
 

Projektas „Agroinovacijų ir maisto mokslinių tyrimų bazės modernizavimas ASU“ 
Projekto pareiškėjas Aleksandro Stulginskio universitetas 

Projekto partneris Nėra 

Projekto finansavimo 

priemonė 

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir 

integracija į europines infrastruktūras 

Projekto tikslas Projekto tikslas – išvystyti Aleksandro Stulginskio universiteto MTEPI 

infrastruktūrą Agroinovacijų ir maisto technologijų srityje. 

Projekto uždaviniai Projekto uždavinys - atnaujinti Aleksandro Stulginskio universiteto MTEPI 

infrastruktūrą, pritaikant ją MTEPI veikloms Agroinovacijų ir maisto 

technologijų srityse.   

Projekto veiklos  1) 4E2p pastato rekonstrukcija;  

2) laboratorinės įrangos įsigijimas.  

Projekto tikslinės grupės Mokslininkai, tyrėjai vykdantys MTEPI veiklą įkurtose laboratorijose, II ir III 

studijų pakopos studentai, verslo subjektai. 

Projekto laukiami rezultatai Rekonstruotas pastatas 4E2p, įsigyta laboratorinė įranga 

Projekto biudžetas, Eur. 1 210 419 Eur 

Prašomas finansavimas, Eur. 1 013 000 Eur 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

36 mėn. 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

Jurgita Baranauskienė 

8 37 752 216 

Jurgita.baranauskiene@asu.lt 

 



Projektas „Naujos kartos biodegalų potencialo atvėrimas Baltijos jūros regione“  

Unlocking of advanced biofuel potential in the Baltic Sea region 

Projekto pareiškėjas Aleksandro Stulginskio Universitetas 

Projekto partneris Latvia University of Agriculture  

Estonian University of Life Sciences 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 

Lietuvos Respublikos Žemés Ūkio Rūmai 

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA 

Lietuvos miško savininkų asociacija 

Latvian biomass association LATbio 

Latvian Agricultural Organization Cooperation Council 

Foundation Private Forest Centre (Estija) 

Swedish biomass energy association SWEBIO 

Ibus Innovation A/S (Danija) 

Projekto finansavimo 

priemonė 

Europos Regioninės Plėtros Fondas 85 % 

Projekto tikslas Projekto tikslas yra inicijuoti naujos kartos biodegalų gamybą Baltijos 

jūros regiono šalyse - Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje - išnaudojant 

gausius vietinius biomasės resursus, 

Projekto uždaviniai Biomasės bei antrinių žaliavų resursų potencialo naujos kartos 

biodegalų gamybai įvertinimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 

Biomasės tiekimo grandinių  naujos kartos biodegalų gamybai modelių 

parengimas 

Demonstracinių biomasės plantacinių želdinių, skirtų žaliavos tiekimui 

naujos kartos biodegalų gamybai, įrengimas 

Naujos kartos biodegalų ir subproduktų rinkų įvertinimas 

Pažangiausių naujos kartos biodegalų gamybos technologijų analizė, 

atsižvelgiant į optimalias biomasės tiekimo galimybes regione 

Optimalių naujos kartos biodegalų gamybos vietų parinkimas 

Naujos kartos biodegalų gamybos pradiniai projektavimo darbai 

Viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimo modelių naujos kartos 

biodegalų gamybos diegimui analizė 

Naujos kartos biodegalų gamybos tvarumo analizė 

Valstybinės politikos, skatinančios investicijas į naujos kartos 

biodegalų gamybą, gairių planavimas 

Projekto veiklos  A1. Biomasės išteklių vertinimas ir modeliavimas, tiekimo grandinių 

projektavimas 

A2. Produktų ir sub-produktų rinkų vertinimas 

A3. Galimų technologijų vertinimas ir parinkimas 

A4. Naujos kartos biodegulų gamybos vietų planavimas ir gamybos 

tvarumo vertinimas 

A5. Finansinis planas ir galimybių studijos parengimas 

Projekto tikslinės grupės Valstybės valdymo institucijos (ministerijos), mokslo ir studijų 

institucijos, ūkininkai ir miškų savininkai, verslo subjektai, 

investuotojai 

Projekto laukiami 

rezultatai 

Projektas prisidės prie Interreg Baltic Sea Region programos tikslų 

įgyvendinimo, sustiprins viešojo bei privataus sektoriaus galimybes 

dalyvauti atsinaujinančios energijos planavimo bei pasiūlos 

užtikrinimo procesuose. 

• Nacionalinės institucijos sustiprins valdymo kompetencijas 

planuojant politikos priemones, skatinančias atsinaujinančios 



energetikos plėtrą, gerinant investicinę aplinką bei skatinat 

bendradarbiavimą atsinaujinančios energijos ir bio-ekonomikos srityse. 

• Mokslo ir studijų institucijos sustiprins savo žinias apie biomasės bei 

antrinių žaliavų resursų galimybes, pažangiausia biomasės konversijos 

technologijas, įgis kompetencijų bendradarbiaujant su ūkininkais bei 

miško savininkais, verslo subjektais užsienio partneriais.  

• Ūkininkai, miško savininkai bei jų asociacijos išplės žinias biomasės 

panaudojimo naujos kartos biodegalų gamybai bei bendradarbiavimo 

galimybes dirbant su valstybinėmis institucijomis, investuotojais 

siekiant diversifikuoti ūkines veiklas.  

• Nacionalinės bioenergetikos asociacijos bei jų nariai pagerins 

kompetencijas vystant tolimesnius projektus naujos kartos biodegalų 

gamybos srityje, sustiprins verslo planavimo ir bendradarbiavimo su 

biomasės tiekėjais galimybes.  

• Investuotojai įgis galimybę investuoti į naujos kartos biudegalų 

gamybą Baltijos jūros regione. 

Įgyvendinus projektą numatoma parengti biomasės pasiūlos naujos 

kartos biodegalų gamybai techninius ekonominius optimizavimo 

modelius Baltijos regiono šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje) ir tris 

naujos kartos biodegalų gamybos galimybių studijas. 

Projekto biudžetas, Eur. 4,335,000.00 €  

Prašomas finansavimas, 

Eur. 

3,596,250.00 € 

670,000.00 € (ASU) 

Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

36 mėn. 

Projekto vadovas (vardas, 

pavardė, telefono Nr., 

elektroninio pašto adresas) 

Algirdas Jasinskas,  

tel. +370 61204002,  

algirdas.jasinskas@asu.lt 
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