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Nr.
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Paraiškos reg.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vadovas

Vykdančioji institucija

1.

LT08-2-LMTK-01-001

Paradigminių pokyčių socialinėje-ekonominėje sistemoje
tyrimas transformatyvaus turizmo kontekste

dr. Zivile GedminaiteRaudone

Lietuvos agrarinės
ekonomikos institutas

2.

LT08-2-LMTK-01-002

Griaučių raumenų sistemos sveikatos, senėjimo ir
disfunkcijos rodikliai

dr. Aivaras Ratkevicius

Lietuvos sporto
universitetas

3.

LT08-2-LMTK-01-004

Atliekų šilumos surinkimas naujais oksidiniais
termoelektriniais generatoriais, galinčiais veikti aukštoje
temperatūroje aplinkos ore

habil. dr. Aivaras Kareiva

Vilniaus universitetas

4.

LT08-2-LMTK-01-005

Vyresnio amžiaus žmonių įtraukties į darbo rinką didinimas
įveikiant socialinę ekonominę nelygybę

habil. dr. Ona Gražina
Rakauskienė

Mykolo Romerio
universitetas

5.

LT08-2-LMTK-01-006

Hidrologinių sausrų ir pavojų kiekybinis įvertinimas
atsižvelgiant į klimato pokyčius

dr. Jūratė Kriaučiūnienė

Lietuvos energetikos
institutas

6.

LT08-2-LMTK-01-007

CO2 konservavimas daugiasluoksnėse konstrukcijose,
gaminamose iš augalų produktų perdirbimo atliekų

dr. Sigitas Vėjelis

Vilniaus Gedimino
technikos universitetas

7.

LT08-2-LMTK-01-008

Priešvėžinės teranostinės PET žymės, konjuguotos su didelio dr. Daumantas Matulis
afiniškumo ir selektyvumo karboanhidrazei IX ligandu,
sukūrimas

Vilniaus universitetas

8.

LT08-2-LMTK-01-009

Inovatyvių, neinvazinių ir jautrių molekulinių metodų, skirtų
žuvų ir vėžių patogenų stebėsenai, vystymas, testavimas ir
įveiklinimas

dr. Anastasija Zaiko

Klaipėdos universitetas

9.

LT08-2-LMTK-01-011

Daugiasluoksnių kompozitų atliekų fizikocheminis
perskyrimas ir perdirbimas į vertingas medžiagas: proceso
teorija ir technologija

dr. Gintaras Denafas

Kauno technologijos
universitetas

10.

LT08-2-LMTK-01-012

Sakralinės migracijos. Susietos priešmoderniojo sakralinio
kultūros paveldo istorijos įvairiose kultūrose.

dr. Ruth Sargent Noyes

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas

11.

LT08-2-LMTK-01-013

Mokytojų kompetencijų tobulinimas, siekiant suvaldyti
patyčias mokykloje, kaip vienas iš būdų skatinant įtraukią
visuomenę.

dr. Darius Gerulaitis

Vytauto Didžiojo
universitetas

12.

LT08-2-LMTK-01-014

Arsenas Fenoskandijos ledyninio poveikio srityje: šaltiniai,
sklaida, galimi poveikio šaltiniai ir vandens išteklių bei
grunto tvarkymo būdai

dr. Jonas Satkūnas

Gamtos tyrimų centras

13.

LT08-2-LMTK-01-015

Tarpkultūrinės mediacijos priemonės sociokultūrinei
imigrantų integracijai

dr. Ramunė Kasperavičienė

Kauno technologijos
universitetas

14.

LT08-2-LMTK-01-016

Gerovės politika ir socio-ekonominės nelygybės vietos
lygmeniu:į šeimą,užimtumą orientuotos politikos ir paslaugų
vystymas kaimiškuosiuose regionuose

habil. dr. Aušra Maslauskaitė

Vytauto Didžiojo
universitetas

15.

