
 

 

LAEI mokslininkai pristatė mokslinių tyrimų rezultatus 10-ajame ES Baltijos jūros 

regiono strategijos tarptautiniame metiniame forume „Reduce – Reuse – Rethink” 

 

2019 m. birželio 12–13 dienomis Gdanske (Lenkija) vyko 10-asis ES Baltijos jūros regiono 

strategijos tarptautinis metinis forumas „Reduce – Reuse – Rethink”, sukvietęs per 700 įvairių 

sričių ir profesijų dalyvių iš daugiau nei 40 pasaulio šalių. Šiais metais Forume gvildentos 

žiedinės ekonomikos subtilybės, ieškant būdų spręsti šiandieninius Baltijos jūros regiono 

vystymosi, o kartu – ir viso pasaulio iššūkius.  

 

Vienoje iš Forumo paralelinių sesijų LAEI Kaimo plėtros skyriaus mokslininkės Dr. Živilė 

Gedminaitė-Raudonė ir Dr. Rita Vilkė pristatė tarptautinio projekto LARS – „Learning Among 

Regions on Smart Specialisation” (liet. Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų), 

įgyvendinamo pagal „INTERREG“ Baltijos jūros regiono programą, tarpinius rezultatus. LAEI 

mokslininkių skaitytas pranešimas „Agri-Business driven innovation for circular economy” 

sulaukė forumo dalyvių dėmesio dėl unikalių įžvalgų, padarytų remiantis Lietuvoje atlikto 

tyrimo rezultatais, gautais taikant originalią keturgubos spiralės metodologiją (angl. The 

Quadruple Helix Model of Innovation). Renginio metu atstovautas Lietuvos agrarinės 

ekonomikos institutas, pristatant instituto vykdomas tematikas, aptartos tarptautinio 

bendradarbiavimo galimybės su forumo dalyviais „Networking village“ metu. 

 

LARS Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Latvijos, 

Vokietijos ir Lietuvos. Projektą koordinuoja Regioninė Ostrobotnijos taryba (Suomija), jis 

įgyvendinamas bendradarbiaujant 11-ai mokslo ir viešojo sektoriaus institucijų. Projekto 

įgyvendinimo trukmė: 2017 m. gegužės 25 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d. Šiuo metu jau yra pasiekti 

tokie tarpiniai įgyvendinamo LARS projekto rezultatai: 

 Parengta ir validuota regioninių inovacijų sistemų tyrimo metodika, paremta keturgubos 

spiralės (angl. Quadruple Helix) inovacijų modeliu; 

 Pagal parengtą vieningą metodiką atliktas tarptautinis regioninių specializacijų tyrimas 

visose septyniose partnerių šalyse; 

 Atlikto tyrimo rezultatai susisteminti parengtoje lyginamojoje analizėje “Revealing 

innovation potential in the Baltic Sea Region: comparative analysis” (2019);  

 Parengtas ir priimtas spausdinti mokslo straipsnis, apibendrinant Lietuvoje atliktos tyrimo 

dalies rezultatus “Unused potential for Smart Specialization development through 

collaboration: Lithuanian case” žurnalui Agricultural Economics (AGRICECON).  

 

Išsamesnė informacija apie 10-ąjį ES Baltijos jūros regiono strategijos tarptautinį metinį forumą 

pateikiama internetinėje svetainėje adresu: https://strategyforum2019.eu/. 

Išsamesnė informacija apie įgyvendinamą LARS projektą pateikiama internetinėje svetainėje 

adresu:  http://projects.interreg-baltic.eu/projects/lars-93.html  

 

https://strategyforum2019.eu/
http://projects.interreg-baltic.eu/projects/lars-93.html


Projekto vadovė Lietuvoje dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė 

Tel. (8 5) 261 7978, el.p. Zivile.gedminaite@laei.lt; 

Kartu projektą įgyvendina: 

Dr. Dalia Vidickienė (8 5) 2613169, el.p. Dalia@laei.lt 

Dr. Rita Vilkė            (8 5) 2624156, el.p. Rita.vilke@laei.lt 
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