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Przedstawiamy kolejne wydanie Newslettera projektu FOREST:
Nadrzędnym celem projektu FOREST jest wsparcie długoterminowych powiązań między
przedsiębiorcami należącymi do łańcucha dostaw biomasy, co przełoży się na rozwój
europejskiego sektora ciepła z odnawialnych źródeł energii. Projekt jest współfinansowany z
programu Inteligentna Energia dla Europy, a wsparcie obejmuje przedsiębiorców z Austrii,
Włoch, Irlandii, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Działaniami projektowymi
pragniemy objąć wszystkie aspekty dostaw ciepła z biomasy, dzieląc doświadczenia,
promując przykłady dobrych praktyk oraz rozwijając współpracę, która jak mamy nadzieję,
umożliwi stworzenie realnej alternatywy dla stale rosnącego zapotrzebowania na paliwa
kopalne. W czasie ogólnoeuropejskich i regionalnych wydarzeń dzielimy się wiedzą,
narzędziami i przewodnikami stanowiącymi owoc wysiłków partnerów projektu z ostatnich
dwóch lat. Udzielamy również bezpośrednich konsultacji dla przedsiębiorstw pragnących
rozszerzać działalność w zakresie dostaw biomasy drzewnej. Rok 2012 rozpoczęliśmy
organizacją licznych wydarzeń i wspólnych działań w ramach łańcuchów dostaw, kolejne
wydarzenia planujemy w późniejszym czasie.
W ramach projektu FOREST oferujemy bezpośrednie konsultacje dla przedsiębiorców,
szkolenia, podróże studyjne po Europie oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów z innymi
uczestnikami rynku. Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższymi usługami prosimy o
kontakt z biurem najbliższego partnera projektu.

Aktualności projektu FOREST
1. Darmowe przewodniki projektu FOREST już dostępne online
Niemal zakończyliśmy prace nad przygotowaniem kompletu materiałów informacyjnych,
prezentujących najlepsze europejskie przykłady wykorzystania biomasy. Opracowania
można za darmo pobrać w formacie PDF ze strony projektu FOREST.

2. Internetowa społeczność projektu FOREST
Internetowa społeczność projektu FOREST rozpoczęła swoją działalność i stara się jak
najlepiej wykorzystać oferowane funkcjonalności. Jest to doskonałe narzędzie pozwalające
małym przedsiębiorstwom szybko zaistnieć w Internecie i pomóc odnaleźć partnerów
biznesowych z sąsiednich ogniw łańcucha dostaw. Zapisanie się do społeczności i
utworzenie własnej grupy daje możliwość stworzenia forum nawiązywania współpracy,
wymiany informacji i rozwoju biznesu. Grupy mogą mieć charakter publiczny lub prywatny.
Zapraszamy do przyłączenia się do społeczności projektu FOREST.

3. Narzędzia szkoleniowe
W ramach projektu FOREST szwedzki Uniwersytet Linnaeusa opracował fantastyczne
materiały szkoleniowe zawierające moc informacji niezbędnych dla każdego, kto jest
zainteresowany wykorzystaniem biomasy do ogrzewania. Jest to interaktywne narzędzie
pozwalające na samodzielną ocenę aktualnego stanu wiedzy i monitorowanie postępów.

4. Internetowa baza zawierająca dane kontaktowe europejskich firm
Internetowa baza kontaktów już została uruchomiona. Jest ona nieocenionym źródłem
informacji o przedsiębiorstwach działających w regionach objętych działaniami projektu
FOREST, ale też z reszty Europy. Jeżeli poszukujesz partnera biznesowego lub chcesz
nawiązać współpracę z zagranicznymi dostawcami- tu powinieneś zajrzeć w pierwszej
kolejności. W bazie nie ma danych kontaktowych Twojej firmy? Skontaktuj się z najbliższym
biurem partnera projektu i podaj informacje jakie chciałbyś zamieścić w bazie.

5. Kalendarz wydarzeń projektu FOREST
W

kolejnej

fazie

realizacji

projektu

FOREST-

rozpowszechniania

przygotowanych

przewodników i bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami- zaplanowaliśmy liczne
wydarzenia w partnerskich regionach. Informacje o bieżących wydarzeniach będą
publikowane w kalendarzu na stronie internetowej projektu.

