Partnerji
Koordinator projekta je podjetje s sedežem v regiji Emilia-Romagna, ki deluje na
promociji raziskav, izvajanja poskusov in širše promocije.
Tel: +39 0547 313522 • Fax: +39 0547 317246
E-mail: tommasini@crpv.it
je mednarodno združenje lokalnih vlad in nacionalnih in regijskih lokalnih vladnih
organizacij, ki so se zavezale trajnostnemu razvoju.
Tel: +49 761368 920 • Fax: +49 761 368 92 79
E-mail: maryke.van.staden@iclei.org
je projektna organizacija, ustanovljena leta 1992 za raziskave, prikaz in širjenje
najboljših praks upravljanja z zemeljskimi viri v Škotskem višavju.
Tel: + 44 (0)1463 811655 • Fax: +44(0)1463 811607
E-mail: stephen.cribb@highlandbirchwoods.co.uk
je služba za standardizacijo in raziskave, priznana s strani Ministrstva za
gospodarski razvoj.
Tel: +39 02 266 265 1 • Fax: +39 02 266 265 50
E-mail: cti@cti2000.it
Evropski Center za obnovljivo energijo, ustanovljen leta 1966, razvija trajne
regionalno in občinsko naravnane koncepte za ohranjanje energije in za
proizvodnjo in rabo obnovljive energije.
Tel: +43 33229010 8500• Fax: +43 33229010 85012
E-mail: office@eee-info.net
ustanovljena leta 1972, je edinstvena zveza nacionalnih združenj iz EU-27,
ki zastopa interese lastnikov zemljišč, upravljavcev zemljišč in podeželskih
podjetnikov na evropski politični ravni. ELO podpira Direktorat Evropske komisije
za okolje v sklopu programa LIFE+, v skladu s sporazumom
n°07.0307/2009SI2.53565SUB/A1.
Tel: +32 (0)2 234 3000 • Fax: +32 (0)2 234 3009 • E-mail: elo@elo.org
je javna ustanova, ustanovljena s strani Republike Slovenije
leta 1993, ki izvaja javno gozdarsko službo v vseh
slovenskih gozdovih, ne glede na lastništvo.
Tel: +38 614700071
Fax: +386 147235361
E-mail: zgs.tajnistvo@zgs.gov.si
je konzorcij, ki združuje vodilne
agro-živilske in proizvodne družbe,
lokalne vlade, banke in podjetniška
združenja.
Tel: +39 0547 415080
Fax: +39 0547 313291
E-mail: centuria-rit@centuria-rit.com

Vsebina projekta
Projekt MAKE-IT-BE je
namenjen uresničevanju
ciljev Evropske unije pri pospeševanju razvoja na področju rabe
energije iz obnovljivih bioloških virov. MAKE-IT-BE je prispevek
k doseganju tega cilja.
MAKE-IT-BE je nov projekt iz skupine projektov EC-DG TREN (Transport in Energija),
sofinanciran v okviru programa Intelligent Energy – Europe, ki ga upravlja Izvršna
agencija za konkurenčnost in inovacije (Executive Agency for Competitiveness &
Innovation /EACI/). Projekt je osredotočen na sprejemanje odločitev in izdelavo
orodij za uvajanje lokalnih in regionalnih bioenergetskih povezav (verig). S projektom
sledimo skupnim smernicam, saj je bila nedavno v Evropi sprejeta odločitev, da bo
do leta 2020 zagotovila iz obnovljivih virov 20 % skupnih potreb po energiji.
Biomasa lahko za veliko končnih uporabnikov postane zanesljiv obnovljiv in trajen vir
energije. V okviru projekta MAKE-IT-BE z odkrivanjem novih priložnosti in izzivov za
uvajanje učinkovite rabe biomase v energetske namene spodbujamo procese, ki
bodo vodili do omenjenega cilja. V okviru projekta MAKE-IT-BE ugotavljamo
ponudbo biomase in povpraševanje po njej na lokalni ravni in pri tem uporabljamo
in razvijamo ustrezna uporabna orodja. Končni cilj projekta je povečanje deleža rabe
bioenergije v regionalnih energetskih bilancah. Posebno skrb namenjamo konkretnemu bioenergetskemu poslovanju in zasnovi jasne poti za razvoj in razmah verig za
preskrbo z bioenergijo in pri tem vzpodbujamo investicije, razvoj trga in storitev,
pilotne projekte, izobraževalne in pospeševalne aktivnosti, tako da bo rast bioposlovnih pobud vzpodbujena v vseh evropskih regijah.

