
Siektinas rodiklis: 6

1 Data 2018 m. sausis

Turinys Paroda PLAY TIME, Prancūzija

Renginio vieta Prancūzija 

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo

Versli Lietuva vyr. projektų vadovė Renata Nedzinskienė, el. 

paštas,r.nedzinskiene@verslilietuva.lt  tel.+370 612 99015 

Tikslai, rezultatas

Pakviesti ir suorganizuoti ne mažiau kaip 5-ių tikslinės auditorijos 

atstovų (profesinės žiniasklaidos, interjero dizaino, mados žurnalų, 

bloggerių, prekybos agentų, distributorių) apsilankymą LT įmonių 

stende. Išplatinti informaciją apie parodoje dalyvaujančius lietuviškus 

prekinius ženklus turimais potencialių partnerių (agentų, distributorių, 

prekybos tinklų ir pan.) kontaktais.

2 Data 2018 m. birželio mėn.

Turinys Medienos ir baldų sektoriaus verslo misija 

Renginio vieta Prancūzija, DA patalpose (ar kitoje renginiuj tinkamoje vietoje)

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo

Versli Lietuva  projektų vadovė Martynas  Prievelis  el. paštas, 

m.prievelis@verslilietuva.lt  tel.+370-626-25278

Tikslai, rezultatas

Pagalba rengiant verslo misijos programą, į partnerystės renginį 

ambasados patalpose ar kitose patalpose pakviesti tikslinės auditorijos 

atstovus (prekybos agentus, distributorius, prekybos tinklų atstovus ir 

pan.) - ne mažiau kaip 10 tikslinių kontaktų. 

3 Data: 2018 m. spalio mėn. 4 - 14 d. 

Turinys: Verslo misija į Paryžių (Prancūzija) tarptautinės automobilių parodos 

(Mondial de l'Automobile Paris) metu.

Renginio vieta: Paryžius, Prancūzija

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Agnė Jaraitė, 

agne.jaraite@chamber.lt, +370-623-73520

Tikslai/rezultatas: Surengti B2B susitikimus (ne mažiau 3-4 tikslinių kontaktų kiekvienai 

Lietuvos įmonei), vizitus įmonėse. Surengti rinkos galimybių pristatymo 

renginį ambasadoje verslo delegacijai

VK1. Surengtos verslo misijos (ne mažiau kaip 5 įmonės)/eksporto potencialo pristatymo renginiai.

DA iniciatyva suorganizuotos verslo misijos iš/į Lietuvą bei jų metu organizuoti B2B, G2B susitikimai. 

Taip pat DA teikiama įvairi pagalba organizuojant į rezidavimo šalį atvykstančias verslo asocijuotų 

struktūrų, VšĮ "Verslios Lietuvos", kt. organizacijų ar kartu su valstybės pareigūnais organizuojamas 

verslo misijas ir jų metu organizuoti B2B, G2B susitikimai. (DA pagalba gali būti - surandant patalpas 

renginiui, organizuojant susitikimus, rengiant programą, kviečiant tikslinę auditoriją, organizuojant 

B2B susitikimus parodose dalyvaujančioms įmonėms, platinant informaciją tikslinei auditorijai apie 

parodoje dalyvaujančias įmones ir t.t.). Verslo misijos iš/į Lietuvą atvykstančią delegaciją turi sudaryti 

ne mažiau kaip 5 įmonės. 

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 



4 Data: 2018 m. spalio 21-25 d.

Turinys: Paroda "SIAL Paris 2018"

Renginio vieta: Paryžius

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

VĮ LŽŪMPRRA ir ŽŪM Ekonomikos departamento direktoriaus 

pavaduotojas Zigmas Medingis, zigmas.medingis@zum.lt; PPESskyriaus 

vyr. specialistė Irena Endriuškienė, irena.endriuskiene@zum.lt.; 

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija +37069874063; info@allgrain.lt; 

Dalia Ruščiauskienė

Tikslai/rezultatas: Parengti sąrašą pagrindinių  žemės ūkio ir maisto produktų  importuotojų  

(ne mažiau 7) su visais rekvizitais ir persiųsti VĮ LŽŪMPRRA ir kopiją 

ŽŪM ir pakviesti potencialius importuotus aplankyti Lietuvos stendą. 

