Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija vykdo projektą
„Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas”
Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija (AMMIA) nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d.
vykdo projektą „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“. Projektas vykdomas remiantis 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-05-K priemone „MTTP tematinių tinklų asociacijų veiklos stiprinimas”.
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas asociacijos veiklai
stiprinti bei pagerinti besijungiančių institucijų mokslinin
kų darbo efektyvumą naujoje organizacijoje, skatinti moks
lininkų ir kitų tyrėjų bendrųjų gebėjimų ugdymą, užtikrinti
tinkamą besijungiančios institucijos darbo rezultatų sklai
dą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Projektas „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos
veiklos stiprinimas” vykdomas Europos Sąjungos socialinio
fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projektui įgyvendinti skiriama 599 732, 00 Lt.
Įgyvendinamas projektas apima keletą svarbių veiklų.
Viena jų – narystė tarptautinėse organizacijose. Agrarinių
ir miškų mokslų srityje yra nemažai tarptautinių mokslinių
organizacijų. Tarp remiamų šio projekto institucijos nu
matė dalyvauti svarbesnėse ir visapusiškesnėse tos srities
organizacijose: Europos žemės ūkio tyrimų iniciatyvoje
(EURAGRI), Europos augalų mokslo organizacijoje (EPSO)
ir tarptautinė miškų tyrimo organizacijų sąjungoje (IUFRO).
Mokslininkų ir tyrėjų komunikacijai labai svarbi veikla – da
lyvavimas konferencijose. Šiame projekte taip remiamas
dalyvavimas keletoje konferencijų, ir mokslininkai galėjo
nuvykti į tarptautinį Miškų tyrimo organizacijų sąjungos
XXIII kongresą, Šiaurės šalių agrarinių mokslų asociacijos
(NJF) konferenciją, Europos agronomų sąjungos XI kongre
są bei Europos pievininkystės federacijos XXIII susirinkimą.
Tarp projekto veiklų numatyti profesiniai asociacijos narių
vizitai į Čekiją, Belgiją ir Slovėniją. Narystė tarptautinių or
ganizacijų veikloje, profesiniai vizitai bei dalyvavimas tarp
tautinėse konferencijose leidžia pasidalinti sukaupta patir
timi su kolegomis iš kitų šalių mokslinių tyrimų institutų,
taip pat stiprina bendradarbiavimo ryšius bei skatina ini
cijuoti bendrus tyrimų projektus. Dalijimasis patirtimi leis
geriau planuoti agrarinių ir miškų mokslinių tyrimų kryptis,
o tai turės teigiamos įtakos institucijos veiklos efektyvumui
ilgalaikėje perspektyvoje.
Mokslinių institucijų veikloje labai svarbus aspektas –
nuolatinis darbuotojų kompetencijos tobulinimas. Projekto
metu bus įgyvendinti tikslinių grupių mokymai: „Projektų
rengimas, valdymas ir rezultatų analizė”, „Mokslų rezultatų

komercializavimas, verslo įmonių steigimas” ir kiti. Mokymų
metu bus dėstomi pagrindiniai tinkamo projektų valdymo
aspektai, ugdomos projekto dalyvių verslumo bei bendro
sios kompetencijos. Juose dalyvaus per 100 darbuotojų.
Įgytas žinias darbuotojai galės pritaikyti ir kitose srityse. Tai
didins jų mobilumą ir užimtumo galimybes. Mokymų metu
gautų kompetencijų dėka pagerės vykdomų projektų įgy
vendinimo kokybė, didės tyrėjų tarptautinis konkurencin
gumas bei vykdomų projektų skaičius ir apimtys.
Projekto „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos
veiklos stiprinimas” veiklose numatyta parengti galimybių
studiją, kuri tiesiogiai susijusi su institutų jungimosi ir in
tegracijos įgyvendinimo planu bei jo parengimu, kurioje
bus išnagrinėtos visos alternatyvos. Veiklose dar numatyta
vidinės duomenų bazės ir viešo pobūdžio internetinio por
talo sukūrimas ir volorizacijos – projekto rezultato sklaidos
plano įgyvendinimas.
Projekto veiklos stiprins mokslininkų bei tyrėjų gebė
jimus, sudarys prielaidas tiek vykdytojo, Agrarinių ir miškų
mokslų institutų asociacijos, tiek ir asociacijos vienijamų
narių, plėtojančių mokslinį potencialą, besiorientuojančių
į galimą partnerystę su nacionalinėmis bei tarptautinėmis
verslo organizacijomis, suinteresuotomis moksliniais rezul
tatais, spartesniam bei rezultatyvesniam vystymuisi. Pro
jekto vykdymo metu numatyti informacijos sklaidos būdai
bei priemonės padės suburti tikslinį suinteresuotų organi
zacijų ratą, užtikrinti rezultatyvius partnerystės ryšius atei
tyje bei suinteresuotų verslo organizacijų finansinį indėlį.
Projektas prisidės prie Lietuvos Respublikos nacionalinės
darnaus vystymosi strategijos vizijos, tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo – užtikrinti darbo jėgos konkurencingumą ir
mobilumą bei sukurti sąlygas didinti užimtumą.
Pasibaigus finansinei Europos socialinio fondo paramai,
asociacijos vienijančių organizacijų vadovybės įsipareigoja
savo lėšomis užtikrinti finansinį šio projekto tęstinumą. Pro
jekto veikloms išleistos lėšos sugrįš naujomis žiniomis ir kom
petencijomis, naujomis bendradarbiavimo galimybėmis.
Daugiau informacijos galite rasti
http://ammia.lt ir http://www.lammc.lt
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