
                                     
 

 

Nacionaliniai renginiai, skirti prisidėti prie ES misijos „Europos susitarimas dėl dirvožemio” 

sukurti 100 gyvųjų laboratorijų ir technologijų demonstravimo vietų („švyturių”) 

(NATI00NS) 

 

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, vadovaujantis pasirašyta projekto partnerių 

konsorciumo sutartimi Nr. 101090738, partnerės teisėmis dalyvauja projekte NATI00NS. 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-01 – 2024-10-31 

 

Finansavimo šaltinis: bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos 

horizontas“ lėšos.  

 

Projekto partneriai: 

1. Aarhus University, Danija 

2. European Network of Living Labs IVZW, Belgija  

3. Eit Food CLC South S.L., Ispanija 

4. Fundacion Fundecyt – Parque Cientifico y Technologico de Extremadura, Ispanija 

5. Trust-IT SRL, Italija 

6. Biosense Institute - Research And Development Institute for Information Technologies in 

Biosystems, Serbija 

7. Politecnico di Milano, Italija 

8. Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa, Panstwowy Instytut Badawczy, Lenkija 

9. Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag, Vengrija 

10. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuva 

11. Institutul Pentru Cercetari in Economie Circulara si Mediu Ernest Lupan, Rumunija 

12. Union Mediterraneenne des Confederations d‘entreprises, Tunisas   

13. Sveriges Lantbruksuniversitet, Švedija 

 

Projekto tikslas – skirtinguose Europos renginiuose pristatyti ir įgalinti ES Dirvožemio misijos 

tikslus, planuojamus pasiekti 2021–2025 m. laikotarpiu. Planuojama, kad projektas ir jo dalyviai bus 

tarsi Dirvožemio misijos ambasadoriai – informacijos skleidėjai, siekiantys skirtinguose segmentuose 

pristatyti patikrintą ir kokybišką informaciją, padėsiančią didinti suinteresuotų šalių žinių lygį / 

kompetencijas dirvožemio kokybės gerinimo klausimais, bendradarbiaujant ir kuriant inovacijų 

laboratorijas ir technologijų demonstravimo vietas (angl. living labs, lighthouses), apjungiančias 

verslo / žemės ūkio / mokslo ir kitų veiklos sričių atstovus.  

 

Projekto uždaviniai: 

1. Per projekto laikotarpį padėti įsisteigti 100-ui demonstracinių inovacijų laboratorijų 44 šalyse.  

2. 44 šalyse suorganizuoti nacionalinio lygmens renginius, kurių metu būtų pristatomi 

dirvožemio sveikatos iššūkiai, jo gerinimo strategijos, galimybės dalyvauti / kurti 

demonstracines inovacijų laboratorijas. 



                                     
3. Sukurti aktyvią organizacijų duomenų bazę, kurioje būtų užfiksuotos organizacijos, 

dirbančios dirvožemio gerinimo, maisto gamybos inovacijų srityse, atstovaujančios verslą, 

žemės ūkio ir pramoninio naudojimo žemės savininkus, ūkininkus, miškininkus, konsultantus, 

besidominančius arba siekiančius sukurti demonstracinę inovacijų laboratoriją arba būti jos 

dalimi.  

4. Periodiškai informuoti suinteresuotas šalis apie galimybes dalyvauti ES kvietimuose teikti 

paraiškas, kurie finansuoja demonstracinių inovacijų laboratorijų kūrimą, organizuojant 

nuotolinius renginius. 

5. Paruošti mentorius, kurie galėtų konsultuoti suinteresuotas organizacijas paraiškų pildymo ir 

kt. klausimais.  

 

 

 

 


