
 

 
 

 

Pavadinimas / Tittle: 

Inovacijų laboratorijos klimato kaitos priemonėms (ILCA) /  

Innovation laboratory for climate actions (ILCA) 

 

Santrauka / Summary: 

ILCA projektas vienija 4 aukštojo mokslo institucijas ir 2 mokslinių tyrimų institutus, 

dirbančius klimato kaitos neigiamo poveikio mažinimo klausimais. Projekto tikslas – žmogiškojo 

kapitalo stiprinimas klimato inovacijų ir verslumo srityse sprendžiant sistemines problemas. Projekto 

metu bus įkurtos tarpdisciplininės inovacijų generavimo klimato kaitos neigiamam poveikiui mažinti 

laboratorijos, kurios jungs įvairių sričių specialistus ir bus atviros startuoliams. Priemonė skirta padėti 

mažoms ir vidutinėms įmonėms įsilieti į rinkas, kurių inovatyvūs produktai arba paslaugos atliepia 

visuomenės poreikius kintančio klimato kontekste.  

ILCA unites four HEI and two research organizations under the theme of CLIMATE. The 

project aims to strengthen human capital in climate innovation and entrepreneurship for systemic 

problem-solving. It advances multidisciplinary climate and social innovation capacity by establishing 

Climate Innovation Laboratories and involves ecosystem actors in the design of Climate Innovation. 

The preparedness and competitiveness of small- and medium-sized (start-ups, scale-ups) enterprises 

in climate transition and digitalization are supported. 

 

Projekto numeris / Project number: 

Nr. 220194  

 

Trukmė / Duration: 

2022-07-01 – 2023-12-31  

 

Mokslo kryptis / Research area: 

Tarpdisciplininis projektas (žemės ūkio ir socialiniai mokslai) /  

Interdisciplinary (agricultural and social sciences) 

 

Finansavimas / Financing mechanism:  

Horizon Europe  

 

Administruojanti institucija / Administrator: 

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT) /  

European Institute of Innovation and Technology (EIT)  

 



 

Biudžetas / Budget: 

Projekto bendras biudžetas 1 186 200 eurų, Lietuvai skirta biudžeto dalis 62 700 eurų /  

Total budget 1 186 200 EUR, Lithuanian part – 62 700 EUR  

 

Pagrindinis vykdytojas / Project promoter: 

Savonia-ammattikorkeakoulu oy  

 

Projekto partneriai / Project partners: 

1) Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,  

2) University of Forestry – Sofia,  

3) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,  

4) „Luonnonvarakeskus“ (LUKE),  

5) Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija,  

6) Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,  

7) National Scientific Center Institute of Agriculture NAAS.  

 

Kiti projekte dalyvaujantys Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkai / 

Other research staff of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry 

participating in the project: 

dr. Diana Lukminė,  

dr. Vidmantas Bendokas.  