LT08-2-LMTK-01-017

Tvarus vietinių augalinių baltymų ir šalutinių produktų
panaudojimas - nauji geresnių juslinių, mitybinių ir
funkcinių savybių ingredientai

dr. Petras Rimantas
Venskutonis

Kauno technologijos
universitetas

16.

LT08-2-LMTK-01-018

Nauji tvarūs katalizatoriai atsinaujinančios energijos
taikymams

dr. Rasa Pauliukaitė

Fizinių ir technologijos
mokslų centras

17.

LT08-2-LMTK-01-019

Inovatyvūs sprendimai mažėjančiuose miestų regionuose vietos veikėjų vaidmuo

dr. Donatas Burneika

Lietuvos socialinių
tyrimų centras

18.

LT08-2-LMTK-01-020

Socialinė vyresnio amžiaus darbuotojų (moterų) įtrauktis:
galimybių ir gebėjimų dalyvauti darbo rinkoje bei darbogyvenimo balanso didinimas

dr. Rūta Kazlauskaitė

ISM, Vadybos ir
ekonomikos universitetas

19.

LT08-2-LMTK-01-021

Migracijos barjerų vertinimas Baltijos šalyse

dr. Egidijus Kasiulis

Vytauto Didžiojo
universitetas

20.

LT08-2-LMTK-01-022

Karbonizacija paremtų inovatyvių žemės ūkio sistemų
sukūrimas paviršinių vandenų eutrofikacijos mažinimui

dr. Danutė Karčauskienė

Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centras

21.

LT08-2-LMTK-01-023

Kintantis Baltijos šalių migracijos kraštovaizdis: kova su
nelygybe per kryžminį objektyvą

dr. Sigita Kraniauskienė

Klaipėdos universitetas

22.

LT08-2-LMTK-01-024

Nematoma kultūra: kaip sumažinti regėjimo negalią turinčių
žmonių socialinę atskirtį?

habil. dr. Elena Macevičiūtė

Vilniaus universitetas

23.

LT08-2-LMTK-01-025

Lingvistinės integracijos veiksniai: politinis poveikis,
ideologija ir socialinė įtrauktis

habil. dr. Ineta Dabašinskienė

Vytauto Didžiojo
universitetas

24.

LT08-2-LMTK-01-027

Daugiapakopės vaistų pernašos sistemos ir biojautrūs
paviršiai hidrogelių pagrindu

dr. Edvinas Orentas

Vilniaus universitetas

25.

LT08-2-LMTK-01-028

Be atliekų. Tarpdalykinis tvaraus išteklių naudojimo
permąstymas.

dr. Rūta Šlapkauskaitė

Vilniaus universitetas

26.

LT08-2-LMTK-01-029

Kepenų vaizdinimas ir diagnostika naudojant netiesinį
ultragarsą

habil. dr. Arunas
Lukosevicius

Kauno technologijos
universitetas

27.

LT08-2-LMTK-01-030

Socialinės ir ekonominės nelygybės mažinimas: akliesiems
ir silpnaregiams skirti virtualios realybės sprendimai

dr. Saulė MačiukaitėŽvinienė

Vilniaus universitetas

28.

LT08-2-LMTK-01-031

Įtraukumo problematika migracijos naratyvuose: kultūros
pernešimas ir integracija

dr. Laura Laurušaitė

Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas

29.

LT08-2-LMTK-01-033

Migracijos saugumizavimas ir integracija Baltijos ir Šiaurės
šalių kontekste: politinių naratyvų, politikos ir socialinių
nuostatų dinamika

dr. Dovilė Jakniūnaitė

Vilniaus universitetas

30.

LT08-2-LMTK-01-034

Universalus bazinių pajamų modelis kaip novatoriška
gerovės technologija

dr. Birutė Teodora
Visokavičienė

Kazimiero
Simonavičiaus
universitetas

31.

LT08-2-LMTK-01-035

Aplinkai draugiškų izoliuojančių dujų aukštos įtampos
įrenginiuose ilgalaikio efektyvumo tyrimas

dr. Rolandas Paulauskas

Lietuvos energetikos
institutas

32.