B2B susitikimų grūdų sektoriui organizavimas - ne mažiau 7 susitikimų.

5 Data: 2018 m. 

Turinys: Prancūzijos rinkos galimybių pristatymo renginys (dalyvaujant DA 

atstovui) Eksporto klubo ar kt. formatas.

Renginio vieta: Lietuva (URM/ ŪM/VL ar kitos renginiui tinkamos patalpos) 

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

Versli Lietuva , projektų vadovė Jūratė Paulavičienė tel. +370-610-

43120 el.paštas paulavičienė@verslilietuva.lt; Všį Versli Lietuva 

Užsienio atstovybių koordinatorius  Evaldas Daukša 

e.dauksa@enterpriselithuania.com. Tel. +370 679 27352 
Tikslai/rezultatas: Pakviesti tikslinės auditorijos atstovus (potencialius eksportuotojus) į 

organizuojamą renginį, pristatyti Prancūzijos verslo aplinką, galimas 

nišas LT eksporto produktams, suteikti konsultacijas LT įmonėms įėjimo 

į Prancūzijos rinką klausimais.

6 Data: 2018 m. II pusm.

Turinys: Verslo misija į Pranzūciją (tbc)

Renginio vieta: Prancūzija

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

Lietuvos pramonininkų konfederacija, A. Svirinavičiūtė, 

asta.svirinaviciute@lpk.lt

Tikslai/rezultatas: Organizuoti susitikimus su verslo ir valstybės institucijų atstovais, 

tarpininkauti dėl programos organizavimo

7 Data: 2018 m. sausis - gegužė

Turinys: Tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda ,,AgroBalt 2018" 2018 m. 

gegužės 24 - 26 d. 

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo:

ŽŪM Ekonomikos departamento direktoriaus pavaduotojas Zigmas Medingis, 

zigmas.medingis@zum.lt; PPESskyriaus vyr. specialistė Irena Endriuškienė, 

irena.endriuskiene@zum.lt. 

Tikslai/rezultatas: Informacijos sklaida apie 2018 m. gegužės 24-26 d. vyksiančią tarptautinę 

žemės ūkio ir maisto pramonės parodą ,,AgroBalt 2018" renginių, susitikimų 

metu. Taip pat patalpinti šią informaciją ambasados tinklapyje su gilumine 

nuoroda į dalyvavimo parodoje sąlygas anglų kalba arba pateikti nuorodą, kur 

jas galima rasti. Iki 2018 m. balandžio 30 d. informuoti ŽŪM apie raštiškai 

gautus patvirtinimus apie dalyvavimą parodoje. Iki 2018 m. kovo 29 d. Inicijuoti 

ir organizuoti delegacijos, pranešėjų (galinčių pateikti ir pristatyti ,,AgroBalt 

2018" formate Lietuvos verslui naudingą informaciją) atvykimą



Siektinas rodiklis: 47

1 Data: 2018 m. gegužės mėn.

Turinys: LINPRA ir inžinerinių įmonių susitikimai su Prancūzijos potencialiais 

užsakovais

Renginio vieta: DA patalpose (ar kitoje renginiui tinkamoje vietoje)  

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

LINPRA, Darius Lasionis, marketing@linpra.lt.lt, +370-679-33872

Tikslai/rezultatas: Surasti ir pateikti LT įmonėms potencialių užsakovų kontaktus. Surasti ir

pateikti Prancūzijos užsakovui LT įmonių, galinčių tiekti prašomą

produkciją, kontaktus. Suorganizuoti su jais B2B susitikimus - ne mažiau

5 potencialių kontaktų-susitikimų.  

