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Informacje ogólne

E2BEBIS to kompleksowy projekt skoncentrowany na zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska mają-

cy na celu szerzenie wiedzy na temat nowego podejścia do rolnictwa ekologicznego, jak i zrównoważonych 

form gospodarki odpadami i produkcji energii odnawialnej. Jest to dwu i pół letni projekt (maj 2012 – paź-

dziernik 2014 r.) realizowany w pięciu krajach - Włochy, Polska, Słowacja, Słowenia i Czechy. Projekt jest 

finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Projekt podejmuje kwestie wykorzystania biowęgla, przyjaznego dla środowiska produktu powstającego w 

wyniku zastosowania technologii pirolizy. Biowęgiel jest substancją podobną do węgla drzewnego. Może 

być stosowany do różnych celów od polepszaczy glebowych począwszy, a na uprawie roślin doniczkowych 

skończywszy. Przyczynia się on również do pochłaniania dwutlenku węgla. Ponadto proces pirolizy, pod-

czas którego powstaje biowęgiel, jest skutecznym i ekonomicznie opłacalnym sposobem zagospodarowania 

odpadów/obornika/ścieków. Obecnie stosowane procesy ich unieszkodliwiania są kosztowne i mało eko-

logiczne, ponieważ stosowane technologie zwykle powodują negatywne skutki dla środowiska (np. emisja 

amoniaku, CO2, dioksyn, itd.). Procesy pirolizy mogą być łatwo dopasowane do różnych warunków i rodza-

jów biomasy. Mogą one zatem stanowić istotny punkt wyjścia do zarządzania wieloma problemami środowi-

skowymi, z którymi zmagają się zarówno miejskie jak i wiejskie społeczności. 

Dlatego piroliza może służyć jako nowa forma zrównoważonej gospodarki odpadami, produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych, a także jako metoda produkcji polepszaczy glebowych. 

Obecnie ze względu na brak odpowiednich ram prawnych biowęgiel nie jest stosowany na taką skalę jak 

mógłby i zwykle jest uważany za zwykły odpad. Projekt podejmuje wspomniane problemy i ma na celu pod-

niesienie świadomości oraz przekonanie do nowej technologii.

W ramach projektu E2BEBIS utworzone zostaną klastry energetyczne, których działalność przyczyni się do 

uruchomienia zakładów produkcyjnych wykorzystujących technologię pirolizy. Uczestnikami klastra będą 

podmioty związane z całym cyklem życia biowęgla: dostawcy biomasy i energii/jednostki zarządzające zakła-

dami produkcyjnymi, końcowi użytkownicy energii (dostawcy energii i osoby prywatne), użytkownicy biowę-

gla (gospodarstwa rolne, sektor pierwotny) i inwestorzy. W późniejszym okresie większa uwaga poświęcona 

zostanie dostosowaniu ram prawnych tak, aby stworzone przepisy zachęcały do stosowania biowęgla.

W projekcie E2BEBIS szczególny nacisk położony jest na współpracę międzynarodową. Realizacja tego 

projektu odbywa się równolegle na szerokim i heterogenicznym obszarze, co pozwoli wykazać, że tech-

nologia pirolizy może funkcjonować w wielu zróżnicowanych regionach przy wykorzystaniu różnych 
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Przedsiębiorstwa-producenci 
biomasy (drewno, pozosta-
łości z rolnictwa, odpady 
zwierzęce i miejskie)

Przyjęcie nowych czystych sposobów dysponowania 
odpadami/biomasą

Ograniczenie kosztów zagospodarowania odpadów
Poprawa działań proekologicznych w firmach

Potencjalni inwestorzy: banki, 
inne zewnętrzne podmioty 
finansujące

Wspieranie budowy  zakładów produkcji biowęgla i po-
czątkowej fazy tworzenia klastraOpracowanie specjal-
nych produktów  finansowych  wspierających zrówno-
ważone wytwarzanie czystej energii

Podmioty technologiczne
Poprawa planowania i ulepszenie produktówPoszerzenie 

oferty technologicznejZaspokojenie rosnącego zapo-
trzebowania na technologie przyjazne dla środowiska

