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Šis naujienlaiškis informuoja apie tarptautinio BIO-HEAT projekto eigą. BIO-HEAT – Greitai 
augančių energetinių augalų naudojimo Rytų Europos šalių centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 
(IEE/09/890/SI2.558326) skatinimas – yra projektas, vykdomas pagal programą „Pažangi energetika – 
Europa“ (IEE) ir bendrai finansuojamas Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios agentūros (EACI). 
Šio projekto tikslas yra skatinti naudoti greitai augančius energetinius augalus (GAEA) kaip energijos 
šaltinį tikslinių šalių Vidurio bei Rytų Europoje (Čekijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir 
Lietuvoje) centralizuoto šildymo tiekimo (CŠT) sistemose, siekiant nustatyti naujus regioninius GAEA 
išteklius CŠT verslo grandinėms. Siekiant puoselėti tiesioginius kontaktus tarp tikslinių valstybių, per 
visą (24 mėnesių) projekto vykdymo laikotarpį buvo surengta keletas susitikimų. Nuo projekto 
pradžios buvo surengti du susitikimai: įvadinis posėdis 2010 m. spalio mėnesį Čekijoje ir pirmasis 
projekto eigos posėdis 2011 m. balandžio mėn. Slovakijoje. Projekto vidurio susitikimas buvo 
surengtas 2011 m. spalį Lietuvoje.  

 

BIO-HEAT interneto tinklalapio www.bio-heat.eu pakeitimai 

Vartotojų patogumui Projekto internetinė svetainė ir toliau tobulinama, daugiausia dėmesio 

skiriant internetinės svarbiausių svetainės klausimų išdėstymo aiškumui. Nuo 2010 m. gruodžio mėnesio, 

kai buvo įkurta ši internetinė svetainė, pagrindiniai pranešimai, pavyzdžiui, Projekto naujienlaiškiai ar 

informaciniai pranešimai kiekvienos dalyvaujančios šalies kalba (čekiškai, lenkiškai, rumuniškai, 

slovakiškai ir lietuviškai) buvo prienami tik naudojant svetainės kalbos pakeitimo funkciją. Vartotojas 

turėjo pasirinkti, pavyzdžiui, rusų kalbą, o paskui pereiti į skyrių ,,Atsisiunčiama ir kita informacija“ 

rumunų kalba, kad galėtų patekti į Rumunijai skirtą naujienlaiškį. Dabar vartotojui priėjimas prie 

informacijos gerokai lengvesnis. Svetainės pagrindinio puslapio skyriuje ,,Atsisiunčiama ir kita 

informacija“ anglų kalba vartotojas gali paspausti nuorodas ,,Informaciniai pranešimai“, ,,Naujienlaiškiai“ 

ar ,,Skelbimai“ ir jis iš karto bus peradresuojamas į lentelę su visa informacija reikiama kalba. 

Taip pat visuomenei dabar yra lengviau prieinama ir kita su Projektu susijusi medžiaga bei 

informaciniai pranešimai, o tai irgi daro internetinę svetainę geresnę. Nuorodos į galutinius (EACI jau 

pateiktus) informacinių pranešimų variantus yra pateikiamos ir svetainės pagrindiniame puslapyje, 

skyriuje ,,Atsisiunčiama ir kita informacija“. 

Apmokymai 

Kai kuriose valstybėse jau įvyko apmokymų praktiniai seminarai, organizuoti Projekto partnerių. 

Štai sąrašas renginių, įvykusių iki 2011 m. gruodžio mėnesio: 

- seminaras Nr. 1, įvykęs 2011 m. lapkričio 29 d. Prahoje, Čekijoje;  
- seminaras Nr. 1, įvykęs 2011 m. lapkričio 25–26 d. Timašoaroje, Rumunijoje; 
- seminaras Nr. 1, įvykęs 2011 m. spalio 12 d. Naujajame Sonče, Lenkijoje;  
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Konsorciumo nariai aptarė apmokymuose dalyvausiančias tikslines grupes ir potencialius lankytojus, kad 
būtų sėkmingai suorganizuotas apmokymų darbas ir gauti naudingi rezultatai. Šių tikslinių grupių 
apibrėžimas pateikiamas informaciniame dokumente 3.2. 

Informacinis dokumentas 3.2 

Jau parengtas Informacinis dokumentas 3.2 yra skirtas paruošti apmokymų ir platinimo programą 
tikslinėms šalims. Todėl jis apibrėžia veiksmus, numatytus atlikti perduodant BIO-HEAT temų informaciją 
ir žinias jau nustatytoms pagrindinėms tikslinėms grupėms. Šio Informacinio dokumento pagrindiniai 
klausimai yra tokie: 

 Grafike nurodytos seminarų ir praktinių užsiėmimų datos ir vietos. 

 Apmokymuose nagrinėjami klausimai (numatyti Informaciniame dokumente D2.1, apie 
šiuolaikines CŠT technologijas ir biokurą iš GAEA, kaip energijos šaltinį, tikslinėse šalyse, taip pat 
ir apie egzistuojančių kliūčių platesniam GAEA naudojimui CŠT tikslams įvardijimą). 

 Kiekvienoje šalyje priimti dokumentai BIO-HEAT temomis. 

Potencialių seminarų ir praktinių užsiėmimų dalyvių sąrašai iš visų Artimiausi susiję renginiai 
susijusių valstybių. 

Pirmaisiais 2012 m. mėnesiais Europoje vyks šie su BIO-HEAT temomis susiję renginiai:  
 Energética-Expoenergética – 2012 m. vasario 29 d., trečiadienį (Valensijoje, Ispanijoje); 
 SMAGUA – International Fair of Water and Environment (Tarptautinė vandens ir 

aplinkosaugos mugė) – 2012 m. kovo 6 d., antradienį (Saragosoje, Ispanijoje); 
 TECHAGRO – International venue for technologies in Agriculture with focus on RES – 

(Tarptautinė technologijų ir žemės ūkio paroda apie AEI) – 2012 m. kovo 31 d. – balandžio 4 d. 
(Brno, Čekijoje). 

 

 

 

Šio naujienlaiškio autoriai prisiima visišką atsakomybę už jo turinį. Jis nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei EACI, 

nei Europos Komisija neatsako už šios informacijos panaudojimą. 

Projekto generalinio koordinatoriaus 
kontaktinė informacija 

Projekto partnerių nuo Lietuvos kontaktinė informacija 

Ms. Pilar Zapata Aranda 
BIOAZUL S.L. 
Calle Severo Ochoa, 7 
PTA - Edificio de Módulos 
Tecnológicos 
29590 Campanillas, Málaga (Spain) 
Tel.: +34 951 047 290 
Mob.: +34 615 861 558 
Faksas: +34 951 047 353 
Skype: pilar.zapata.aranda 
El. paštas: pzapata@bioazul.com 
Informacija: www.bioazul.com 
 

Nerijus Jasinskas 
(Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacija) 
V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 
Vilnius 
Tel. (8 5) 266 7097. Faks. (8 5) 
235 6044 
El. paštas: nerijus@lsta.lt 
Informacija: http://www.lsta.lt 
 

Aleksas Jakštas 
(Biomasės energetikos asociacija 
LITBIOMA) 
Ukmergės g. 283B, Vilnius 
Tel. (8 5) 219 5630. Faks. (8 5) 278 
4009 
El. paštas: 
aleksas.jakstas@biokuras.lt 
Informacija: 
http://www.biokuras.lt 
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