Біоенергетика для Бізнесу
Що корисного ви можете отримати
в рамках проекту
Ознайомитися з «ноу-хау» досвідчених країн-учасників
проекту у сфері постачання та використання твердої
біомаси, включаючи досягнуті результати в питаннях
сталості та якості біопалив.

Координатор проекту
АВСТРІЙСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ АГЕНТСТВО

Herbert Tretter (Герберт Треттер)

Взяти участь у національних та міжнародних цільових
семінарах та технічних екскурсіях з тематики проекту.
Навчитися оцінювати та розробляти проекти з
виробництва теплової енергії з біомаси в системах
централізованого теплопостачання та для власного
споживання виробника.

Як отримати інформацію

Партнери проекту
AEA, Австрія - www.energyagency.at
AEBIOM, Бельгія - www.aebiom.org
CRES, Греція - www.cres.gr
DBFZ, Німеччина - www.dbfz.de

Для отримання інформації:

KAPE, Польща - www.kape.gov.pl
ARBIO, Румунія - www.arbio.ro

1. Зареєструйтеся як зацікавлена сторона на сайті
www.bioenergy4business.eu

SIEA, Словаччина - www.siea.sk
BGBIOM, Болгарія - www.bgbiom.org
SECB, Україна - www.biomass.kiev.ua

2. Зателефонуйте нам по «гарячій» лінії зі своїм
питанням або зверніться по електронній пошті, яку ви
можете знайти на веб-сайті проекту:

EIHP, Хорватія - www.eihp.hr
RVO, Нідерланди - www.english.rvo.nl
MOTIVA Oy, Фінляндія - www.motiva.fi
DTI, Данія - www.dti.dk

Тетяна Желєзна, к.т.н.
zhelyezna@biomass.kiev.ua
+380 44 223 55 86
biomass.kiev.ua

Приєднуйтесь до нас: @Bioenergy4b

Автори буклету є відповідальними за його зміст. Представлена інформація
може не співпадати з позицією Європейського Союзу. Європейська Комісія
не несе відповідальності за будь-яке використання інформації,
представленої в даному буклеті.

Заміна викопного палива сталим та
економічно-доцільним виробництвом
якісної теплової енергії з біомаси

Про проект
Міжнародний проект Bioenergy4Business сприяє
(частковій) заміні викопного палива (вугілля, нафти,
газу), що використовується для виробництва теплової
енергії, доступними ресурсами біомаси (такими як
побічні продукти деревообробної промисловості,
лісова
біомаса,
гранули,
солома
та
інші
сільськогосподарські відходи) в Європейському Союзі
та за його межами.

Проект поєднує тих, хто приймає рішення, та ринки!
Мета проекту

Звертаючись до тих, хто приймає рішення, проект
Bioenergy4Business стимулює створення умов для
сталого,
економічно-доцільного
й
якісного
виробництва теплової енергії з біомаси. Проект сприяє
досягненню цілей 2020 р. з ВДЕ держав-членів ЄС та
намічає шляхи для використання теплової енергії з
біомаси після 2020 року.

Перехід від викопних
палив до біомаси
Постачальники палива
Власники котельнь

Цільові групи

Розробники проектів

Наразі європейські компанії залежать від вугілля, нафти
і природного газу, які часто імпортуються з політично
нестабільних регіонів. Проект Bioenergy4Business
допомагає підприємствам використовувати значний
потенціал теплової енергії з біомаси як реальну
альтернативу!

Проектувальники,
конструктори

Передача ноу-хау,
демонстрація
впровадження

Проект Bioenergy4Business
фінансується рамковою програмою
Європейського Союзу Horizon 2020.
Проект
Bioenergy4Business
показує інвесторам і
операторам котельнь як
використовувати біомасу
енергоефективним і
економічно-доцільним
способом.
Проект зосереджений на
наступних основних напрямках:
- Використання раціональних
бізнес-моделей та фінансових моделей.
- Створення сприятливого середовища.
- Ретельна оцінка та реалізація проектів з виробництва
теплової енергії з біомаси для централізованого
теплопостачання і для власних потреб виробника.

Особи, що приймають
рішення
Споживачі

Бізнес-моделі
та стратегії

Семінари, міжнародні
й національні інформаційні дні,
технічні екскурсії, тренінги
Законодавство

Підвищення обізнаності

Зворотній зв'язок
з особами, що
приймають рішення

Встановлення зв’язків