Dostawcy energii

Zakup energii po niższych cenach 
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych  

w ogólnym bilansie energetycznym i spełnienie wyma-
gań stawianych przez UE

Końcowi użytkownicy energii: 
osoby prywatne

Zakup energii po niższych cenach
Zakup energii wytwarzanej w sposób zrównoważony  

i przyjazny dla środowiska

Końcowi użytkownicy energii: 
małe społeczności

Korzystanie z energii wytworzonej w sposób zrównowa-
żony i przy wykorzystaniu technologii przyjaznych dla 
środowiska

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
Przyjęcie krótkiego łańcucha dostaw energiii wykorzy-

stanie lokalnie dostępnej biomasy

Gospodarstwa rolne 
i sektor pierwotny

Poprawa właściwości gleby poprzez 
zastosowanie biowęgla 
Ograniczenie wykorzystania nawozów sztucznych i 

zużycia wody 
Ograniczenie negatywnego wpływu  rolnictwana środo-

wisko naturalne 

Władze i Instytucje publiczne
Promowanie wiedzy na temat ochrony środowiska i 

dostępności zrównoważonych źródeł energiiOkreślenie 
ram prawnych dotyczących biowęgla

Środowiska naukowe Rozwijanie wiedzy dotyczącej biowęgla, jego jakości i 
właściwości w zależności od rodzaju dostępnej biomasy

Ministries and National  
authorities working on 
relevantpolicy areas: energy, 
environment, agriculture, 
economic affairs, research 
and innovation

To advance policy framework to endorse biochar as  
soil amedant and to promote sustainable energy sour-
ces and meet EU requirements

Członkowie klastra i ich zidentyfikowane potrzeby



rodzajów biomasy, w tym tych potencjalnie zanieczyszczających, których proces unieszkodliwiania jest 

bardzo energochłonny. Wszystkie wymienione wyżej czynniki wskazują na duże znaczenie projektu  

na poziomie europejskim.

Cele projektu

• Podjęcie szeregu działań w celu utworzenia regionalnych klastrów biowęglowych bazując na wyko-
rzystaniu dostępnych lokalnie źródeł biomasy, co doprowadzi w przyszłości do uruchomienia zakła-
dów produkcyjnych wykorzystujących technologię pirolizy.

• Rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości oraz ograniczeń zastosowania biowęgla i technolo-
gii pirolizy.

• Dostosowanie przepisów prawnych tak, aby zachęcały do stosowania technologii pirolizy i biowęgla 
na szerszą skalę.

  100%

60–90%

40–10%

WARUNKI I RAMY PRAWNE
środowiska naukowe, instytucje i władze publiczne w tym ministerstwa i organy krajowe

PROCESSUROWIEC
BIOMASA

• przedsiębiorstwa
• producenci biomasy
• bio-odpady

• podmioty technologiczne
• potencjalni inwestorzy: 
 • banki 
 • zewnętrzne instytucje
    finansujące
 • MŚP
 • gospodarstwa rolne

• dostawcy energii
• końcowi użytkownicy
   energii:
 • osoby prywatne
 • małe społeczności

• gospodarstwa rolne 
   i sektor pierwotny
• przemysł rolno-
   spożywczy
• żywienie zwierząt

ZAKŁADY 
WYKORZYSTUJĄCE 

TECHNOLOGIĘ 
PIROLIZY

BIPALIWO

BIOWĘGIEL

PRODUKTY



• Budżet projektu: 1.537.065,00 € 
• 1.244.341,75,00 € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Programu 
 Współpracy Terytorialnej 2007-2013 Europa Centralna (http://www.central2013.eu/)
• 248.558,75 € współ�nansowane ze środków publicznych
• 44.164,50 €  współ�nansowane ze środków prywatnych
• 2,5 roku czas trwania projektu (6/2012-11/2014)
• 8 partnerów z 5 krajów europejskich (Włochy, Polska, Słowacja, Czechy i Słowenia)
• 7 Klastrów Biowęglowych na obszarze Europy Centralnej 
• Zaangażowanie 80 przedsiębiorstw, 16 dostawców energii, 120 małych społeczności, 160 instytucji
 � i organów publicznych, 40 jednostek naukowych, 24 podmioty technologiczne, 80 gospodarstw rolnych 
 i przedstawicieli sektora pierwotnego, 10 ministerstw i organów krajowych działających �w dziedzinie 
 energetyki, środowiska, rolnictwa, gospodarki, badań i innowacji) �oraz 10 potencjalnych inwestorów.

