Biomasa, w różnej postaci, stanowi najczęściej wykorzystywane odnawialne źródło energii cieplnej w Europie. Jest to paliwo
lokalnie dostępne, nie przyczyniające się do wzrostu zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, pozwalające na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i rozwój rynku pracy. Wykorzystywana technologia jest prosta, trwała i niedroga. Lepsze
wykorzystanie biomasy jest także korzystne dla rozwoju regionalnego. Obecnie kraje Europy cechuje różne stadium tworzenia rynków biomasy. Projekt REGBIE+ ma na celu zacieśnienie współpracy między regionami dla wymiany doświadczeń i
wspierania rozwoju ogrzewnictwa w oparciu o biomasę.
Projekt jest współfinansowany przez program Inteligentna
Energia dla Europy. Uczestniczy w nim 13 partnerów z 13 europejskich regionów. Okres trwania projektu: styczeń 2007 – czerwiec 2009
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Zadania jakie stawia sobie projekt:
Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz zwiększenia udziału
biomasy w bilansie paliw
• Identyfikacja kluczowych uczestników rynku
• Wspieranie współpracy między uczestnikami rynku
• Rozpoznanie czynników mających wpływ na rozwój rynków biomasy w ogrzewnictwie
• Międzyregionalna wymiana doświadczeń
• Tworzenie Regionalnych Planów Działań Wykorzystania Biomasy
Podnoszenie świadomości społecznej
• Konkursy dla szkół na temat wykorzystania biomasy w ogrzewnictwie
• Regionalne „Dni Pelet” i wydarzenia im towarzyszące
• Opracowanie materiałów informacyjnych i Przewodnika po rynku biomasy
Niwelowanie barier technicznych i rynkowych
• Przeprowadzenie szkoleń dla instalatorów i firm wykonawczych w zakresie nowych
technologii na rynku biomasy
• Konsultacje i wstępne studium wykonalności projektów
Wymiana doświadczeń i know-how
• Stworzenie strony internetowej projektu
• Upowszechnianie efektów projektu
• Organizacja konferencji tematycznych
• Opracowanie broszury prezentującej przykłady najlepszych inwestycji zrealizowanych
w partnerskich regionach.

www.regbieplus.eu
Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej ulotki leży po stronie jej  autorów. Ulotka  nie  odzwierciedla opinii Wspólnot Europejskich.
Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Fotografie: T. Avramov, BIOMASA, SERA, BAPE
Projekt: target · set-up.print.media, Hannover
Maj, 2008

Koordynator projektu:
target GmbH, Hanower, Niemcy

Konsorcjum:
• Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Gdansk,
Polska
• Biomasa, združenie právnických osôb, Kysucký
Lieskovec, Słowacja
• Energy Agency for Southeast Sweden, Växjö,
Szwecja
• Energy Centre Ceske Budejovice, Ceské Budejovice,  
Czechy
• Fundacion Asturiana de la Energia, Mieres,
Hiszpania
• Gävle Dala Energikontor, Gävle, Szwecja
• 3N Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende
Rohstoffe, Werlte, Niemcy
• Institut Technique Européen du Bois Energie,
Lons le Saunier, Francja
• Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Litwa
• Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige, Bolzano, Włochy
• O. Ö. Energiesparverband, Linz, Austria
• South-East Regional Authority, Clonmel, Irlandia

Kontakt:
Bałtycka Agencja
Poszanowania Energii SA
e-mail: bape@bape.com.pl
Tel.: +48 58 347 55 35
Fax: +48 58 347 55 37
www.bape.com.pl
www.regbieplus.eu

