KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ–FORUMĄ

„REGIONAI – BIOEKONOMIKOS PLĖTROS PROVERŽIO LIETUVOJE KATALIZATORIAI“
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas maloniai kviečia Lietuvos regionų, savivaldybių,
verslo ir mokslo institucijų atstovus aptarti bioekonomikos plėtrą Lietuvoje bei galimas sinergijas tarp regionų ją vystant vietos lygmeniu.
Data: 2019 m. vasario 14 d.

Vieta: Universiteto g. 8a, Akademija, Kauno r.

Išankstinė registracija: dalyvių skaičius ribotas, prašome registruotis čia

KONFERENCIJOS–FORUMO AKTUALUMAS
Spartus gyventojų skaičiaus augimas pasaulyje ir klimato kaita verčia žmoniją ieškoti būdų, kaip apsirūpinti maistu, energija, medžiagomis, įvertinus tai, kad iškastiniai gamtos ištekliai yra riboti ir jų
naudojimas didina poveikį aplinkai. Moksliniais tyrimais ir inovacijomis grindžiama bioekonomika, kuri apima tvarią atsinaujinančių biologinių išteklių gamybą ir tų išteklių bei atliekų perdirbimą į
maistą, pašarus, kitus vertingus bioproduktus ir bioenergiją, gali padėti tausoti aplinką, apsirūpinti maistu, pasiekti didesnį energetinį saugumą, taip pat didinti pramonės ilgalaikį konkurencingumą
bei skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Europos Komisija, peržiūrėjusi 2012 m. patvirtintą ES bioekonomikos strategiją, 2018 m. spalio mėn. paskelbė jos atnaujinimą ir tai, kad siūloma ženkliai didinti
šios srities mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą, t. y. iki 2027 m. pasiūlyta skirti 10 mlrd. eurų.
Svarbu pažymėti, kad bioekonomika užima svarbų vaidmenį bendroje Lietuvos ekonomikoje. Joje sukuriama apie 13 proc. Lietuvos BVP. Bioekonomikos sektoriuose dirba virš 17 proc. visų šalies
dirbančiųjų. Šių sektorių eksportui pagaminamos produkcijos vertė sudaro beveik 44 proc. viso Lietuvos eksporto. Bioekonomikos vystymas plačiai numatytas ir Lietuvos regionų plėtros kryptyse
(specializacijose):
Alytaus regionas

Klaipėdos regionas

Panevėžio regionas

Tauragės regionas

Utenos regionas

»»Maisto industrijos plėtra – nuo

»»Bioekonomika (inovatyvūs ir netaršūs

»»Žemės ūkis ir gamtos ištekliai
»»Maistas ir gėrimų gamyba
»»Baldai ir tekstilė
»»Biotechnologijos

»»Maistas ir žemės ūkis
»»Miškininkystė, mediena ir baldų pramonė
»»Inovatyvi eksportuojanti gamyba

»»Lengvoji pramonė (tekstilės

žaliavos iki produkto (augalininkystė ir
gyvulininkystė)
»»Apdirbamosios gamybos vystymas
(maisto produktų, medienos ir jos gaminių,
baldų, guminių ir plastikinių gaminių
gamyba)
Kauno regionas
»»Sumani pramonė ir logistika

(kompleksiškas bioekonomikos vystymas)
»»Mokslas, technologijos ir inovacijos
(žemės ūkio mokslai, biotechnologijos,
eko-inovacijos)

produktai, biomasės ir atliekų perdirbimo
technologijos, chemijos ir medienos
pramonę apjungiantis klasteris, biomasės
energetika)
»»Inovatyvus ir ekologinis žemės ūkis (tvari
žuvininkystė, agroinovacijos naujų žaliavų
kūrimui ir perdirbimui)
Marijampolės regionas
»»Maistas (maisto produktų gamyba)
»»Mediena (medienos ir jos gaminių

gamyba)

Šiaulių regionas
»»Išmanioji gamyba (augalininkystė

ir gyvulininkystė, maisto produktų,
medienos ir jos gaminių, baldų,
guminių ir plastikinių gaminių
gamyba)

(tekstilės, drabužių, guminių ir plastikinių
gaminių gamyba)
»»Sumani specializacija (Cleantech/Greentech)
Telšių regionas
»»Konkurencingos pramonės įmonės (chemijos

ir farmacijos; miškininkystės, medienos
apdirbimo ir baldų gamybos; maisto ir žemės
ūkio produktų gamybos; tekstilės ir aprangos
gamybos)
»»Tvari energetika

gaminių ir drabužių gamyba),
maisto pramonė ir gėrimai
»»Medienos ir jos dirbinių
gamyba
Vilniaus regionas
»»Sumani pramonė

(farmacijos produktų,
medienos, jos gaminių, baldų ir
drabužių gamyba)

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nacionalinės regioninės politikos prioritetų iki 2030 metų patvirtinimo“ projektas, registruotas 2018–04–25, taip pat Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018–08–03 viešam
svarstymui pateikta šio nutarimo projekto versija.

