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Súhrn hlavných činností v projekte
•

Ciele projektu PromoBio:
– poskytnúť podporu regionálnym iniciatívam vo využívaní
bioenergie a uľahčiť začiatky novým projektom vo
využívaní bioenergetických zdrojov vo vybraných
regiónoch na Slovensku, v Rumunsku a v Poľsku,
– projekt je zameraný najmä na využívanie lesnej biomasy.

•

Výstupy projektu:
– 3 regionálne akčné plány vo využívaní bioenergie,
– 3-4 návrhy projektov v rámci každého cieľového regiónu
=> nové projekty vo využívaní bioenergie,
– príručka pre učiteľov tejto problematiky,
– príručka prezentujúca úspešné projekty využívajúce
bioenergetické zdroje,
– ďalšie informačné materiály (webová stránka projektu,
informačná brožúra atď.).

Ďalšie činnosti v projekte PromoBio
• Prečo PromoBio?
– Pomoc reálnemu naplneniu cieľov 2020 v rámci
využívania obnoviteľných zdrojov energie v
Rumunsku, Poľsku a na Slovensku.
– Zvýšiť podiel využívania energie z biomasy v
cieľových regiónoch.
– Podporiť rozvoj regionálnej politiky pri využívaní
energie z obnoviteľných zdrojov.
• PromoBio napomáha…
– rozvoju regionálnej politiky,
– zvýšiť počet nových projektov vo využívaní
bioenergetických zdrojov,
– zlepšiť povedomie obyvateľov pri možnostiach
využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Ciele projektu PromoBio
sú zamerané na…
• poskytovanie podpory regionálnym iniciatívam pri
využívaní bioenergie a uľahčenie začiatkov nových
projektov vo využívaní bioenergetických zdrojov v
regiónoch Slovenska, Rumunska a Poľska,
• projekt je zameraný najmä na využívanie zdrojov
lesnej biomasy.
PromoBio poskytuje…
• realizovanie workshopov zameraných na
regionálnu energetickú politiku,
• konzultačné služby pre nové projekty využívajúce
bioenergetické zdroje,
• školenia a školiace materiály.

4

Hlavné výstupy projektu PromoBio
• 3 regionálne akčné plány vo využívaní bioenergie,
• 3-4 návrhy projektov v rámci každého cieľového
regiónu => nové projekty vo využívaní bioenergie,
• príručka pre učiteľov v tejto problematike,
• príručka prezentujúca úspešné projekty
využívajúce bioenergetické zdroje,
• ďalšie informačné materiály (webová stránka
projektu, brožúra atď.).
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Plán aktivít projektu
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Technical Research Centre of Finland (VTT), Finland
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Regional Development Agency Centru (ADR Centru), Romania
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), Poland
Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA)

8

Pre viac informácií navštívte stánku projektu:
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