
Stojantiesiems Studentams Verslui

MANO KTU

kauno technologijos 
universitetas

EN

NAUJIENOS ĮVYKIAI SKELBIMAI

Naujienos SVARBIAUSIOS UNIVERSITETAS MOKSLAS STUDIJOS LAISVALAIKIS VERSLAS

Kaune vyko 3-iasis LOCARBO projekto susitikimas 

Kauno technologijos universitete (KTU) vyko trečiasis LOCARBO projekto partnerių 

suvažiavimas. Jame lankėsi kolegos iš Vengrijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos ir Jungtinės 

Karalystės.

Valdymo ir tematinių darbo grupių susitikimo 

metu į komandą, analizuojančią naujus 

regioninės ir vietos valdžios institucijų 

vaidmenis, keičiant energijos vartotojų elgseną 

mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikoje, įtrauktas ir naujas partneris iš 

Rumunijos.

LOCARBO yra „INTERREG Europe“ programos 

projektas. Jo tikslas – tobulinti politines 

priemones, skatinančias padidinti energijos 

efektyvumą ir perėjimą prie atsinaujinančios energijos naudojimo pastatuose, ieškant naujų būdų 

keisti vartotojų elgseną. Taip siekiama prisidėti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos skatinimo Europoje.

Pagrindinė projekto veikla – analizės ir pilnai įgyvendinamų veiklos planų parengimas regiono bei 

vietos lygmenyse. Į jį ketinama įtraukti ir aktyvias vietines suinteresuotąsias šalis, o tarptautinio 

bendradarbiavimo metu dalintis gerosios praktikos bei inovacijų patirtimi.

Svečiai iš užsienio dalyvavo vietos suinteresuotų šalių atstovų susitikime bei apskritojo stalo 

diskusijoje, klausėsi partnerių pranešimų ir gerosios praktikos pavyzdžių. Taipogi jie lankė objektus, 

kur sėkmingai įgyvendinti daugiabučių renovacijos projektai. Vienas tokių – 2015 metais renovuotas 

1975 m. statybos daugiabutis. Kita ne ką mažiau svarbi aplankyta vieta – Riomerio gatvėje 2016-2017 

metais renovuotas daugiabučių namų kvartalas.

Projekto partneriai viešėjo ir KTU „Santakos” slėnyje, kur įsikūręs mokslo, studijų ir verslo centras, 

laboratorijos.

Susitikimo metu vykusioje suinteresuotųjų šalių diskusijoje buvo pristatyti išskirtiniai energijos 

efektyvumo didinimo pastatuose projektai ir patirtis. Diskutuota ir apie vietos suinteresuotųjų pusių 

įtraukimą į projekto veiklas bei bendradarbiavimo galimybes.

LOCARBO suvažiavimo dalyviai ne tik aptarė gerosios praktikos pavyzdžius, diskutavo apie 

pažangius bendradarbiavimo modelius, bet ir pristatė pagrindinius regioninės analizės rezultatus. Taip 

pat sprendė projekto techninius, valdymo, finansinio valdymo, komunikacijos ir viešinimo klausimus.

Daugiau informacijos:

http://www.interregeurope.eu/locarbo/
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