Projektas „LIETUVOS MAISTO ŪKIO TECHNOLOGIJŲ PLATFORMOS
(LMŪTP) MTEP TINKLO SUKŪRIMAS IR VEIKLOS PALAIKYMAS“
Inovaciniai maisto produktai ir metodai dar netapo Lietuvos maisto ūkio sektoriaus
verslo įmonių konkurencingumo didinimo veiksniu, kaip tai yra numatyta ES Lisabonos
strategijoje. Šią problemą sprendžia, pirma, LMŪTP koordinavimo veikla, skirta mokslo,
verslo ir valstybės institucijų informacinio komunikavimo MTEP klausimais technologijų
sukūrimas ir palaikymas, LMŪTP programinių dokumentų atnaujinimas, antra, gebėjimų
inicijuoti, organizuoti MTEP projektus bei juos įgyvendinti ugdymas, trečia, LMŪTP ir jos
Partnerio vykdomų MTEP veiklų integracija į bendrą ES mastu vykdoma MTEP erdvę.
Išvardintų tikslų įgyvendinimas turi vykti dinamiškai, sukuriant pastoviai veikiantį MTEP
klausimais komunikavimo tinklą tarp mokslo, verslo ir valstybės institucijų. Šiame projekte
toks tinklas būtų skirtas priklausantiems LMŪTP ir Lietuvos pramonininkų konfederacijai
nariams. Abi šios organizacijos yra atviros kitiems subjektams, norintiems įsijungti į MTEP
maisto ūkyje ar susijusiose su juo srityse. Šio LMŪTP MTEP tinklo pagalba organizuoto
plataus visuomeninio susitarimo pagrindu yra formuojamos strateginės MTEP kryptis maisto
ūkyje LMŪTP Strateginio tyrimų plano pavidalu. Planą sudaro konkretūs projektai ir jų
vykdytojai, vykdymo trukmė ir numatomi gauti MTEP rezultatai, privataus ir valstybės
subjektų investicijų apimtys. LMŪTP MTEP tinklo pagalba bus vykdomas šio plano
įgyvendinimo monitoringas, viešai sprendžiamos iškilusios problemos, vykdomos viešos
diskusijos dėl naujai inicijuojami MTEP krypčių ir projektų.
PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS
Projektui įgyvendinti reikalinga sukuri dabar veikiančio interneto puslapio
www.lmutp.lt pagrindu portalą, skirtą komunikavimui tarp LMŪTP MTEP tinklo dalyvių. Šis
komunikavimo portalas ir jo vidinė duomenų bazė yra pagrindinė darbo ir veiklos erdvė,
skirta inicijuojamų MTEP projektų maisto ūkio sektoriuje poreikio analizei ir partnerystės
ryšiams nustatyti. Portalas turi tapti naujų MTEP idėjų ir jų įgyvendinimui reikalingų tyrimų
generavimo šaltiniu. Interneto portale bus įdiegtos vidaus ir išorės komunikavimo internetu
priemonės, bus užtikrintos sąsajos su kitais Lietuvos ir ES MTEP tinklais. Forumų, vikių ir
dienoraščių pagrindu bus vykdoma MTEP sklaidos ir analizės veikla. Bus pateikiama
informacija apie vykdomus MTEP projektus, jų vykdymo metu pasietus rezultatus. Portalo
duomenų bazėje bus įvedami, klasifikuojami, apibendrinami duomenys bei užtikrinama
internetinė duomenų paieška apie LMŪTP teminėse ir darbo grupėse, LMŪTP partnerių
vykdomus bei inicijuojamus projektus, duomenys apie verslo įmonių užklausas dėl naujų
gaminių bei technologijų, informacija apie atsakymus į šias užklausas, dialogo eigą bei
rezultatą, specialūs Lietuvos ir užsienio mokslininkų bei tyrėjų pasiūlymai verslui įsisavinti ar
pradėti gaminti / naudoti naujus gaminius ir metodus.
Projekto metu bus parengtos trys galimybių studijos: LMŪTP ir LPK dalyvavimo
Europos technologijų platformos „Food for Life“ ir nacionalinių technologijų platformų
veikloje galimybių studija; LMŪTP ir LPK dalyvavimo ES Bendrojoje septintoje programoje
galimybių studija; LMŪTP ir LPK dalyvavimo ES Jungtinių technologijų iniciatyvose
galimybių studija. Studijos bus rengiamos naudojantis per LMŪTP MTEP tinklą renkama
informacija. Tyrimo rezultatų pagrindu bus išskirtos prioritetinės MTEP plėtros sritys ES
MTEP erdvėje, išgryninti projektai ar veiklos kryptys, numatytos priemonės nustatytų
trūkumų dalyvauti ES projektuose pašalinimui bei suformuotos rekomendacijos privalumų
panaudojimui. Bus vertinamos LMŪTP ir LPK narių galimybės dalyvauti 7 BP veikloje, ES

Jungtinių tyrimų iniciatyvose, numatytos integracijos į 7 BP ir JTI projektus priemonės. Visų
šių studijų pagrindu bus suformuotos LMŪTP MTEP veiklos kryptys, pakoreguoti ar
suformuluoti nauji strateginiai tikslai ilguoju ir trumpuoju periodais.
Paminėtų studijų rekomendacijoms įgyvendinti bus parengtas valorizacijos planas,
skirtas užtikrinimui LMŪTP MTEP tinklo palaikymo bei administravimo pasibaigus
projektui, LMŪTP ir LPK narių dalyvavimo ES MTEP projektuose plano parengimas. Planas
bus rengiamas atsižvelgiant į tai, kad LMŪTP MTEP tinklo funkcionavimą po projekto
įgyvendinimo užtikrins LMŪTP administratorius – valstybės įmonė „Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra“ (LŽŪMPRRA), kuri yra viena iš pagrindinių
projekto suinteresuota šalimi. Visos projektu suinteresuotos šalys ir jų vaidmuo įgyvendinant
projektą pateikiamos pridedamoje suinteresuotų šalių analizėje.
Projekto metu bus vykdomi mokymai – suteikiama informacija ir lavinami įgūdžiai
generuoti naujų gaminių ar metodų įdiegimo gamyboje projektus, naudojantis LMŪTP MTEP
tinklu. Taip pat bus skaitomi seminarai apie LMŪTP ir LPK veiklą derinant ir koordinuojant
šių organizacijų dalyvių veiksmus ES (7BP, COST, EUREKA, EUROSTARS, BONUS) ir kitose
tarptautinėse mokslo programose ir/arba iniciatyvose, ES struktūrinės paramos projektuose.
Mokymų metu suteiktos žinios ir įgūdžiai leis pagerinti dalyvių bendruosius įgūdžius, garantuos
spartesnes mokslinę, vadybinę, komunikacines veiklas. Bus suteikiama informacija ir lavinami
įgūdžiai naudotis LMŪTP MTEP tinklu pateikti informaciją apie naujus gaminius ir metodus,
įskaitant ES MTEP erdvę, susirasti verslo partnerius jiems įdiegti gamyboje. Mokymų metu
suteiktos žinios leis mokslininkams ir tyrėjams maksimaliai išnaudoti LMŪTP MTEP tinklo
internetinio portalo ir suformuotos duomenų bazės galimybes.