LT08-2-LMTK-01-037

Baltijos ir Šiaurės šalių mados industrija: konkurencingumas
ir socialinis, ekonominis, kultūrinis poveikis

dr. Remigijus Venckus

Kazimiero
Simonavičiaus
universitetas

33.

LT08-2-LMTK-01-038

Individualizuoto sergančiųjų autoimuniniu epitelitu
limfoproliferacijos menedžmento epigenetiniai ir
neuroimuniniai taikiniai

dr. Diana Mieliauskaitė

VMTI Inovatyvios
medicinos centras

34.

LT08-2-LMTK-01-039

Genomo redagavimas

dr. Kristina Jaškūnė

Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centras

35.

LT08-2-LMTK-01-042

Patikimas dalinimasis pacientų kuriamais sveikatos
duomenimis sveikatos priežiūrai gerinti

dr. Dalius Navakauskas

Vilniaus Gedimino
technikos universitetas

36.

LT08-2-LMTK-01-043

Moterys versle: tvarus požiūris lyčių lygybei paskatinti

dr. Lina Mikaloniene

Vilniaus universitetas

37.

LT08-2-LMTK-01-044

Bendradarbiavimas priimant sprendimus Baltijos šalyse:
atsinaujinančių išteklių bendrijų ir gaminančių vartotojų
perspektyva

dr. Arvydas Galinis

Lietuvos energetikos
institutas

38.

LT08-2-LMTK-01-045

Viena planeta: įtrauktis ir aplinkosauginis sąmoningumas

dr. Alin Olteanu

Kauno technologijos
universitetas

39.

LT08-2-LMTK-01-047

Aplinkos DNR panaudojimas Europinių ungurių (A.
anguilla) biomasės ir migracijų vertinimui Baltijos šalių ir
Norvegijos gėlavandenėse sistemose

dr. Linas Ložys

Gamtos tyrimų centras

40.

LT08-2-LMTK-01-048

Išmanioji sprendimų palaikymo sistema tvariam kranto
zonos išteklių valdymui

dr. Loreta KelpšaitėRimkienė

Klaipėdos universitetas

41.

LT08-2-LMTK-01-049

Gamtinių dujų dekarbonizacija naudojant vandenilį: reikšmė
Baltijos regiono rinkai bei transporto ir šildymo sektoriams

dr. Simona Tučkutė

Lietuvos energetikos
institutas

42.

LT08-2-LMTK-01-050

Eutrofikacijos valdymas klimato kaitos sąlygomis, surenkant
biomasę ir mažinant maistines medžiagas

dr. Georg Umgiesser

Klaipėdos universitetas

43.

LT08-2-LMTK-01-052

Socialinis kapitalas - prielaida moksleivių gerovei per su
sveikata susijusį elgesį ir mažą psichologinį distresą:
epidemiologinis tyrimas

dr. Arūnas Emeljanovas

Vilniaus universitetas

44.

LT08-2-LMTK-01-053

Kiber-fizinio saugumo platformos, skirtos vandens valymo
įrenginių apsaugai naudojant Daiktų Interneto ir
intelektualiąsias technologijas, sukūrimas

dr. Sergej Jakovlev

Klaipėdos universitetas

45.

LT08-2-LMTK-01-054

Gamtai draugiški hidroenergijos sprendiniai

habil. dr. Petras Punys

Vytauto Didžiojo
universitetas

46.

LT08-2-LMTK-01-056

Moderniosomis smulkiagrųdėmis dangomis paremta
fotovoltaika

dr. Arūnas Šetkus

47.

LT08-2-LMTK-01-057

Volframo sindromo sąlygoti galvos smegenų ir raumenų
ląstelių metabolizmo pokyčiai - naujų terapinių taikinių
paieška

dr. Julius Liobikas

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas

48.

