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Pellets@las
– Europejski Atlas Rynku Pelet

Rynki pelet służących jako paliwo są obecnie w stadium rozwoju ze względuRynki pelet służących jako paliwo są obecnie w stadium rozwoju ze względu

na rosnące ceny paliw kopalnych, kwestie ochrony środowiska oraz

zobowiązania krajów członkowskich w tym zakresie.

Niemniej jednak rynki te w Europie cechują się zróżnicowanym stopniem
rozwoju. Głównym ograniczeniem dla ich ekspansji jest brak rzetelnej
informacji o bieżącej sytuacji na rynku, co wywiera wpływ na wszystkich

uczestników.



Projekt PELLETS@LAS jest następcą poprzedniego 
projektu, Pellets for Europe, który był realizowany od 
czerwca 2003r. do kwietnia 2006r. 

PELLETS@LAS objął po nim spuściznę w postaci strony 
internetowej i bazy danych, które będą aktualizowane 
i ulepszane w ramach bieżącego projektu.



Pellets for Europe



Projekt został powołany przez Komisję Europejską w ramach 
programu Inteligentna Energia dla Europy. 

Uczestniczy w nim 12 krajów reprezentowanych przez 12 
jednostek organizacyjnych na które składają się: 

- 8 agencji energetycznych - 8 agencji energetycznych 

- 2 uniwersytety

- 1 instytut naukowy 

- 1 stowarzyszenie. 

Celem projektu jest pozyskiwanie i udostępnianie wiedzy na temat 
produkcji, obrotu i wykorzystania pelet w 27 krajach Unii 
Europejskiej i 2 krajach niezrzeszonych (Norwegia i Szwajcaria).



rozwijanie i promowanie przejrzystości europejskiego   

rynku pelet

ułatwienie obrotu peletami 

CELE

ułatwienie obrotu peletami 

likwidacja barier rynkowych 

głównie luk informacyjnych, nadwyżek produkcyjnych i 

niejasności w zarządzaniu systemem zapewnienia 

jakości



IDEA PROJEKTU

Pozyskanie do współpracy wszystkich znaczących uczestników 
rynku pelet, 

którzy w zamian za udostępnienie swoich informacji dotyczących 
wielkości produkcji, sposobów i kierunków dystrybucji oraz 
przedziałów cen, 

uzyskają dostęp do danych całego rynku europejskiego oraz bazy uzyskają dostęp do danych całego rynku europejskiego oraz bazy 
adresowej uczestników europejskiego rynku pelet, co ułatwi 
nawiązywanie kontaktów i przyczyni się do rozwoju tego rynku.

Do powszechnej publikacji będą udostępniane dane zbiorcze za zgodą 

współpracujących przedsiębiorstw tak, aby nie został zakłócony system poufności 

i konkurencyjności.



Ile pelet sprzedaje się obecnie w Europie?
Jakie moce produkcyjne są obecnie zainstalowane w Europie? 
Które kraje zużywają najwięcej pelet, a które najwięcej produkują? 

Dostępność danych o wielkości produkcji, miejscach Dostępność danych o wielkości produkcji, miejscach 
lokalizacji producentów i składów dystrybucyjnych a także 
informacji o poziomach cen w poszczególnych miejscach w 
Europie ułatwi producentom podejmowanie decyzji o wielkości 
produkcji i kierunkach zaopatrzenia, a użytkownikom- decyzji 
dotyczących inwestycji w nowe instalacje grzewcze.



Dalszymi narzędziami 
służącymi upowszechnianiu pelet będą:

regularne biuletyny informacyjne, regularne biuletyny informacyjne, 

podręcznik przedstawiający ogólne informacje  na 
temat wykorzystania pelet, 

kilkanaście linii informacji telefonicznej, 

informacje prasowe 

seminarium



Niedawno uruchomiono nową stronę projektu PELLETS@LAS. 
Stopniowo aktualizowana jest baza danych uczestników,
oraz dodawane są aktualne dane dotyczące tendencji cenowych.



Baza danych - Polska



Informacje na temat cen



Pełen dostęp do danych

To opcja, z której mogą korzystać 

zarejestrowani uczestnicy 
projektu. Pozwala ona na wgląd w 

aktualne dane, dodawanie nowych 

informacji czy aktualizację 

istniejących.  Osoby 

niezarejestrowane uzyskują dostęp 

do informacji z kwartalnym 

opóźnieniem.



Zasady współpracy

Zarejestrowany uczestnik projektu 
zobowiązuje się wypełniać co 
kwartał specjalny kwestionariusz, a 
następnie odsyłać go do instytucji 
odpowiedzialnej za gromadzenie 
danych w danym kraju (w przypadku 
Polski jest to Bałtycka Agencja Polski jest to Bałtycka Agencja 
Poszanowania Energii S.A.). 

Dotychczas na taką współpracę zdecydowało 

się w Polsce dziesięciu producentów pelet, 
wytwarzających łącznie 70% produkcji 

krajowej. 



www.bape.com.pl/pelletsatlas



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
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