertams (
I4.0 drivers).

SPRENDIMAS ĮMONĖMS, GALVOJANČIOMS APIE KONKURENCINGĄ ATEITĮ - INDUSTRY 4.0
MOKYMAI.
1 kursas - skaitmeninės industrijos sąvoka, 2 kursas - skaitmeninės industrijos sąvokos
pažengusiems, 3
kursas skaitmeninė
gamykla.
Mokymas skirtas visų padalinių įvairių pakopų darbuotojams, kurie siekia suvokti pramonės
skaitmeninimo keliamus iššūkius ir jų sprendimo būdus: vadovams, gamybos vadovams, gamybos
darbininkams, pamainų vadovams, logistikos vadovams, logistikos darbuotojams, personalo
skyriui,
rinkodaros
ir
platinimo,
priežiūros
ir
kokybės
vadovybei.
Kursus veda Vokietijos inovacijų centro „Industry 4.0" (Germany Innovation Centre for Industry
4.0)
įkūrėjas
Philipp
V.
Ramin.
Mokymai
verčiami
į
lietuvių
kalbą.
Kaina: už vieną kursą 850 Eur + PVM (LINPRA ir AHK nariams 750 Eur + PVM)
17

Mokymai vyks: I kursas - birželio 29-30 d. II kursas - rugsėjo 25-26 d. III kursas - lapkričio 16d.
Registruotis el.paštu:
Daugiau informacijos: tel. 8 523 888 947

mokymai@intechcentras.lt

Daugiau naujienų – LINPRA socialiniuose tinkluose ir svetainėje:

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