SPLETNA STRAN
WWW.MAKEITBE.EU
Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic Evropske skupnosti,
so v celoti odgovorni njeni avtorji. Evropska komisija ni odgovorna za nobeno morebitno
uporabo informacij, objavljenih v tej publikaciji.
sporazum N°: IEE/07/722/SI2.499570

Trenutno stanje

Cilji in rezultati

V sedanjih in prihodnjih podeželskih, industrijskih in urbanih naseljih bi morali
energetske potrebe – potrebe po električni energiji in ogrevanju – v čim večji meri
pridobivati iz obnovljivih virov energije v okviru trajnostnega, okoljskega, gospodarskega in socialnega razvoja. Moramo se zavedati, da je za mnoge evropske
države in regije uporaba bioenergije še vedno zahtevna naloga in je zato njena raba
še sorazmerno majhna. Različni evropski in lokalni programi in pobude so pokazali,
da so pro-aktivne in informacijsko vodene pobude s strani regionalnih in lokalnih
oblasti bistvenega pomena za učinkovito vzpostavitev bioenergetskih verig.

Rezultat projekta MAKE-IT-BE bo določitev ukrepov za spodujanje rabe biomase
in začetek njihovega izvajanja v štirih evropskih državah (AT, IT, SLO, UK):

S projektom MAKE-IT-BE želimo z razvijanjem orodij za podporo rabe bioenergije
in z večanjem znanja in zavesti o tehničnih možnostih pri ljudeh, ki odločajo in pri
drugih ključnih akterjih (upravljavci zemljišč, gozdarji, potrošniki, dobavitelji
energije, javne službe, itd) vzpostaviti razmere (metode in orodja za načrtovanje,
partnerstva in dostop do kapitala), ki bodo povečale možnosti široke rabe biomase
na regionalni in lokalni ravni.

Opis aktivnosti
Program dela je, poleg upravljanja in splošnega oglaševanja, sestavljen iz petih ključnih
delovnih paketov.
1.

Analiza dosedanjih izkušenj z bioenergijo s prikazom najboljših primerov
in pomembnih dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati pri uspešnem
načrtovanju in promociji rabe bioenergije;

2.

Izdelava regionalnih baz znanja in bioenergetskih partnerstev;

3.

Razvoj podpornih orodij za bioenergetske pobude;

4.

Implementacija bioenergetskih pobud in razvitih orodij na tem področju;

5.

Komunikacija in širjenje znanj.

• identifikacija dejavnikov uspeha za promocijo bioenergetskih verig na regionalni
ravni;
• vzpostavitev regionalnih bioenergetskih partnerstev;
• pridobitev orodij za odločanje, ki bodo namenjena uvajanju bioenergetskih
verig;
• aktiviranje bioenergetskih pobud v vseh štirih sodelujočih regijah;
• promocija rezultatov projekta na evropski ravni z namenom vzpodbujanja
njihove nadaljnje rabe in nadgradnje.

Strateški cilji
• Pridobivanje novih tržnih priložnosti za akterje, ki sodelujejo v bioenergetskih
verigah;
• pridobivanje novih virov prihodkov in zaposlitvenih priložnosti v kmetijskem in
gozdarskem sektorju;
• pospeševanje zamenjave fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije in posledično
zmanjšanje emisij CO2;
• zmanjšanje odvisnosti od uvoženih virov energije;
• Izboljšanje stanja okolja;
• promocija evropskih bioenergetsko naravnanih politik za dvig ozaveščenosti
med lokalnim prebivalstvom;
• doprinos na širši, evropski ravni zaradi širjenja rezultatov, spoznanj ter začetih
aktivnosti projekta .

