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2013/01/11 - Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio vizitas institute

SVEIKINAME !!!
Eugenija Farida Dzenajavičienė apsigynė daktaro disertaciją

Sausio 11 d. Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis kartu su savo visuomeninės konsultacinės tarybos nariais – visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus” direktoriumi doc. Vladu Gaidžiu,
radijo laidų vedėju, žurnalistu Audriu Antanaičiu, VšĮ „Konstitucinių teisių gynimo agentūros” direktoriumi
Liudviku Ragauskiu – lankėsi Lietuvos energetikos institute.

Tema: Biokuro efektyvaus
panaudojimo darniai energetikos ūkio plėtrai tyrimas
(Energetika ir termoinžinerija
06 T);
Mokslo šaka: Energijos tyrimai
Kitos nuotraukos čia

Projektai ir sutartys
2013 m. sausio 11 d. pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys su Europos socialinio fondo agentūra dėl projektų „Inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui“ (vadovas – Nerijus Striūgas, vykdytojai 13, 12, 14 ir 15 lab.) ir „Įvairių rūšių paruošto biokuro, gaminimas
iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, savybių bei šio kuro pritaikymo mažos ir vidutinės galios šildymo
įrenginiuose tyrimai“ (vadovas – Nerijus Pedišius, 12 lab.) pateiktų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ kvietimą.
2013 m. sausio 2 d. pradėtas MITA koordinuojamas projektas „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga“ (MITAP). Vienas
projekto partnerių – Lietuvos energetikos institutas.
2013 m. sausį pradedamas 7BP projektas „Advanced Multiphysics Simulation Technologies“ (AMST). Projekto koordinatorius – Liuksemburgo universitetas, LEI atstovas – A. Džiugys.
Projekto „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas“ vykdymo metu
jau panaudota per 20 mln. Lt iš ES ir Lietuvos Respublikos biudžeto gautų lėšų, už kurias įsigyta ir sumontuota 60 vnt.
eksperimentinės įrangos, įdiegti 45 vnt. programinės įrangos paketai. Iš 10 planuotų atnaujinti mokslo padalinių, 5 padaliniai aprūpinti visa numatyta įranga. Sukurta 15 naujų darbo vietų, pasirašytos 2 ilgalaikio bendradarbiavimo sutartys su
verslu.
ETSON (The European Technical Safety Organisation Network) projekto dalyvių darbinis susitikimas

SVEIKINAME !!!
Darius JAKIMAVIČIUS
apsigynė daktaro disertaciją

Tema: Kuršių marių vandens
balanso elementų pokyčiai ir
jų prognozė dėl gamtinių bei
antropogeninių veiksnių
(Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 04 T) ;
Mokslo šaka: Aplinkos technologija, užterštumo kontrolė
Kitos nuotraukos čia

2013/01/31 - Seminaras "Darnios plėtros aspektai rengiant savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus"

Daugiau informacijos rasite instituto tinklapyje http://www.lei.lt