2 Data: 2018 m.

Turinys: Tikslinių Prancūzios importuotojų kontaktų paieška/Tiekėjų Lietuvoje paieška

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo:

Všį Versli Lietuva Užsienio atstovybių koordinatorius  Evaldas Daukša 

e.dauksa@enterpriselithuania.com. Tel. +370 679 27352  

Tikslai/rezultatas: Surasti ir pateikti LT įmonėms potencialių importuotojų (įmonių, prekybos 

agentų, distributorių) kontaktus. Surasti ir pateikti Prancūzijos užsakovui LT 

įmonių, galiničų tiekti prašomą produkciją, kontaktus . Esant poreikiui ir 

galimybei, suorganizuoti su jais B2B susitikimus - ne mažiau 25 potencialių 

verslo partnerių kontaktų.  

3 Data: 2018 m.

Turinys: FR prekybos agentų/konsultantų paieška

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo:

Všį Versli Lietuva Užsienio atstovybių koordinatorius  Evaldas Daukša 

e.dauksa@enterpriselithuania.com. Tel. +370 679 27352 

Tikslai/rezultatas: Surasti ir pakviesti į LT FR prekybos agentus, dirbančius individualiai su 

įmonėmis ir siekiančius padėti jų gaminiams patekti į užsienio prekybos 

tinklus/tiekimo grandinę (1-2 prekybos agentai/konsultantai).

4 Data 2018 m. 

Rezidavimo šalies įmonių (potencialių prekybos agentų, distributorių, prekybos centrų atstovų) 

atstovams suteikta informacija apie LT eksporto potencialą ir konkrečias LT įmones, galinčias būti 

potencialiais tiekejais. Suorganizuoti B2B susitikimai. Jei potencialių prekybos agentų, distributorių, 

prekybos tinklų atstovų paklausimus DA nukteipia į VšĮ "Versli Lietuva" ir atsakymą parengia VšĮ 

"Versli Lietuva", tokiu atveju užduoties įgyvendinimas neužskaitomas į rezultatus.  

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 

VK2. Organizuoti B2B, G2B susitikimai su potencialiais verslo partneriais, LT prekių ir paslaugų 

importuotojais

DA surasti ir LT įmonėms pateikti potencialių prekybos agentų, distributorių, prekybos centrų atstovų, 

galimų verslo partnerių kontaktai, suorganizuoti B2B, G2B susitikimai.  Pagalba rengiant ieškant 

verslo konsultacijas teikiančių bendrovių, pagal LT institucijų/verslo asociacijų suformuluotus 

kriterijus.



Turinys
Tikslinių Prancūzijos importuotojų kontaktų paieška / Tiekėjų Lietuvoje

paieška. Dvišalių susitikimų organizavimas.

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo

Všį Versli Lietuva Užsienio atstovybių koordinatorius  Evaldas Daukša 

e.dauksa@enterpriselithuania.com. Tel. +370 679 27352 

Tikslai, rezultatas

DA surastos ir LT įmonėms pateiktos potencialių prekybos agentų,

distributorių, prekybos centrų atstovų, galimų verslo partnerių kontaktai

ir suorganizuoti B2B, G2B susitikimai. 15-a B2B su Prancūzijos ir

Lietuvos įmonėmis .

Siektinas rodiklis: 0

VK4. Susitikimai su potencialiais investuotojais/investicinio potencialo pristatymo renginiai 

Siektinas rodiklis: 3

1 Data: 2018 m. 

Turinys: 

Bendrauti su potencialiais investuotojais gamybos sektoriuje (automobilių 

pramonė, medicinos prietaisų gamyba, elektronika), IT technologijų sektoriuje, 

Gyvybės mokslų sektoriuje. Užmegzti ir palaikyti santykius su svarbiomis 

šakinėmis verslo asociacijomis, organizuoti susitikimus, skatinti įmones 

investuoti Lietuvoje.

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo:

Investuok Lietuvoje, Iinvesticijų plėtros departamentas, Vida Staskonienė. 

Pardavimų palaikymo vadovė

Tel.: +370 5 263 7311 | Mob.: +370 610 30447

vida.staskoniene@investlithuania.com     

Tikslai:

Pristatyti investuotojams Lietuvos investicinę aplinką ir skatinti juos atvykti į 

Lietuvą ir steigti verslus

Rezultatas: 30 sukontaktuotų įmonių, 3 susitikimai

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 

VK3. Pagal VšĮ „Versli Lietuva“ su įmonėmis pasirašytas sutartis (iki 5 potencialių verslo partnerių) 

suorganizuoti individualūs vizitai.