LT08-2-LMTK-01-058

Nauji vertingų medžiagų ekstracijos būdai iš dumblių
išaugintų integruotose multitrofinėse akvakultūrose

dr. Arūnas Stirkė

Fizinių ir technologijos
mokslų centras

49.

LT08-2-LMTK-01-059

Skaitmeninimas ir dirbtinis intelektas teisėsaugos
institucijose: iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą

habil. dr. Rūta Adamonienė

Mykolo Romerio
universitetas

50.

LT08-2-LMTK-01-061

Naujos kartos Baltijos jūros ekosisteminių paslaugų
modeliavimo ir vertinimo priemonė

dr. Artūras RazinkovasBaziukas

Klaipėdos universitetas

Fizinių ir technologijos
mokslų centras

51.

LT08-2-LMTK-01-062

Darnus atliekų perdirbimas plazma: Kompozitinės
medžiagos 3D spausdinimui

dr. Liutauras Marcinauskas

Lietuvos energetikos
institutas

52.

LT08-2-LMTK-01-063

Viešojo saugumo sistema IR ir THz spinduliuotės
nanodarinių šaltinio pagrindu

dr. Renata Butkutė

Fizinių ir technologijos
mokslų centras

53.

LT08-2-LMTK-01-064

Aplinkai draugiški tinkai

dr. Violeta Kaunelienė

Kauno technologijos
universitetas

54.

LT08-2-LMTK-01-065

Finansinė gerovė nepriklausimų darbuotojų

dr. Alfreda Šapkauskienė

Vilniaus universitetas

55.

LT08-2-LMTK-01-066

Lėtinių žaizdų epigenetika ir mikrobioma: naujų
molekulinių mechanizmų ir potencialių individualizuotų
gydymo metodų tyrimas

dr. Skaidra Valiukevičienė

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas

56.

LT08-2-LMTK-01-067

Vaisių ir daržovių atliekų bio-rafinavimas į aukštos
pridėtinės vertės produktus

habil. dr. Valentinas Snitka

Kauno technologijos
universitetas

57.

LT08-2-LMTK-01-068

Postpartum depresija

dr. Cesar A. Agostinis
Sobrinho

Klaipėdos universitetas

58.

LT08-2-LMTK-01-069

VystytITinkamai: techno-institucinės struktūros gairės
okulomotorikos diagnazavimo technologijos įvedimui
mokyklose

habil. dr. Vladislav Fomin

Vilniaus universitetas

59.

LT08-2-LMTK-01-071

Kietakūnės natrio jonų baterijos efektyvioms energijos
sistemoms

dr. Tomas Šalkus

Vilniaus universitetas

60.

LT08-2-LMTK-01-072

Tvarus Baltijos jūros regiono vandens išteklių valdymas
kuriant technologinius sprendimus naujų išteklių iš atliekų
gamybai

dr. Alvija Šalaševičienė

Kauno technologijos
universitetas

61.

LT08-2-LMTK-01-074

Technologinė pažanga besivejančiajame Baltijos regione:
Inovatyvūs verslo modeliai darniai socialinei ir ekonominei
raidai

dr. Monika Petraitė

Kauno technologijos
universitetas

62.

LT08-2-LMTK-01-077

Socialinės įtraukties kliūtys ir galimybės mokyklose bei
švietimo biurokratijos kontekstuose: tarpkultūrinis
palyginimas

dr. Victor de Munck

Vilniaus universitetas

63.

LT08-2-LMTK-01-078

Personalizuotas Frizzled Receptorių Signalinimo Kelių
Valdymas Taikant Nanosistemas Lėtinių Artritų Prevencijai

dr. Eiva Bernotienė

VMTI Inovatyvios
medicinos centras

64.

LT08-2-LMTK-01-079

Vaikų patiriančių riziką socialinės teisės krizės laikotarpiu

dr. Ilona Tamutienė

Vytauto Didžiojo
universitetas

* Projektai išdėstyti paraiškų registracijos numeracijos eilės tvarka.

