#investuojuatsakingai

JUBILIEJINĖS –„EUROPOS
BURĖS 2018“
Jau 10-ąjį kartą vyksta geriausių ES investicinių
projektų konkursas „Europos burės“. 7-iose
konkurso kategorijose šiemet sulaukta beveik
pusšimčio dalyvių registracijų iš visoje Lietuvoje
įgyvendinamų 2014–2020 m. ES ﬁnansavimo laikotarpio projektų vykdytojų. Taip pat, šiais metais
konkursas pirmą kartą išauga į tarptautinį lygmenį
– nominacijoje „Už Baltijos jūros regiono stiprinimą“ varžosi projektai iš visų 3 Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
„Europos burių“ komisija iš užsiregistravusiųjų jau
yra atrinkusi projektus, kurie toliau varžosi
atvirame
internetiniame
balsavime.
Bene
daugiausiai registracijų šiais metais sulaukė nominacija – „Už inovatyviausius sprendimus“. Šioje
kategorijoje po komisijos balsavimo dėl apdovanojimo varžosi 4 projektų vykdytojai. Vieni jų – UAB
„Kvantas“, kuriantys pasaulyje analogų kol kas
neturintį intelektinį produktą.
„Projekto metu formuojame dalyvių / pacientų
duomenų bazę – gauname rodiklius iš nešiojamų
(angl. wearable devices) įrenginių bei papildomų
duomenų šaltinių (svarstyklių, kraujospūdžio
matuoklių, laboratorinių tyrimų). Mūsų kuriama
sistema apjungia visus iš dalyvių prietaisų
gaunamus duomenis ir suteikia galimybę gydytojui stebėti ilgalaikius paciento sveikatos kitimus“, –
sako UAB „Kvantas“ projektų vadovė Aida Barkauskaitė.

VALSTYBĖS
KONTROLĖS AUDITAS
TEIGIAMAI ĮVERTINO 2007-2013 M.
LAIKOTARPIO ES INVESTICIJŲ
PANAUDOJIMĄ
2007–2013 m. Europos Sąjungos investicijų administravimo sistema Lietuvoje
atitiko nustatytus reikalavimus, o ES lėšos
buvo investuotos laikantis patikimo
ﬁnansų valdymo principo, šiandien
skelbia panaudojimo strategijai įgyvendinti skirtų veiksmų programų, ﬁnansuojamų iš Europos regioninės plėtros,
Europos socialinio bei Sanglaudos fondų,
užbaigimo auditą atlikusi Valstybės
kontrolė.
„Teigiamas praėjusio periodo vertinimas
rodo, kad ES investicijų panaudojimas yra
tikslingas ir efektyvus. Dabar ir ateinančiu
ﬁnansiniu laikotarpiui didžiausiu prioritetu
laikome investicijų kokybę. Prioritetu
išlieka privačių lėšų pritraukimas ir
investicijų panaudojimas ilgalaikę naudą
teikiantiems projektams. Šiuo metu
orientuojamės į struktūrinių reformų
ﬁnansavimą, investicijų efektyvumą ir
investavimo spartos didinimą“, — teigia
Finansų ministerijos Investicijų departamento direktorius Ramūnas Dilba.
Ši Valstybės kontrolės audito ataskaita
bus pateikta Europos Komisijos vertinimui, kuri toliau atliks 2007–2013 m.
ﬁnansavimo periodo užbaigimo veiksmus
ir priims sprendimą dėl galutinio 300 mln.
eurų lėšų likučio išmokėjimo Lietuvai.

Įmonės kuriamas produktas ne tik leidžia stebėti,
bet ir analizuoja gaunamus duomenis – aptinka paciento būklės nukrypimus ir pagal tai teikia
rekomendacijas bei pasiūlymus stebimo žmogaus sveikatai gerinti.
„Įsivaizduokite – nešiojate laikrodį, kuris matuoja jūsų pulsą ir skaičiuoja žingsnius, šis prietaisas renka matavimų duomenis, sugeba nustatyti žmogaus organizmo atsaką į ﬁzinį krūvį. Jūs
esate informuojamas apie savo širdies ritmo kitimo greitį, jo pokyčius bei gaunate rekomendacijas. Aktyvumą bei sveikatos kitimus gali matyti ir jūsų gydytojas. Beje, ateityje planuojame
sukurti rekomendacijas dalyviams dėl sveikatos gerinimo, papildų naudojimo, siekiame prisidėti prie prevencinės medicinos augimo“, – pristato gaminį A. Barkauskaitė.
Susipažinti su kitais šioje ir kitose nominacijose besivaržančiais projektais bei palaikyti geriausius galima balsuojant internetu http://www.esinvesticijos.lt/lt/europos-bures-2018 – čia
rasite ir visą komisijos atrinktų dalyvių sąrašą bei projektų aprašymus.
Baigiamajame renginyje 2018 m. gegužės 24 d. „Europos burių“ statulėlėmis bus apdovanoti
ne tik geriausi ES investicinių projektų vykdytojai, bet ir geriausiai vykdę viešuosius aptarimus.

VIEŠŲJŲ APTARIMŲ SĖKMĘ GARANTUOJA
BENDRADARBIAVIMAS
Šiuo metu įgyvendinamas ES investicijų projektas, kurio metu atnaujinamas Antakalnio mikrorajone esantis
barokinis Sapiegų parkas. Projektą
įgyvendinančios Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto
ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio
vedėja Giedrė Čeponytė sako, kad
rengtas šio projekto viešasis aptarimas buvo išskirtinis dalyvavusių
gausa ir įsitraukimu.
„Žmonės Antakalnyje labai spalvingi ir
aktyvūs, gausiai dalyvavo rengtame
aptarime. Mano asmeninis kelių metų įdirbis kuriant ryšius su šia bendruomene atsipirko –
dalyvaudavome jų organizuojamuose renginiuose, susipažinome. Žinoma, pasirinkome ir
patogų pristatymo laiką, atsižvelgę, kad daugelis žmonių galės atvykti tik po darbo valandų“,
– sako G. Čeponytė.
Aptarimo metu bendruomenė aktyviai domėjosi įgyvendinamais pokyčiais. „Iš praktikos
pastebėjome, kad dar iki susitikimų su bendruomenėmis naudinga ir būtina pateikti kuo
daugiau informacijos apie svarstomą projektą, kad susitikimo metu žmonės būtų jau apgalvoję savo siūlymus ar klausimus ir diskusija būtų vaisingesnė. Dažnai žmonės turi nepagrįstų
nuostatų, vieningai sako: „nepjaukite medžių“, tačiau išsamesnio pristatymo metu užsimezga
dialogas ir racionalios medžių pjovimo priežastys yra išklausomos“, – sako specialistė.
G. Čeponytės teigimu, raktas į sėkmingą viešąjį aptarimą yra atsakingas renginio koordinavimas ir abipusė pagarba – tai lemia renginio kokybę ir rezultatus.

VIEŠIEJI APTARIMAI: TRYS PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI
Finansų ministerija kviečia pareiškėjus ir projektų vykdytojus dalyvauti iniciatyvoje #investuojuatsakingai ir
skleisti žinią apie vykdomus projektus. Apie organizuojamus viešus aptarimus raginame paskelbti adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/investuojuatsakingai, o norintieji dalyvauti visas naujienas gali rasti apsilankę
http://www.esinvesticijos.lt
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