Užduotį formuluoja VšĮ "Versli Lietuva" ir tik toms DA, kuriose yra komercijos atašė. Paslauga apima 

konsultacijas dėl tinkamo įmonės prisistatymo ir informacijos pateikimo konkrečioje rinkoje ir 

individualaus vizito organizavimą įmonei su atrinktais ir norinčiais bendradarbiauti užsienio 

partneriais (iki 5 partnerių). Pirminis užsienio įmonių interesas dėl galimo bendradarbiavimo su 

Klientu identifikuojamas prieš vizitą.

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 

Investicinio potencialo pristatymo renginį atstovybė organizuoja bendradarbiaudama kartu su VšĮ 

"Investuok Lietuvoje", taip pat kaip su kitais galimais rezidavimo šalies partneriais.  



Siektinas rodiklis: 5

1 Data: 2018 m. kovo 15-18 d.

Turinys: Paroda MAP

Renginio vieta: Prancūzija, Paryžius

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

VILMA DAUBARIENĖ, Vyr. projektų vadovė, Turizmo ir konferencijų biuras, 

vilma.daubariene@vilnius.lt; +370 5 212 2595, +370 686 57229 

Tikslai/rezultatas: Pagalba rengiant susitikimus su verslo ir valstybės institucijų atstovais, 

tarpininkauti dėl programos organizavimo.

2 Data: 2018 m.

Turinys: Lietuvos turizmo potencialo pristatymo renginys 

Renginio vieta: DA ar kitose patalpose

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

VTD, Atvykstamojo turizmo poskyris, Jūratė Jazbutytė, Kompleksines 

rinkodaros priemones Prancūzijoje įgyvendinanti įmonė

Tikslai/rezultatas: Pasiūlytos ne mažiau kaip 2 bendro renginio su Lietuvos turizmą Prancuzijoje 

atstovaujančia įmone idėjos ir koncepcija bei įgyvendintas ne mažiau kaip 1 

renginys.

3 Data: 2018 m. lapkričio mėn.

Turinys: Lietuvos turizmo galimybių pristatymo renginius Prancūzijoje (Road Show)

Renginio vieta: Prancūzijos du miestai. 

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

VTD, Atvykstamojo turizmo poskyris, Jūratė Jazbutytė, Kompleksines 

rinkodaros priemones Prancūzijoje įgyvendinanti įmonė TQC. 

Tikslai/rezultatas: Išanalizavus galimybes (susiekimo, potencialios auditorijos, kontaktų bei 

lankytojų suinteresuotumo tendencijas), pasiūlyti 2 miestus renginiui. Pakviesta  

ne mažiau kaip 10 tikslinių kontaktų. Pasiūlyta patraukli tikslinei auditorijai 

renginio programos koncepcija.

4 Data: 2018 m. 

Turinys: Didžiausiuose dienraščiuose, radijo ir televizijos laidose bei portaluose 

dirbančių žurnalistų, rašančių turizmo tema, kandidatūrų VTD pažintiniams 

žiniasklaidos atstovų turams pateikimas (pateikti 3 kandidatūras)

Renginio vieta: Lietuva, pažintinis turas

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

Atvykstamojo turizmo poskyris, Jūratė Vazbutytė

Tikslai/rezultatas: Pateikti 3 kandidatūras ir siūlomų kandidatų įvertinimą, atsižvelgiant į VTD 

nustatytus užsienio žurnalistų ir interneto tinklaraštininkų kriterijus. 

5 Data: 2018 m. 

Turinys: Pažintinių turų, pristatančių Lietuvos turizmo galimybes bei naujoves 

Prancūzijos kelionių organizatoriams organizavimas

Renginio vieta: Lietuva

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

VTD. Atvykstamojo turizmo poskyris,Jūratė Vazbutytė, Kompleksines 

rinkodaros priemones šalyje įgyvendinanti įmonė 

VK5. Lietuvos turizmo potencialo pristatymo renginiai/vizitai.