Konferencja podsumowująca projekt FOREST i międzynarodowe targi
w Wels
1. Światowe Dni Zrównoważonej Energii, Wels, Austria, 1 Marca 2012
Mimo iż do zakończenia projektu pozostało jeszcze parę miesięcy, na które zaplanowano
liczne działania i wydarzenia, postanowiliśmy zorganizować konferencje podsumowującą
projekt już w marcu, podczas Światowych Dni Zrównoważonej Energii w Wels. Wydarzenie
trwa aż trzy dni i rokrocznie przyciąga tysiące przedsiębiorców, instytucji, organizacji.
Partnerzy projektu FOREST zorganizowali „Dzień Biomasy”, w czasie którego skupiono się
na omawianiu dotychczasowych wyników projektu i opinii niektórych z uczestniczących
przedsiębiorców. Zaprezentowano między innymi przykłady: kompletnej usługi dostawy
ciepła do polskiego zespołu szkół, czy spółdzielni pozyskującej biomasę na cele grzewcze w
Wielkiej Brytanii. Polska prezentacja nt. Biomass contracting for schools (Umowy na dostawy
ciepła z biomasy dla szkół) przedstawiła sytuację na rynku ciepła z biomasy w Polsce oraz
przykłady z województwa pomorskiego.
Wygłoszone prezentacje są dostępne na stronie wydarzenia: http://www.wsed.at

Wiadomości ze świata
1. Wizyta studyjna w Szwecji
Zeszłoroczna wizyta studyjna w Austrii okazała się być dużym sukcesem. Także w tym roku
zaoferowaliśmy przedsiębiorstwom możliwość wspólnego wyjazdu i wymiany wiedzy - tym
razem ze Szwedzkimi ekspertami. Wyjazd miał miejsce pod koniec maja. Jego głównym
celem było zachęcenie przedstawicieli dopiero rozwijających się rynków biomasy do

zapoznania się z projektami zrealizowanymi na dojrzałych rynkach, zainspirowanie
innowacyjnych przedsięwzięć i promocja przykładów dobrych praktyk. Uczestnicy wyjazdu
mieli okazję przyjrzeć się modelom ogrzewania miejskiego w Szwecji, wykorzystywanym
technologiom, zawieranym umowom współpracy i metodom przetwarzania biomasy.

Grupa z województwa pomorskiego na tle magazynu biomasy

2. Rynek Odnawialnej Energii odwiedziło 1100 osób!
8 marca b.r. miało na zachodnio-południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii duże wydarzenie
branżowe- Rynek Odnawialnej Energii organizowany przez jednego z partnerów projektu
FOREST- Regen SW. Wystawa połączona z konferencją to jedno z ważniejszych wydarzeń
regionalnego kalendarza zrównoważonej energii, w tym roku przyciągnęła jeszcze więcej
odwiedzających. Ponad 80 wystawców wypełniło halę Westpoint w Exeter, reprezentując
różne organizacje i przedsiębiorców łańcucha dostaw. Wydarzeniu towarzyszyły seminaria
poprowadzone przez partnerów projektu, dotyczące norm jakości biopaliw stałych a także
metod kontraktowania i współpracy.

3. Spotkanie grupy projektu FOREST w Gdańsku
Mieliśmy możliwość gościć na dwudniowym spotkaniu członków międzynarodowego
konsorcjum projektu FOREST. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej
realizacji projektu oraz plan działań na okres do zakończenia projektu. W ramach spotkania
oprócz posiedzeń roboczych był czas na wizytę w szkole w Owidzu, zasilanej w ciepło z
kotłowni opalanej peletami, w ramach długoterminowej umowy na dostawę ciepła. Dla
większości uczestników była to pierwsza wizyta w naszym kraju i regionie.

4. 95% wniosków składanych w ramach of Renewable Heat Incentive (mechanizm
wsparcia ciepła z odnawialnych źródeł energii w Wielkiej Brytanii) zostało
odrzuconych
W okresie od 28 listopada 2011 r. (gdy ruszył program RHI dla budynków niemieszkalnych)
do 31 marca b.r. Ofgem (administrator systemu) udzielił wparcia dla 20 instalacji z 376 na
które składane były wnioski. Ofgem wielokrotnie poruszał kwestię niskiej jakości składanych
wniosków, niewystarczającej ilości zawartych w nich informacji lub sprzecznych dowodów
dotyczących kosztów.

