4 Priežastys, kodėl verta prisijungti prie Lietuvos biomasės
energetikos asociacijos LITBIOMA
www.biokuras.lt

Būsite informacijos
sraute

Tapę Asociacijos LITBIOMA nariais būsite įtraukti į
naujienų gavėjų sąrašą. Asociacija nuolat dalinasi
informacija apie svarbiausius pasikeitimus biomasės
energetikoje, informuoja apie kvietimus teikti
paraiškas finansavimui gauti, leidžia pranešimus
spaudai apie nariams aktualiausius klausimus.

Dalyvausite
priimant sektoriui
svarbius
sprendimus

Asociacija vykdo aktyvią lobistinę veiklą – nuolatos
organizuoja susitikimus su ministerijų atstovais, teikia
pastabas projektams bei siūlo iniciatyvas biokuro
sektoriaus tobulinimui. Prisijungę prie Asociacijos
gausite visą informaciją bei galėsite teikti savo
pastabas ir pasiūlymus!

Jausitės
bendruomenės
dalimi

Gausite nuolaidas
dalyvavimui
svarbiausiuose
renginiuose

Asociacija 2 kartus per metus organizuoja bendrus
narių susirinkimus. Sekcijų susirinkimai
organizuojami 2-3 kartus per metus pagal poreikį.
Dalyvavimas Asociacijos veikloje leis Jums
susipažinti su verslo bei mokslo atstovais, susirasti
verslo partnerių bei bendraminčių.

Asociacija LITBIOMA aktyviai bendradarbiauja su
Lietuvos bei užsienio organizacijomis – yra Europos
biomasės energetikos asociacijos Bioenergy Europe,
Pasaulio biomasės energetikos asociacijos WBA,
Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Atsinaujinančių
išteklių konfederacijos narė. Aktyviai bendradarbiauja
su Lietuvos šilumos tiekėjais, Biokuro birža, Europos
granulių taryba. Asociacijos nariai nuolat gauna
nuolaidas dalyvavimui aukščiausio lygio biomasės
energetikos renginiuose, konferencijose.

Kaip prisijungti prie Asociacijos LITBIOMA?
www.biokuras.lt

Kas yra Asociacijos LITBIOMA nariai?
2003 metų vasarą įkurta Lietuvos biomasės
energetikos asociacija LITBIOMA šiuo metu vienija
daugiau nei 40 įmonių. Asociacijai priklauso kietojo
biokuro ir kitų atsinaujinančių vietinių išteklių –
medienos, šiaudų, energetinių gluosnių, durpių –
gamintojai ir tiekėjai, biokuro katilinių ir kitos
įrangos gamintojai ir projektuotojai, energijos
gamintojai bei mokslo įstaigos.

Kas yra Asociacijos LITBIOMA narių sekcijos?

Asociacijos LITBIOMA nariai yra suskirstyti į 5 sekcijas, kurios vienija skirtingose sferose veikiančias
įmones ir organizacijas. Asociacija sekcijoms siunčia informaciją pagal aktualumą, taip pat kas kelis
mėnesius yra rengiami sekcijos narių susirinkimai.
Įmonės pajamų rėžis
0 – 1 448 100 eur
1 448 100 – 5 792 400 eur
Daugiau nei 5 792 400 eur

Nario mokestis
metams
600 eur
800 eur
1000 eur

Kiek tai kainuos Jūsų įmonei?
Asociacija taiko diferencijuotą nario mokestį - nario
mokestis bus paskirtas atitinkamai pagal įmonės
pajamas - 600; 800 arba 1000 eur.; nario mokestis
mokslo institucijoms, gluosnių augintojams bei
jaunoms įmonėms (veikiančioms ne ilgiau nei 2
metus) - 150 Eur. metams.

Su kuo valgomas ENplus?

Atsakysime į visus kylančius klausimus:

Europos granulių taryba Asociacijai LITBIOMA yra suteikusi
išskirtinę teisę atstovauti ENplus® sertifikavimo sistemą
Lietuvoje. Su Asociacijos pagalba granulių gamintojai,
gaminantys aukščiausios kokybės medienos granules, o taip
pat ir prekybininkai gali būti sertifikuoti ENplus® sistemoje.

Kas yra MTT?
Asociacijos Mokslinė techninė taryba (MTT) vienija
stipriausius šalies mokslininkus dirbančius biomasės
energetikos srityje. Viena iš pagrindinių tarybos funkcijų–
padėti Asociacijai spręsti iškilusius klausimus, dalyvauti
numatant uždavinius, tikslus ir perspektyvas Asociacijos
veiklai.
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