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NACIONALINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ PLĖTROS KOSMOSO SRITYJE 2010–2015 METŲ
PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2010–2011 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Uţdaviniai

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Preliminarus
lėšų poreikis
ir galimi
finansavimo
šaltiniai
(tūkst. litų)

1. Sudaryti
palankią aplinką
Lietuvos
kosmoso
sektoriaus
konsolidavimui ir
plėtrai

1.1. Parengti ir ūkio ministro įsakymu patvirtinti
visuomenės informavimo apie mokslo ir
technologijų pasiekimus kosmoso srityje bei apie
kosmoso veiklos naudą valstybei ir jos piliečiams
programą

2011 m.

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos mokslo taryba

_

1.2. Identifikuoti valstybės institucijų, verslo ir
piliečių suinteresuotumą bei poreikį naudotis
kosminių technologijų ir duomenų iš kosmoso
pagrindu sukurtais produktais ir paslaugomis

2011 m.

Ūkio ministerija,

–

1.3. Surinkti ir apibendrinti pasiūlymus dėl Lietuvos
prioritetų kosmoso veikloje ir parengti Nacionalinės
mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros
kosmoso srityje 2010-2015 m. programos
įgyvendinimo 2012–2015 m. priemonių planą

2011 m.

Ūkio ministerija,

_

I ketv.

II ketv.

II ketv.

2
Ūkio ministerija, Uţsienio reikalų ministerija

_

20102011 m.

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Finansų
ministerija, Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija,
Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos ryšių reguliavimo
tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Susisiekimo
ministerija,
Sveikatos
apsaugos
ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Uţsienio
reikalų ministerija, Ţemės ūkio ministerija

_

3.1. Įvertinti Lietuvos verslo ir mokslo potencialą,
gebantį įsijungti į EKA veiklą ir Europos kosmoso
programos vykdymą, atliekant studiją, bei uţtikrinti
šio potencialo tolesnės raidos stebėseną

2011 m.

Ūkio ministerija

75

3.2. Organizuoti mokymus Lietuvos kosmoso
sektoriaus įmonėms dėl įmonių ir jų produkcijos
sertifikavimo pagal ISO ir ECSS (Europos
standartizacijos bendradarbiavimas kosmoso srityje)
standartus

2011 m.

Ūkio ministerija

30

2. Inicijuoti ir
plėtoti
bendradarbiavimą
su Europos
kosmoso
agentūra (toliau –
EKA) siekiant
įstoti į šią
tarptautinę
organizaciją

2.1. Sudaryti Lietuvos bendradarbiavimo su EKA
susitarimą

2010 m.

2.2. Išnagrinėti
Lietuvos bendradarbiavimo
kosmoso srityje su Europos ir kitomis valstybėmis
bei tarptautinėmis organizacijomis tikslingumą ir
nustačius, kad tai yra tikslinga, pateikti pasiūlymų
Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl šio
bendradarbiavimo

3. Skatinti
Lietuvos verslo ir
mokslo
potencialo
įsijungimą į EKA
veiklą ir Europos
kosmoso
programos
vykdymą

IV ketv.

III ketv.

____________________________