KONFERENCIJOS–FORUMO

„REGIONAI – BIOEKONOMIKOS PLĖTROS PROVERŽIO LIETUVOJE KATALIZATORIAI“
PROGRAMA
Konferenciją–forumą moderuoja: Virginija Kargytė, valdymo konsultantė,
ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo projekto „Biomasės vertės grandinių potencialo panaudojimo skatinimas Baltijos jūros regione“ vadovė

9:30 – 10:00

Registracija, kava/arbata

»» Konferencijos–forumo atidarymas

10:00 – 10:15

Sveikinimo žodis
• Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleris
prof. dr. Antanas Maziliauskas
• Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros
fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė

»» Europos Sąjungos bioekonomikos strategija, gerosios patirties pavyzdžiai

10:15 – 10:30

Europos Sąjungos bioekonomikos strategija ir jos įgyvendinimo progresas
Dalia Miniataitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja

10:30 – 10:45

12:45 – 13:00

Dr. Inga Matijošytė, Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidentė

13:00 – 13:15

13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

11:00 – 11:15

Bioekonomikos plėtros potencialas atskiruose Lietuvos regionuose
Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, doc. dr. Daiva Makutėnienė, Virginija Kargytė,
prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doc. dr. Gintarė Vaznonienė ir
doc. dr. Rimantas Dapkus, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos
Bioekonomikos plėtros fakultetas

11:15 – 12:15

Pietų pertrauka

»» Bioekonomikos plėtros proveržis verslo ir mokslo atstovų akimis

Proveržis maisto gamyboje ir jo tiekimo grandinėse
12:15 – 12:30
12:30 – 12:45

Maisto sistemos – darni plėtra, iššūkiai ir galimybės
Dr. Alvija Šalaševičienė, Kauno technologijos universiteto Maisto instituto direktorė
Vietos maisto sistemos kūrimo savivaldybėse galimybės
Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doc. dr. Ilona Kiaušienė, doc. dr. Gintarė Vaznonienė
ir Rimantas Čiūtas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos
Bioekonomikos plėtros fakultetas

Proveržis akvakultūros ir kituose vandens išteklių pagrindu vystomuose
sektoriuose
Roma Stubrienė, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko direktorė,
parko plėtros vadovas Andrius Sutnikas

13:45 – 14:00

Lietuvos miško išteklių pagrindu vystomi sektoriai Baltijos šalių kontekste
Sigitas Girdziušas, bendrovės „Vakarų medienos grupė“ konsultantas medienos
klausimais, Estijos gyvybės mokslų universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Marek Metslaid

Lietuvos bioekonomika: plėtros tendencijos ir potencialas
Prof. dr. Vlada Vitunskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos
Bioekonomikos plėtros fakultetas

Proveržis bioatliekų panaudojimo (žiedinės bioekonomikos) srityje
Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininko
pavaduotojas, valdybos narys

»» Bioekonomikos plėtra Lietuvoje, atskirų regionų potencialas

10:45 – 11:00

Proveržis bioenergetikos sektoriuje
Vilma Gaubytė, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „LITBIOMA“ direktorė,
asociacijos projektų koordinatorė Eglė Tauraitė

Šiaurės šalių (Islandijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos ir Suomijos) regionų geroji
patirtis vystant bioekonomiką
Dr. Karen Refsgaard, Šiaurės ministrų tarybos regioninės plėtros tyrimų centro
„Nordregio“ tyrimų direktorė, generalinio direktoriaus pavaduotoja

Proveržis biotechnologijų sektoriuje, jų taikymo pramonėje plėtra

14:00 – 14:30

Kavos/arbatos pertrauka

»» Diskusija apie bioekonomikos vystymą Lietuvos regionuose ir galimas sinergijas tarp jų

14:30 – 16:00

Diskusijos prelegentai
• Žemės ūkio viceministras dr. Darius Liutikas
• Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento
Inovacijų politikos skyriaus patarėja Jovita Surdokienė
• Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas
Benjaminas Žemaitis
• Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius
Raimundas Beinortas
• Agentūros „Kaunas IN“ Verslo skyriaus vadovas, atliekantis direktoriaus
funkcijas, Tadas Stankevičius
• Agentūros „Klaipėda ID“ verslo projektų vadovas Kazys Pupinis

