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Pagrindinės kryptys 

• Baltiečių nelygybė 

• Baltiečių problemos 

• Kooperacijos skatinimas 

• Pasirengimas naujajai BŽŪP 

• EIB finansiniai instrumentai 

• Klimato kaita prisitaikymas mažinimas 

• Ypatingai metano dujos 

• Inovatyvios drenažo sistemos 

• Darnesnės maisto sistemos 

 



BIOEKONOMIKA 

Bioekonomika apima tas ūkio dalis, 

kurios naudoja atsinaujinančius 

biologinius išteklius iš žemės ir 

vandens telkinių (jūros) gaminti 

maistą, bio medžiagas, bio energiją 

bei bio produktus  

 

 

Darni Bioekonomika 

 

•Socialinis dėmuo 

•Aplinkosauginis dėmuo  

•Ekonominis dėmuo 

 



ES Politinis Kontekstas 



Regioninis matmuo 

• Šaltinis Vokietijos bioekonomikos taryba 



Politiniai įsipareigojimai 

• Klimato kaita bei įsipareigojimai 

• Švaraus oro programa 

• Nauji reikalvimai sveikatos srityje 

• Pasirengimas naujajai BŽŪP 

• Žiedinė ekonomika 

• Žalioji ekonomika 

• Ir kt. 

 



Finansiniai instrumentai 

• Be galo daug finasinių instrumentų, trūksta tik 

koordinacijos ir ekonomnių modelių atsižvelgiant į 

darnos kriterijus išdirbimo. 

• Finansinės priemonės BŽŪP kaimo plėtra, Life 

aplinkosauginiai fondai, sanglauda bei kiti regioninės 

plėtros fondai, socialinis fondas ir kt 

• Cosme, paskolų garantijų ir kt. EIF programos 

• EIB paskolos garantijoms, didesniems ar sugrupuotiems 

projektams., EFSI (Junkerio) 

• Ypač daug pinigų bankuose trūksta investicinių projektų 

• Kryptinė valstybės parama, galimos subsidijos, mokesčių 

lengvatos. 

 



Bioekonomika 
• Biorafinerija 

• Biotechnologijos 

• Tradiciniai Gaminiai iš medienos 

• Inovatyvūs gaminiai iš biomasės 

• Žemės ūkio produkcija  

• Maisto produktai 

• Inovatyvus maistas 

• Bioenergetika 

• Žuvininkystė 

• Turizmas 



Maisto produktai 

 
• Iki 2050 pasaulinis maisto poreikis didės 70%  

• Tradiciniai maisto gaminiai žaliavos perdirbimas 

• Inovatyvus maisto produktai bei augančios rinkos 

• Sveikatos dėmuo galima aukštesnės pridėtinės vertės aukštesnės 

kokybės schema ŽŪ, Baltijos regiono mastu 

• Šiuo metu auginamų žemės ūkio žaliavų tolesnis kooperuotas 

perdirbimas  

• Grūdinės kultūros, pieno, mėsos,vaisių, daržovių, uogų didesnės 

pridėtinės vertės kūrimas perdirbime, atsparumas pertekliui žaliavų 

rinkose, kainos garantija, stabilios pajamos augintojams, darbo 

vietos visoje grandinėje, perdirbime, logistikoje, pardavimuose. 

Būtinas tarpregionis paskirstymas planavimas. 

• Aukščiausią pridėtinę vertę generuojančių produktų kūrimas, 

inovatyvūs ingredientai, produktai.  

 



 







IT Technologijos 

• Išmanioji miškininkystė žemės ūkis 

• Pastovus monitoringas 

• IT centrai palydovinių duomenų 

(Copernicus) apdorojimui naudojimui 



• Mums tai galimybės naujų gerai 

apmokamų darbo vietų kūrime 

• Regionų ekonominio vystymosi variklis 

• Žaliava čia pat 

• Infrastruktūra vietoje 

• Trūksta postūmio, entuziazmo, kryptingo 

darbo bei bendrų visų  pastangų... 



Į priekį 

• Reikalinga kompleksiška stategija, tačiau 

iki jos paruošiamieji darbai.  

• Būkim inovatyvūs, Stebėkime naujausias 

pasaulines tendencijas, Būkim pirmi 

• Aktyvus palaikymas bei iniciatyvos iš 

apačios – pilietinės visuomenės, socialinių 

partnerių dėmuo  

• Bendras tarpinstitucinis koordinuotas 

darbas, įtraukiant regionines, nacionalines 

ES institucijas 

 



Į priekį? Pasiskaičiuojam 

 

 



Dirbkime kartu ! 

 

Ačiū už dėmesį! 

 


