Turinys
Informacija jaunimo / studentų verslumui
Įstaigos, įmonės
Valstybinės / Viešos įstaigos
Technologijų parkai
Informacija, Švietimas, Iniciatyvos
Verslumo ugdymo programos
Studentų praktikos
Verslo informacija / Mokomoji medžiaga
Naujienos / Įmonių katalogai
Konkursai
Finansavimas

Informacija jaunimo/studentų verslumui
Įstaigos, įmonės
Valstybinės / Viešos įstaigos
Pavadinimas

Nuoroda

Investuok Lietuvoje

http://www.investlithuania.comhttp:/
/www.investlithuania.com/

Versli Lietuva

http://www.verslilietuva.lt/http://ww
w.verslilietuva.lt/

Verslo paramos agentūra

http://www.lvpa.lt/http://www.lvpa.l
t/

Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra

http://mita.lt/http://mita.lt/

Lietuvos Inovacijų Centras

http://www.lic.lt/http://www.lic.lt/

Investicijų ir verslo garantijos

http://www.invega.lt/http://www.inv
ega.lt/

http://www.invega.lt/

Technologijų parkai

Parkas

Nuoroda

Šiaurės miestelio technologijų parkas

http://www.smtp.lt/http://www.smtp.lt/

Visorių technologijų parkas

http://www.vitp.lt/http://www.vitp.lt/

Saulėtekio slėnio technologijų parkas

http://www.sunrisevalley.lt/http://www.sunr
isevalley.lt/

http://www.sunrisevalley.lt/

Informacija, Švietimas, Iniciatyvos
Verslumo ugdymo programos
Programa

Nuoroda

Iniciatorius

START - Studentų verslumo
ugdymas verslo centruose

www.pradejau.lthttp://www.prad
ejau.lt/

Visorių technologijų parkas

Verslo informacinė svetainė

http://www.startbusiness.lt/http:
//www.startbusiness.lt/

Saulėtekio slėnis

Verslumo mokykla adVenture

http://www.ssvm.lt/http://www.s
svm.lt/

Saulėtekio slėnis

Verslininkų pamokos mokiniams

http://www.kamtoreikia.lt/http://
www.kamtoreikia.lt/

http://www.kamtoreikia.lt/

Jaunimo verslumo mentorystė

http://versloakademija.euhttp://v
ersloakademija.eu/

VŠĮ “Verslo
iniciatyva”http://www.vini.lt
/

Moksleivių iniciatyvos ugdymas

http://www.kitasvariantas.lt/http:
//www.kitasvariantas.lt/

VšĮ “Kitas Variantas”

Junior Chamber International

http://www.jci.lt

Junior Achievement

http://www.jal.lt

AIESEC

http://www.aiesec.lt

Sėkmės mokykla
Moksleivių lyderystės forumas

www.sekmesmokykla.lt
http://www.drasinkimeateiti.lt/

Patarimai laisvai samdomiems

http://www.galiudirbtisau.lt

JCI

Studentų praktikos
Kuruoja

Praktikų puslapio adresas

Lietuvos verslo darbdavių
konfederacijahttp://www.lvdk.eu/

www.gerapraktika.lt

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija
„Linava“

http://www.epraktika.lt/

Lietuvos verslo konfederacija [ ICC lietuva ]

http://startuoju.lt/http://startuoju.lt/

Lietuvos prekybos įmonių
asociacijahttp://www.lietuvos-prekyba.lt/

http://www.praktikastudentams.lt/http://w
ww.praktikastudentams.lt/

Nacionalinė elektros technikos verslo
asociacijahttp://neta.lt/

http://praktikos.neta.lt/http://praktikos.net
a.lt/

Lietuvos mokslo
tarybahttp://www.lmt.lt/lt/pradzia.html

http://www.smpraktika.lt/http://www.smpr
aktika.lt/

INENTER: Europinis mokslo ir įmonių praktikų
bendradarbiavimo projektas

http://inenter.eu/lt/http://inenter.eu/lt/

http://inenter.eu/lt/

Verslo informacija / Mokomoji medžiaga
Pavadinimas

Nuoroda

Susieta

Verslo Vartai

http://verslovartai.lt/http://verslovartai.lt/

Versli Lietuva

Žinynas kuriantiems
verslą

http://www.easystart.lt/http://www.easystart.lt/

http://www.e
asystart.lt/

Kaip pradėti savo
verslą

http://kursai.epilietis.eu/http://kursai.epilietis.eu/

Langas į Ateitį

Mokomoji medžiaga http://www.lvpa.lt/Puslapiai/MokomojiMedziaga.aspxhttp:
//www.lvpa.lt/Puslapiai/MokomojiMedziaga.aspx
Informacija verslui
Europoje

LVPA

http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_lt.htmhttp http://ec.eur
://ec.europa.eu/youreurope/business/index_lt.htm
opa.eu/youre

urope/busine
ss/index_lt.ht
m
Grįžimas į darbo
rinką per verslumą

http://relese.eu/http://relese.eu/

VVK, ŠMTP

Naujienos / Įmonių katalogai
Pavadinimas

Nuoroda

Paminėta

Inovacijų portalas

http://www.inovacijos.lt/http://w
ww.inovacijos.lt/

LIC, Invega

Starters

http://starters.lt/http://starters.lt
/

http://starters.lt/

http://starters.lt/

Konkursai
Pavadinimas

Nuoroda

Verslauk

http://verslauk.lt/http://verslauk.lt Vilniaus
/
savivaldybė

Startup Kitchen

http://www.thestartupkitchen.lt/h
ttp://www.thestartupkitchen.lt/

AIESEC

Vyksta darbinės
sesijos

Inovatyvaus
verslo idėjų
turnyras

http://www.versloturnyras.lt/http:
//www.versloturnyras.lt/

Šiaurės Miestelio
Tech. Parkas

Idėjų teikimas
pasibaigęs, vyksta
darbas

adVenture

http://ssvm.lt/adventure/eigahttp: Saulėtekio parkas
//ssvm.lt/adventure/eiga

Idėjų teikimas
pasibaigęs, vyksta
darbas

MOKAT

Finansavimas

http://www.demola.lt/

Organizuoja

Infobalt ir Visorių
parkas

Būsena
Pasibaigęs

Prasideda

Pavadinimas

Nuoroda

Paminėta

Verslo angelų tinklas

http://www.businessangels.lt/http://www.busi
nessangels.lt/

Saulėtekio slėnis

VentureLAB fondas

http://venture.lthttp://venture.lt/

http://venture.lt/

Lietuvos Kredito unijų
programa

http://lku.lt/projektas-verslumoskatinimas/http://lku.lt/projektas-verslumoskatinimas/

http://lku.lt/projekt
as-verslumoskatinimas/

