
Balandžio 2 d., ketvirtadienis, VDU Žemės ūkio akademijos IV rūmų konferencijų salė, Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.       

Moderatorė:

„BalticBiomass4Value“ projekto vadovė Virginija Kargytė

(Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos tyrimų institutas, Lietuva)

11:30–12:00

Bio-pramonės konsorciumo, atstovaujančio privatų sektorių su Europos Komisija vykdant viešojo ir

privataus sektorių partnerystę investicijoms į biologines inovacijas, veikla

Bio-pramonės konsorciumo programų direktorius Nelo Emerencia (Belgija)

12:00–12:20

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija: „Bioekonomikos politikos srities“ pasiekimai ir 

ateities gairės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vedėjas dr. Darius Liutikas (Lietuva)

12:20–12:40

Biomasės potencialas, logistika ir panaudojimo praktikos Baltijos jūros regione bei biomasės vertės 

kūrimo grandinių regiono bioenergetikos sektoriuje tobulinimo galimybes

Varmijos ir Mozūrijos universiteto Olštyne Bioekonomikos ir atsinaujinančių išteklių energetikos tyrimų centro profesorius

dr. Mariusz Stolarski (Lenkija)

12:40–13:00

Bioenergetikos sektoriaus ilgalaikės perspektyvos Baltijos jūros regione: Bioenergijos gamybos ir

vartojimo tendencijos bei prognozės

Norvegijos bioekonomikos tyrimų instituto mokslo darbuotojas Birger Vennesland (Norvegija)

Balandžio 3 d., penktadienis, VDU Žemės ūkio akademijos III rūmų 610 auditorija, Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.

10:30–11:45

Individualizuota sesija:

Inovatyvus biomasės išteklių panaudojimas

aplinkai draugiškų aukštesnės pridėtinės 

vertės bioproduktų (plastiko pakaitalų, kt.) 

gamybai

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro

Biotechnologijos instituto Taikomosios biokatalizės

sektoriaus vadovė

dr. Inga Matijošytė (Lietuva)

11:45–13:00

Individualizuota sesija:

Inovatyvus biomasės išteklių (žemės ūkio

atliekų, kt.) panaudojimas bioenergijos

gamybai

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 

Energetikos ir biotechnologijų instituto profesorius

dr. Kęstutis Navickas (Lietuva)

25-oji tarptautinė 

žemės ūkio paroda

Interreg Baltijos jūros regiono programos projekto

„Biomasės vertės kūrimo grandinių potencialo panaudojimas Baltijos jūros regione“

tarptautinis verslo tinklaveikos renginys

BIOMASĖS IŠTEKLIAI IR JŲ INOVATYVUS PANAUDOJIMAS:

APSIKEITIMAS ŽINIOMIS IR KONTAKTAIS, FINANSAVIMO GALIMYBĖS

2020 m. balandžio 2–3 d.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Mūsų tikslas – biotechnologijos mokslo bei jo platesnio pritaikymo Lietuvos ekonomikoje skatinimas
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