DA, kartu su VTD ir kitais turizmo sektoriaus atstovais (profesionalais, asocijuotomis struktūromis) 

surengti LT turizmo potencialo pristatymo renginiai, turizmo sektoriaus atstovų verslo misijos iš/į 

Lietuvą. LT turizmo sektoriaus pristatymas rezidavimo šalies turizmo srities žiniasklaidos atstovams 

(susitikimai, žiniasklaidos atstovų turai Lietuvoje).  



Tikslai/rezultatas: Dalintis su VTD savo sukaupta turizmo specialistų duomenų baze, siekiant 

pakviesti tikslinius šalies turizmo specialistus į organizuojamus VTD pažintinius 

turus. Pateikti ne mažiau 5 naujų kontaktų.

Siektinas rodiklis: 3

1 Data: 2018 m.

Turinys: Partnerių paieška dalyvavimui tarptautinėse MTEPI programose

Renginio vieta: Prancūzija

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

MITA, Daiva Keršienė, tel. (8 5) 212 7435, el. p. daiva.kersiene@mita.lt

Tikslai/rezultatas: Padėti rengti inovatyvaus verslo misijas Prancūzijoje vykstančiuose renginiuose. 

B2B susitikimų organizavimas siekiant užmegzti ryšius su potencialiais 

partneriais dalyvavimui tarptautinėse MTEPI programose.

2 Data: 2018 m.

Turinys: Mokslo institucijų / verslo MTEPI,  technologijų perdavimo centrų Prancūzijoje 

kontaktų paieška

Renginio vieta: Prancūzija

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

MITA, Lina Černeckaitė, tel. 8 648 76484, el. p. lina.cerneckaite@mita.lt

Tikslai/rezultatas: 
Pagal MITA indikacijas, surinkti informaciją apie mokslo institucijas /verslo

MTEPI, technologijų perdavimo centrus, kuriuose Lietuvos mokslininkai

galėtų kelti kompetencijas bei tobulinti įgūdžius technologijų perdavimo,

technologijų audito, komercinimo, intelektinės nuosavybės valdymo, mokslo

rinkodaros ir pardavimo srityse (dalyvavimas stažuotėse)

3 Data: 2018 m. sausis - rugpjūtis

Turinys: Tarptautinis Life Sciences Baltics 2018 forumas 2018 m. rugsėjo 26-27 d. 

Renginio vieta: Vilnius , Lietuva 

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

VšĮ Versli Lietuva proj. Monika Glinskytė; +370 684 05202, el.paštas: 

m.glinskyte@verslilietuva.lt 

Tikslai/rezultatas: 

Viešinti informaciją apie tarptautinį Life Sciences Baltics 2018 forumą.

Susitikti su suinteresuotomis šalimis (asociacijomis, klasteriais, mokslo

atstovais), pristatyti forumą ir pakviesti dalyvauti. Apie susitikimus,

informacijos ir kvietimo dalyvauti, platinimo kanalus ( kontaktuoti

asmenys , asociacijos etc.) informuoti VL proj. Vadovę Moniką Glinskytę. 

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 

VK6. Inovacijų ir R&D ryšių plėtrai skirti renginiai/vizitai.

DA, kartu su VšĮ "Versli Lietuva", VšĮ "Investuok Lietuvoje", MITA ir kitais sektoriaus atstovais 

(mokslo įstaigomis, R&D veikla užsiimančiomis įmonėmis ir kt.) surengti LT mokslo-technologijų 

potencialo, inovacijų ir R&D galimybių pristatymo renginiai, šio sektoriaus atstovų vizitai iš/į Lietuvą. 



Siektinas rodiklis: 12

1 Data: 2018 m. sausio - gruodžio mėn.

Turinys: Prancūzijos ekonominių aktualijų apžvalga

Informacijos gavėjas: URM, kitos suinteresuotos valstybės institucijos, verslo asocijuotos struktūros, 

įmonės

Tikslai/rezultatas: Pateikti naudingą informaciją suinteresuotiems asmenims eksporto ir turizmo 

skatininimo, investicijų pritraukimo ir kitais aktualiais ekonominio 

bendradarbiavimo klausimais (12 apžvalgų per metus). Skubią ir aktualią 

informaciją pateikti nedelsiant (pvz. informaciją apie viešųjų pirkimų konkursus 

pateikti ne vėliau, kaip 1 mėn. iki paraiškų pateikimo termino).

