REGIONALNE INICJATYWY W BIOENERETYCE
ROZWÓJ RYNKU OGRZEWANIA ZA POMOCĄ BIOPALIW W EUROPIE.

CZAS TRWANIA PROJEKTU
styczeń 2007 – czerwiec 2009

Kraje partnerów
uczestniczących w projekcie

Obecnie potrzeby energetyczne Unii Europejskiej zaspokajane są tylko w 4% z biomasy. Do roku 2010 zużycie biomasy
mogłoby ulec podwojeniu, jeśli odpowiednio byłby wykorzystywany potencjał istniejący w krajach Unii. W rezultacie Europa
mogłaby ograniczyć swe uzależnienie od paliw kopalnych, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz przyczynić się do
rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Rolę koordynatora projektu pełni niemiecka agencja target GmbH z siedzibą w Hanowerze.

CELE PROJEKTU

GRUPY ODBIORCÓW

promowanie stosowania urządzeń do spalania bio masy
w budownictwie mieszkaniowym oraz sektorze usługowoprzemysłowym

• samorządy lokalne, spółdzielnie

•

wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz zwiększenia
udziału biomasy w bilansie paliw

•

opracowanie programów działań na rzecz rozwoju bioenergetyki w regionach partnerów uczestniczących w
projekcie

• małe i średnie przedsiębiorstwa
• firmy wykonawcze, przedsiębiorstwa

•
•
•

likwidacja barier technicznych i rynkowych

mieszkaniowe

.

•

komunalne

• właściciele domów jednorodzinnych i
budynków wielorodzinnych

stymulowanie rozwoju rynku regionalnego
podnoszenie świadomości społecznej na temat możliwości
stwarzanych przez wykorzystanie biomasy oraz wspieranie realizacji celów zawartych w unijnym „Planie działań
w sprawie biomasy” ( Biomass Action Plan)

DZIAŁANIA

•

Zidentyfikowanie czynników decydujących o powodzeniu wdrażania regionalnych projektów wykorzystania
biomasy

•

Opracowanie wskazówek dotyczących korzyści ekonomicznych i technicznych stosowania biomasy jako
paliwa w elektrociepłowniach

•
•
•
•

Kompilacja sprawdzonych mechanizmów finansowania projektów inwestycyjnych dotyczących biomasy
Forum regionalnych instytucji zaangażowanych w tworzenie regionalnych planów działań promujących
wykorzystanie biomasy do ogrzewania
Przeprowadzenie europejskiego konkursu szkolnego na temat wykorzystania drewna jako źródła energii
Zorganizowanie Europejskiego Dnia Pelet, podczas którego właściciele systemów ogrzewania opalanych
peletami udostępnią je zwiedzającym

•

Opracowanie przewodnika rynku biomasy przedstawiającego podstawowe informacje, bodźce finansowe
i dane teleadresowe

•

Przeprowadzenie szkoleń dla instalatorów i firm wykonawczych w zakresie nowych technologii na rynku
biomasy

•

Przeszkolenie producentów paliw wytwarzanych z biomasy: rolników, leśników, przedstawicieli przemysłu
drzewnego oraz firm zajmujących się handlem i dystrybucją paliw

•

Przygotowanie pakietu usług konsultacyjnych skierowanych do potencjalnych inwestorów

KONSORCJUM PARTNERÓW PROJEKTU
Austria
O. Ö. Energiesparverband
Czechy
Energy Centre Ceske Budejovice
Francja
Institut Technique Européen du Bois
Energie
Niemcy

•

University of Applied Sciences and Arts
Hildesheim / Holzminden / Göttingen

•

target GmbH (Koordynator projektu)

Irlandia
South-East Regional Authority
Włochy
Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige
Litwa
Lithuanian Energy Institute
Polska
Bałtycka Agencja Poszanowania
Energii S.A.

Słowacja
Biomasa, združenie právnických
osôb
Hiszpania
Fundacion Asturiana de la Energia
Szwecja

•

Energy Agency for Southeast
Sweden

•

GDE-Net (Association of Local
Authorities

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.
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