
FOsteRing Efficient long term Supply 
parTnerships

Rozwijanie efektywnych 

długoterminowych powiązań w 

IEE/09/656/SI2.558320

długoterminowych powiązań w 

dostawach biomasy

FOREST
czerwiec 2010 - grudzień 2012



O projekcie

• Współpraca przedsiębiorców na 
różnych etapach łańcucha dostaw 
biomasy, od rolników i leśników do 
projektantów i architektów 

• Rozwój i umocnienie 
długoterminowych umów na dostawy 

Esco/

umowy na 
dostawy ciepła

Bezpośrednie 
umowy dostawczedługoterminowych umów na dostawy 

biomasy 

• Wzbudzenie zaufania do technologii u 
końcowego użytkownika i wynikające 
z tego liczniejsze inwestycje w 
instalacje cieplne na biomasę 

umowy dostawcze

Współpraca i partnerstwo



Cele projektu

• Rozwój rynku- od pieców do kotłów przemysłowych

• Wzbudzenie zaufania do technologii, co pobudzi 
wydatki inwestycyjne

• Integracja poszczególnych ogniw łańcucha dostaw • Integracja poszczególnych ogniw łańcucha dostaw 
stworzy wiarygodny, stabilny rynek

• Wymiana doświadczeń między liderami rynkowymi: 
Austrią i Szwecją, a krajami rozwijającymi się: Polską, 
Wielką Brytanią, Irlandią, Hiszpanią i Włochami



Narzędzia projektu

• Modele współpracy, wzory umów długoterminowych, 
przykłady dobrych praktyk 

• Bezpośrednia współpraca między przedsiębiorcami 
(B2B) – ułatwienie kontaktów i wymiana doświadczeń(B2B) – ułatwienie kontaktów i wymiana doświadczeń

• Bezpośredni wzrost potencjału rynkowego poprzez 
rozwój istniejących i tworzenie nowych łańcuchów 
dostaw 



Rezultaty projektu 

• Ogólnodostępne interaktywne narzędzie zawierające materiały 
szkoleniowe i przykłady dobrych praktyk 

• 3 regionalne imprezy targowe i 6 wyjazdów międzyregionalnych 
w celu wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów w celu wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów 

• Bezpośrednie mechanizmy wsparcia, doradztwo, szkolenia

• Ogólnodostępna platforma internetowa, zawierająca wszystkie 
narzędzia i usługi opracowane w trakcie trwania projektu



Partnerzy projektu

• Regen South West, REGENSW, 
Wielka Brytania

• Seven Wye Energy Agency, 

• O.Ö. Energiesparverband, ESV, 
Austria

• Comitato Termotecnico
Italiano, CTI, Włochy

Koordynator:  Dr Guy Hitchcock, University of Exeter, Wielka Brytania

Email: g.s.j.hitchcock@exeter.ac.uk, Tel: +44 1392 264141

• Seven Wye Energy Agency, 
SWEA, Wielka Brytania

• Energikontor Sydost, ESS, 
Szwecja

• Bałtycka Agencja Poszanowania 
Energii SA, BAPE, Polska

• Comitato Termotecnico
Italiano, CTI, Włochy

• Tipperia Energy Agency, TEA, 
Irlandia

• Agencia de Provincial de la 
Energia de Burgos, AGENBUR, 
Hiszpania


