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Lietuva aktyviau
dalyvaus tarptautinėje mokslinėje
veikloje
Lietuva siekia aktyviau dalyvauti tarptautinėje mokslinėje veikloje ir rengti
konkurencingas tarptautines paraiškas.
Šie tikslai bus įgyvendinami vykdant
projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas
(LINO LT)“. Planuojama įkurti savotišką minibiurą – įdarbinti žmones, kurie
atstovaus Lietuvos mokslininkų interesams ES institucijose, padės Lietuvos
tyrėjams dalyvauti ES finansuojamose
mokslo programose ir bus pagrindinis,
greičiausias ir patikimiausias informacijos šaltinis apie galimybes dalyvauti
ES finansuojamose tarptautinėse programose.

Europos Komisijos duomenimis, iš visų
7 552 finansuotų projektų tik 17 yra tokių, kurių pagrindinis pareiškėjas yra
iš Lietuvos (palyginkime, iš Estijos 54,
iš Belgijos 239, iš Danijos 241). Siekiant
gerinti praktinius paraiškų teikimo
įgūdžius projekte numatoma organizuoti tikslinių konsultacijų su ES programas administruojančių institucijų
darbuotojais vizitus, taip pat Lietuvos
mokslininkų išvykas į tarptautinius informacinius renginius.
Norint sėkmingai rengti ir vykdyti tarptautinius projektus būtina gerai
išmanyti jų taisykles, todėl projekte
numatyti mokslo administratorių vizitai ir stažuotės, skirtos susipažinti
su ES MTEPI iniciatyvomis, kvietimų
taisyklėmis bei užmegzti dalykinius
santykius, skirtus MTEPI plėtrai. Informacijos apie ES MTEP programų, jų
teikiamų galimybių, taip pat ES MTEPI
politikos aktualijų sklaidą planuojama didinti organizuojant ataskaitinius
renginius Lietuvoje.

dybių administracijų ir „Maisto banko“
interneto svetainėse.

Labiausiai skurstantiems Lietuvos gyventojams – pirmieji
maisto produktų paketai

Iš viso 2017 m. bus dalijama 17 skirtingų rūšių maisto produktai, visi jie pasirinkti siekiant užtikrinti kiek įmanoma
kokybiškesnę, subalansuotą žmonių
mitybą. Maisto produktai gyventojams
bus dalinami dar penkis kartus: balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais.

Vasario mėnesį pradėtas maisto produktų dalijimas labiausiai skurstantiems Lietuvos gyventojams. Maisto
produktų dalinimus organizuoja savivaldybių administracijos ir trys nevyriausybinės organizacijos – labdaros ir
paramos fondas „Maisto bankas“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Marijampolės krašto samariečių bendrija.
Informaciją apie tikslią maisto produktų
dalijimo vietą ir datą konkrečioje savivaldybėje gyventojai gali rasti savival-

„Maisto produktų dalinimai savivaldybėse jau pradėti, džiaugiamės, kad šiais
metais gyventojus pasieks kur kas platesnis produktų asortimentas, kurį sudarys ir įvairios konservuotos daržovės,
sriuba, ne tik kiaulienos, bet ir žuvies,
vištienos konservai. Tikimės, kad paramos gavėjai šias naujoves įvertins teigiamai“, – teigia labdaros ir paramos
fondo „Maisto bankas“ komunikacijos ir
plėtros vadovas Vaidotas Ilgius.

Įvyko Lietuvos ir
Azerbaidžano
Dvynių projekto
atidarymo renginys

Baku, Azerbaidžane, 2017 m. vasario
14 d. įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Valstybės
tarnybos departamento kartu su Azerbaidžano Respublikos valstybiniu egzaminų centru įgyvendinamo Europos
Sąjungos (ES) Dvynių programos projekto „Parama vykdant valstybės tarnybos reformas Azerbaidžane“ atidarymo
renginys. Jame dalyvavo apie šimtas
dalyvių iš įvairių Azerbaidžano viešojo administravimo institucijų, Lietuvos
projekto partnerių bei Europos socialinio fondo agentūros atstovai. Projekto
atidarymas sulaukė ir didelio žiniasklaidos dėmesio.
Azerbaidžano Respublikos valstybinio
egzaminų centro valdybos pirmininkė Maleyka Abbaszadeh akcentavo, kad
šis projektas yra pirmasis naujai įsteigtos institucijos tarptautinis projektas,

kurio metu bus semiamasi gerosios
Lietuvos patirties įgyvendinant valstybės tarnybos reformas. ES delegacijos Azerbaidžane vadovė Malena Mard
džiaugėsi, kad projektui, kuris yra labai
svarbus visai valstybės tarnybos reformai, įgyvendinti buvo pasirinkta Lietuva ir kad iš dvidešimt penkių Azerbaidžano Respublikoje įgyvendintų
ES Dvynių programos projektų tai yra
septintasis bendras Lietuvos ir Azerbaidžano projektas.

Atidarymo renginyje dalyvavęs Lietuvos projekto lyderis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vicekancleris Alminas Mačiulis pabrėžė, kad Lietuva
daug metų dirbo siekdama sėkmingai
ir efektyviai reformuoti valstybės tarnybą, o laimėtas projektas yra didelis visos
mūsų valstybės tarnybos sistemos įvertinimas.
Plačiau apie renginį kviečiame skaityti čia.

