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Didžiausias 

pasaulyje verslo 

paramos tinklas 

įmonėms turinčioms 

tarptautinių verslo 

plėtros ambicijų
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1

Enterprise Europe 

Network –

pagrindinė verslo 

plėtros ir naujų 

darbo vietų kūrimo 

skatinimo 

priemonė ES 

strategijoje

Įsteigtas 2008 m. 

Europos Komisijos 

iniciatyva
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Kofinansuojamas ES 

programų COSME ir

HORIZON 2020

skirtų Europos MVĮ 

konkurencingumo ir 

inovacijų skatinimui
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Bendras 

finansavimas 

siekia daugiau nei 

180 mln. EUR

4

Enterprise Europe Network paslaugos – nemokamos
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3000 600+
organizacijųekspertų

60+
šalių 
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Įsikūrę Jūsų regione

tačiau turintys ryšių visame pasaulyje
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Paslaugos MVĮ konkurencingumo 

didinimui ir plėtrai užsienio rinkose

INFORMACIJA IR 

KONSULTACIJOS

Lietuvos MVĮ grįžtamasis 

ryšys ES teisėkūros ir 

politikos formavimo 

procesuose

EK iniciatyvos, programos, ES 

teisės aktai ir finansavimo 

priemonės

INOVACIJOS

Intelektinės nuosavybės 

apsauga

Inovacijų valdymo paslaugos

MVĮ instrumentas

TARPTAUTINĖ 

PARTNERYSTĖ

Bendradarbiavimo pasiūlymų 

duomenų bazė – verslo, 

MTEPI ir technologijų 

partnerių paieška

Verslo kontaktų renginiai ir 

įmonių misijos
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Danijos, Suomijos, Švedijos ir Norvegijos įmonės 

ieško verslo partnerių Lietuvoje 
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Tarptautiniai renginiai, kuriuos ko-organizuoja 

Enterprise Europe Network partneriai Lietuvoje: 
http://paramaverslui.eu/tarptautiniai-renginiai/

Horizon 2020 partnerystės renginys „Galimybės verslui žiedinėje ekonomikoje“

2017-09-19, 09:00 - 17:00

Doga (Norvegijos dizaino ir architektūros centras), Hausmanns gate 16 Oslo, Norway

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos inovacijų centras, bendradarbiaudami 

su Norvegijos verslo skatinimo agentūra „Innovation Norway“, kviečia dalyvauti kontaktų 

mugėje Norvegijoje, pagal Žaliosios pramonės inovacijų programą rugsėjo 19 d. Osle, 

Norvegijoje.

Verslo kontaktų renginys „Subcontractor Connect“

2017-11-14 - 2017-11-15, Visos dienos renginys

Elmia fair Jönköping, Sweden – Hall D, Subcontractor Connect Area, Elmiavägen 15 

JÖNKÖPING, Sweden

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Enterprise Europe Network kartu 

su kolegomis ir pagrindiniais organizatoriais iš Švedijos kviečia Lietuvos įmones į tarptautinį 

verslo kontaktų renginį „Subcontractor Connect“, skirtą automobilių pramonės, įskaitant 

sunkvežimius ir autobusus, statybos ir kitų įrenginių bei komponentų tiekėjams ir pirkėjams. 

Renginys vyks lapkričio 14-15 d. Jončiopinge (Švedija), tarptautinės subrangos parodos 

„Elmia Subcontractor“ metu. Šios Enterprise Europe Network iniciatyvos tikslas yra 

paskatinti aktyvesnį potencialių tiekėjų ir stambių pirkėjų bendradarbiavimą.

http://paramaverslui.eu/renginiai/horizon-2020-partnerystes-renginys-galimybes-verslui-ziedineje-ekonomikoje/
http://paramaverslui.eu/renginiai/verslo-kontaktu-renginys-subcontractor-connect/
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Tarptautiniai renginiai: 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/EventSimpleSearch

?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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17 tikslinių sektorių
Tinklo ekspertai dalyvauja 17 sektorinių grupių veikloje

Women 

Entrepreneurship

Agrofood Automotive, Transport 

and Logistics

BioChemTech Creative 

Industries

Environment

Healthcare ICT Industry
& Services

Intelligent 

Energy

Maritime Industry 

and Services

Materials Nano and micro 

technologies

Services and 

Retail

Sustainable 

Construction
Textile & Fashion Tourism and 

Cultural Heritage

Aeronautics 

and space
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Tinklo rezultatai (2008 – 2014)

11,000 

įmonių
pasirašė sutartis 

pasinaudoję tinklo 

paslaugomis

90,000 

įmonių
dalyvavo įmonių 

misijose ir verslo 

kontaktų renginiuose

1.7 mln.

dalyvių
tinklo 

organizuotuose 

renginiuose

70,000 

tikslinių
verslo susitikimų 

per metus

600,000 

klausimų
atsakyta ES 

temomis
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13,000 

verslo kontaktų
su trečiųjų šalių 

įmonėmis

tinklo B2B

partnerystės renginių 

metu

10,000 

technologijų

ir verslo 

pasiūlymų 

7,000 

įmonių
padedama užmegzti 

naujus verslo 

kontaktus kiekvieną 

mėnesį

13,000 

technologijų
auditų ir verslo 

plėtros konsultacijų 

kasmet

Tinklo rezultatai (2008 – 2014)
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Kaip galėtume padėti Jūsų verslui ?
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Marijus Muralis

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

marijus.muralis@cci.lt

Mus rasite: www.paramaverslui.eu / een.ec.europa.eu / www.cci.lt

Susisiekime!

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

Enterprise Europe Network Lietuva 
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