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Konkurso  „Vokietijos-Lietuvos verslo apdovanojimai“ aprašymas 

 
Nominacija: „Kelyje į 4.0 pramonės revoliuciją“ 

 

Pradžioje atsirado garo mašinos, vėliau – elektros energija. 1970-aisias metais pramonės varikliu buvo 

automatizacija, o personalinis kompiuteris supurtė ekonomikos sektorių ir paskatino naujų verslų atsiradimą. 

Šiandien, gyvenant spartaus informacinių technologijų vystymosi eroje, žengiame į 4.0 pramonės revoliuciją, 

plačiai paplitusią pavadinimu „Industrie 4.0“ 

 

4.0 pramonės revoliucija reiškia gamybos ir pramonės sektoriaus skaitmeninimą, t.y. gamybos procesų, 

įrengimų bei žmogaus apjungimą realiu laiku informacijos ir ryšių technologijų (IRT) pagalba.  Vertės 

grandinės skaitmeninimas leidžia pasiekti pageidaujamą našumą žemesniais kaštais. 4.0 pramonės 

revoliucija yra svarbi sąlyga siekiant ateityje konkuruoti pasaulinėje rinkoje bei gebėti greitai reaguoti į 

besikeičiančius klientų poreikius ir rinkos sąlygas. 

 

Vokietija Europoje ėmėsi lyderės vaidmens pramonės skaitmeninimo sektoriuje. „Industrie 4.0“ yra vienas 

pagrindinių Vokietijos Vyriausybės darbotvarkės klausimų. Tinkamiems sprendimams rasti yra būtinas 

partnerių iš kitų šalių, kurie nori dalyvauti skaitmeninės ateities kūrime, bendradarbiavimas. Atsižvelgiant į šį 

siekį Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (AHK) nori įvertinti ir paskatinti 

Lietuvos įmones, sėkmingai įgyvendinančias 4.0 pramonės revoliucijos uždavinius ir tikslus, todėl  2017 m. 

Vokietijos-Lietuvos verslo apdovanojimų nominaciją skelbia – „Kelyje į 4.0 pramonės revoliuciją“.  

 

Kviečiame teikti paraiškas!  

 

Konkurse kviečiame dalyvauti įmones Lietuvoje, atitinkančias šiuos kriterijus: 

 

 įmonės, kurios jau yra pritaikiusios ar sukūrusios išmanius sprendimus ir technologijas gamybos 

procesuose, pvz. savavaldžiai įrenginiai/robotai, išplėstinė realybė (angl. augmented reality), didieji 

duomenys (angl. Big data), tinkliniai procesai, susiję su daiktų internetu (angl. Internet-of-Things), 

specialios kibernetinio saugumo priemonės. 

 

 IT paslaugas teikiančios įmonės, kuriančios išmanius sprendimus (pvz. IRT sprendimus, programinę 

gamybos įrangą, debesis, duomenų apdorojimo paslaugas ir kt.).  

 

Įmonė privalo būti registruota Lietuvoje ir vykdyti veiklą. Esami arba planuojami vystyti verslo ryšiai ar kiti 

bendradarbiavimo būdai su Vokietijos partneriais bei institucijomis būtų privalumas. 

 

Apdovanojimų prizas: 

 

 Pagrindinis apdovanojimų prizas – apdovanojimų taurė bei dalyvio bilietas į prestižinę pasaulinę  4.0 

pramonės revoliucijos konferenciją  „Industry of Things World“, kuri vyks 2017 m. rugsėjo 18-19 d. 

Berlyne. Organizatoriai taip pat dovanoja skrydžio į Vokietiją bilietą bei apgyvendinimą viešbutyje.  

 

 Konkurso nugalėtojui suteikiama nemokama vienerių metų narystę Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos 

rūmuose, kurie šiuo metu vienija daugiau nei 470 narių. 

 

http://industryofthingsworld.com/en/


 

 Vokietijos-Lietuvos verslo apdovanojimų ceremonija ir nugalėtojas kasmet susilaukia didelio žiniasklaidos 

dėmesio. Šis įvertinimas turi aiškią pridėtinę vertę žengiant į Vokietijos rinką. 

  

Apdovanojimų globėja  

 

Vokietijos-Lietuvos verslo apdovanojimus 2017 globoja Vokietijos ambasadorė Lietuvoje p. Jutta Schmitz. 

 

Vertinimo komisija 

 

Pateiktas paraiškas vertina kompetentinga komisija, kurią sudaro atstovai iš: 

 Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų,  

 Vokietijos ambasados,  

 LR ūkio ministerijos, 

  VšĮ Versli Lietuva,  

 asociacijos INFOBALT, 

  asociacijos LINPRA, 

 Vokietijos ekonominės plėtros agentūros (GTAI), 

 bei rėmėjų atstovai. 

 

Balsavimas vyksta ir online. Iš paraiškas pateikusių įmonių atrenkamos 5 įmonės-finalininkės. Konkurso 

laimėtojas bus išrinktas po vertinimo komisijos apsilankymo visose į finalą patekusiose įmonėse ir pasibaigus 

online balsavimui.  

 

Nugalėtojas skelbiamas iškilmingos Apdovanojimų įteikimo ceremonijos metu 2017 m. gegužės 31 d. Menų 

fabrike „Lofas“ Vilniuje.  

 

 

Paraiškas dalyvauti konkurse prašome pateikti iki š.m. balandžio 7 d. 

 

 

Asmuo kontaktams: 

Simona Gailiūtė 

Tel.: +370 5 263 91 16,  El. p.: mitglieder.lt@ahk-balt.org 
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