
Ενημερωθείτε σχετικά με την προμήθεια και τη χρήση της 
βιοενέργειας, με βάση την εμπειρία πολύ ανεπτυγμένων 
χωρών στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης της τεχνολογίας σε θέματα ποιότητας και 
αειφορίας.

Παρακολουθείστε δραστηριότητες για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε χώρας 
(σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις).

Μάθετε πως να προσεγγίζετε και να αναπτύσσετε 
συστήματα θερμότητας με βιομάζα, για τηλεθέρμανση σε 
Δήμους και ιδιοπαραγωγή.

Ενημερωθείτε επιλέγοντας  τα παρακάτω:

1. Εγγραφείτε στην πλατφόρμα των εμπλεκόμενων φορέων: 
www.biomass4business.eu

2. Επικοινωνείτε μαζί μας με e-mail ή τηλεφωνικά::

AUSTRIAN ENERGY AGENCY

Herbert Tretter

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του τρίπτυχου εναπόκειται 
στους συντάκτες. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε    
πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Bioenergy for Business

Αντικαθιστώντας τα συμβατικά καύσιμα με 
αειφόρο, επικερδή και υψηλής ποιότητας  

θερμική ενέργεια από βιομάζα Join us: @Bioenergy4b

kpapad@cres.gr,  joel@cres.gr  

+30-210-6603300

www.cres.gr

Κική Παπαδοπούλου /Γιάννης Ελευθεριάδης

Υπεύθυνη Τμήματος Διάδοσης Εφαρμογών ΑΠΕ&

ΕΞΕ /Επιστημονικός συνεργάτης τμήματος Βιομάζας

AEA, Αυστρία - www.energyagency.at
AEBIOM, Βέλγιο - www.aebiom.org
CRES, Ελλάδα - www.cres.gr
DBFZ, Γερμανία - www.dbfz.de
KAPE, Πολωνία - www.kape.gov.pl
ARBIO, Ρουμανία - www.arbio.ro
SIEA, Σλοβακία- www.siea.sk
BGBIOM, Βουλγαρία - www.bgbiom.org
SECB, Ουκρανία - www.biomass.kiev.ua
EIHP, Κροατία - www.eihp.hr
RVO, Ολλανδία - www.english.rvo.nl
MOTIVA Oy, Φινλανδία - www.motiva.fi
DTI, Δανία - www.dti.dk

Τα οφέλη σας με μια ματιά

Λάβετε την πληροφορία που χρειάζεστε

Συντονιστής του έργου

Συνεργάτες του έργου



Σχετικά με το έργο

Το διεθνές έργο Bioenergy4Business υποστηρίζει και προωθεί 

την (μερική) υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων 

(όπως του άνθρακα, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου), 

που χρησιμοποιούνται για θέρμανση, με διαθέσιμες πηγές 

βιοενέργειας (όπως υπολείμματα της βιομηχανίας ξύλου, 

δασική βιομάζα, pellets, άχυρο και άλλα προϊόντα αγροτικής 

βιομάζας) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν.

Το έργο Bioenergy4Business 
δείχνει στους επενδυτές και 
τους διαχειριστές πως να 
χρησιμοποιούν τη βιομάζα με 
ενεργειακά και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. 

Το έργο υποστηρίζει τους παρακάτω 
τρεις βασικούς πυλώνες:

- Την χρήση ορθής επιχειρηματικής δραστηριότητας και  
     χρηματοδοτικών μοντέλων.
- Τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος.
- Την προσεκτική προσέγγιση και υλοποίηση της παραγωγής  
     θερμότητας από βιομάζα σε εφαρμογές τηλεθέρμανσης  
     και ιδιόχρησης.

Στοχεύοντας τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, το 
έργο Bioenergy4Business ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός 
πλαισίου πολιτικής για αειφόρο, επικερδή και υψηλής 
ποιότητας θερμότητα από βιομάζα. Συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων γα τις ΑΠΕ, στα κράτη μέλη της ΕΕ για το 2020 
και ανοίγει το δρόμο για τη χρήση της θερμότητας από 
βιομάζα πέρα από το 2020.

Σήμερα, οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξαρτώνται από τον 
άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που συχνά 
εισάγονται από πολιτικά ασταθείς περιοχές. Το 
Bioenergy4Business βοηθά τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν   
       ένα σημαντικά οικονομικό και αειφόρο δυναμικό 
  θερμότητας από βιομάζα, στην Ευρώπη, ως  
          μια βιώσιμη εναλλακτικήλύση.

Ένα έργο που συνδέει τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής και την αγορά!

Το Bioenergy4Business είναι ένα έργο 
που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
Πρόγραμματος HORIZON 2020της ΕΕ.

Αντικείμενο του έργου

Ομάδες 
ενδιαφέροντος

Η αλλαγή καυσίμου από 
συμβατικό σε βιομάζα

Προμηθευτές καυσίμου

Ιδιοκτήτες μονάδων

Υπεύθυνοι για τη χάραξη 
πολιτικής
Χρήστες

Υπεύθυνοι υλοποίησης 

Σχεδιαστές, Αρχιτέκτονες, 
κλπ.

Μεταφορά τεχνογνωσίας 
και καλών πρακτικών

Επιχειρηματικά 
μοντέλα και στρατηγικές

Νομοθεσία

Ευαισθητοποίηση Παροχή πληροφοριών 
στους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής

Εκδηλώσεις, διεθνείς και 
εθνικές ημερίδες, εκπαιδευτικές 

επισκέψεις,σεμινάρια

Δικτύωση


