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Žaliosios pramonės inovacijų programos 

VERSLO GALIMYBĖS 
BIOMASĖS  
ENERGETIKOS SRITYJE 
verslo įmonių kontaktų mugė 

KVIETIMAS 

2016 m. lapkričio 22–23 d. 

Oslas, Norvegija 

Anker Hotel, Storgata 55, 0182 

Dalyvaudami šioje verslo kontaktų mugėje Jūs: 
 

Susipažinsite su Lietuvos ir 
Norvegijos biomasės išteklių 
situacija ir tendencijomis. 

Sužinosite apie galimybes 
įgyvendinti dvišalius Lietuvos 
ir Norvegijos projektus. 
 

Išgirsite apie pažangiausius 
biomasės išteklių panaudojimo 
būdus, inovatyviausius projektus 
ir kuriamą pridėtinę vertę 
(gerosios praktikos pavyzdžiai). 
 

Apsilankysite pažangiose 
bioenergijos gamybos įmonėse 
Norvegijoje. 
 

1. 3. 

2. 4. 

Į verslo kontaktų mugę gali vykti ne daugiau kaip 2 įmonės atstovai. 

Dalyvavimas verslo kontaktų mugėje yra 

NEMOKAMAS. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos 

apmokamos Žaliosios pramonės inovacijų 

programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis. 

Norinčius dalyvauti prašome 
 iki lapkričio 11 d. užpildyti 

 
REGISTRACIJOS ANKETĄ 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, bendradarbiaudama su Ūkio ministerija ir Norvegijos agentūra 

„Innovation Norway“, kviečia dalyvauti Žaliosios pramonės inovacijų programos kontaktų mugėje, kuri skirta 

biomasės energetikos srityje veikiančioms įmonėms. Tai galimybė užmegzti ir plėtoti verslo ryšius su 

Norvegijos biomasės energetikos sektoriaus atstovais, pasidalinti idėjomis, inicijuoti dvišalius projektus 

biomasės energetikos srityse. 

 

https://docs.google.com/a/monored.lt/forms/d/e/1FAIpQLSfhTE8CwMIBRVMWEWr8vevCoo05nhYxFSz4WKaTW_cH7XI3XA/viewform?c=0&w=1


  

Darbotvarkė 

DATA: 2016 m. lapkričio 22–23 d. 

VIETA: Anker Hotel, Storgata 55, 0182 Oslas, Norvegija. 

DALYVIAI: Norvegijos ir Lietuvos įmonės, dirbančios biomasės energetikos srityje. 

 

 

Lapkričio 22 d., antradienis 
 

Lapkričio 23 d., trečiadienis 
 

09:30–10:00 Registracija 

10:00–10:10 Sveikinimo žodis 
Izolda Bričkovskienė, Lietuvos ambasadorė Norvegijos Karalystėje 

10:10–10:30 Biomasės energetika Lietuvoje. Situacija ir potencialas 
Vilma Gaubytė, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos (LITBIOMA) direktorė 

10:30–10:50 Norvegijos pasiekimai ir kryptys biomasės energetikos srityje 
Simen Gjølsjø, Norvegijos bioekonomikos tyrimų instituto vyresnysis patarėjas 

10:50–12:00 Gerieji pavyzdžiai ir diskusija apie Lietuvos ir Norvegijos verslo galimybes ir iššūkius 
biomasės energetikos srityje 
Mokslų daktarė Karin Øyaas, Popieriaus ir pluoštų tyrimų instituto (PFI) tyrimų vadovė 
Darius Čičinskas, AB Axis Industries verslo plėtros vadovas 
Norvegijos įmonė. Tikslinama 
Ralfas Lukoševičius, UAB Enerstenos grupė inovacijų direktorius 
Mokslų daktaras Andrius Tamošiūnas, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus 
pavaduotojas 

12:00–12:30 Kavos pertrauka 

12:30–13:00 Įmonių prisistatymas 

13:00–16:00 Individualūs susitikimai 

16:00–17:00 Vėlyvieji pietūs 

 

8:30–15:00               Vizitai į 3 pažangias Norvegijos biomasės energetikos įmones. Tikslinama 

 

Registracija pagal individualų įmonių atstovų poreikį.  
Dalyvavimo Zero konferencijoje išlaidos nėra 
kompensuojamos Žaliosios pramonės inovacijų 
programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis. 
 

Detalią informaciją apie renginio 
 programą ir dalyvavimą kontaktų mugėje 
užsiregistravusioms įmonėms pateiks ir į 

rūpimus klausimus atsakys: 
 

Monika Jakučionytė 
monika@mvp.lt,  

+370 611 66 417 

AKTUALU: Zero konferencija 2016 
Lapkričio 24 d., ketvirtadienis 