Siektinas rodiklis:

1 Data: 2018 m. kovo mėn.

Turinys: Lietuvos Ekonomikos Konferencija 2018.  

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo:

Lietuvos verslo konfederacija, generalinis direktorius Algimantas Akstinas 

algimantas@lvk.lt 

Tikslai/rezultatas: Išplatinti informaciją ir pakviesti galimus dalyvius-ekspertus (pranešėjus).

2 Data: 2018 m. gegužės 24 - 25 d. 

Turinys: Tarptautinis renginys Klaipėdoje „Verslas. Golfas. Džiazas 2018“ (tarptautinė 

konferencija, verslo kontaktai B2B).

Renginio vieta: Klaipėda

Renginio partneris, 

kontaktinis asmuo: 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klaipeda@kcci.lt, +370 46 390 

867, 390861.

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 

VK7. LT verslui ir institucijoms naudingos informacijos apie akreditavimo šalį teikimas.

Periodiškas LT verslo ryšiams naudingos informacijos (parodos, konferencijos, renginiai, viešieji 

pirkimai, makro ekonominės tendencijos, produktų įvedimo į rinką reikalavimai ir pan.) ir 

institucijoms dvišalių ekonominių ryšių skatinimui naudingos informacijos (akreditavimo valstybės 

ekonominio vystymosi strategijos ir prioritetai, skatinimo priemonės ir pan.) teikimas - ekonominių 

aktualijų apžvalgos ne rečiau, kaip kartą per mėnesį /specifinė informacija pagal poreikį. Informacija 

apie LT įmonėms galimai įdomius viešuosius pirkimus turi būti pateikta VšĮ "Versli Lietuva" ir 

suinteresuotiems asmenims ne vėliau, kaip likus mėnesiui iki dokumentų dalyvauti viešajame pirkime 

pateikimo termino.    

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 

VK8. Informacijos apie Lietuvą (ekonominiai rodikliai, įvairūs renginiai, duomenų bazės) platinimas 

rezidavimo šalyje.

Informacijos (Lietuvoje vykstantys renginiai, parodos, konferencijos, įvairios duomenų bazės, 

investicinė aplinka, makro ekonominiai LT rodikliai ir pan.)  platinimas įvairiais tiksliniais kanalais. 

Jei elektroniniu paštu platinama informacija apie konkretų renginį/konferenciją, tuomet nurodoma 

kokiais konkrečiais kanalais info buvo išplatinta. 



Tikslai/rezultatas: Informacijos sklaida tarp užsienio šalių verslo atstovų, siekant pritraukti 

užsienio dalyvius, verslo delegacijas. 

3 Data: 2018 m.  lapkričio-gruodžio mėn.

Turinys: Verslo pasiekimų paroda Lietuvoje, Šiauliuose.

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo:

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Aistė Žalevičienė, 

aiste.zaleviciene@chambers.lt, +370-686-28912

Tikslai/rezultatas: Informacijos apie rengiamą renginį išplatinimas tiksliniams adresatams el. paštu. 

Dalyvių-potencialių pirkėjų  pritraukimas į parodą, susitikimų B2B 

organizavimas.

4 Data: 2018 m. sausis-gruodis

Turinys: "e-Lithuania" klasterio viešinimas

Užsakovas, 

kontaktinis asmuo:
Monika Poškutė, asociacija Infobalt, mp@infobalt.lt 

Tikslai/rezultatas: 
Pagal "Infobalt" prašymus ir pateiktą informaciją, viešinti ir reklamuoti klasterio 

teikiamus sprendimus 

Siektinas rodiklis:

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS 

VK9. Kitos užduotys (instrukcijos, pavedimai).

Kiti, iš anskto neplanuoti ir į aukščiau išdėstytų veiklos kriterijų sritį nepatenkantys, pavedimai ir 

instrukcijos.  