W skrócie: fakty i liczby

Strategia

• Utworzenie w ramach projektu 7 regionalnych klastrów energetycznych w oparciu o zakłady 
wykorzystujące technologię pirolizy, bazujące na źródłach lokalnie dostępnej biomasy. Pozwoli to 
zarówno na produkcję energii (lub ciepła) oraz biowęgla, a także umożliwi zainteresowanym podmio-
tom i interesariuszom rozwój klastra po zakończeniu projektu. 

• Opracowanie studiów wykonalności. Są to przykłady ewentualnego wykorzystania technologii w 
różnych warunkach, co stworzy możliwość rozpowszechniania technologii biowęglowych.

• Weryfikacja aktualnego stanu prawnego. Pozwoli to na stworzenie i wdrożenie odpowiednich środ-
ków zachęcających do stosowania technologii pirolizy.

• Zaprezentowanie decydentom i interesariuszom możliwości i ograniczeń technologii pirolizy. 
Przyczyni się to do wzrostu świadomości dotyczącej korzyści regionalnych płynących z zastosowa-
nia tej technologii.

• Brak konkurencji w stosunku do biomasy wykorzystywanej do produkcji żywności, różnych towarów i 
innych istotnych celów.

• Brak wpływu na bioróżnorodność.

• Zrównoważone dostawy różnego typu biomasy. 

• Unikanie toksyczności związanej z wykorzystywaniem jako surowca materiału uprzednio przetwo-
rzonego. 



Partnerzy projektu

Project Leader:

Lider projektu: Uniwersytet Boloński-Wydział Nauk Medycznych i Weterynaryjnych (DSMVet)
Wydział Uniwersytetu Bolońskiego zajmujący się badaniami w obszarze weterynarii.
Osoba do kontaktu: Giampaolo Peccolo
E-mail: giampaolo.peccolo@unibo.it
WWW: http://www.dsmvet.unibo.it/

Narodowe Stowarzyszenie Miast i Gmin Górskich (UNCEM) – Delegatura w Piemoncie
Narodowe Stowarzyszenie Miast i Gmin Górskich (UNCEM) reprezentuje od 50 lat górski obszar Włoch. 
W Piemoncie skupia 22 górskie społeczności, 553 gminy górskie oraz inne organy działające w regionie.
Osoba do kontaktu: Nuria Mignone
E-mail: uncem.e2bebis@gmail.com
WWW: http://www.uncem.piemonte.it

Poltegor - Instytut
Polska jednostka badawczo-rozwojowa zajmująca się górnictwem, 
geologią ochroną i inżynierią środowiska, w tym utylizacją odpadów przemysłowych.
Osoba do kontaktu: Barbara Rogosz
E-mail: barbara.rogosz@igo.wroc.pl
WWW: http://www.igo.wroc.pl/

BJ Energy 
Kompleksowe zarządzanie obiektami energetycznymi począwszy 
od działań administracyjnych do profesjonalnych badań i testów.
Osoba do kontaktu: Jozef Bubica
E-mail: bio@bjenergy.sk
WWW: http://bjenergy.sk/



Centrum Badań Energetycznych - VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
Działania centrum zorientowane są głównie na poszukiwanie rozwiązań problemów dotyczących efektyw-
nego wytwarzania energii oraz jej racjonalnego zastosowania z uwzględnieniem ochrony środowiska
Osoba do kontaktu: Jan Koloničný
E-mail: jan.kolonicny@vsb.cz
WWW: http://vec.vsb.cz/

Centrum Badawcze Bistra Ptuj
Naukowe Centrum Badań Bistra Ptuj wspiera działania rozwojowe regionu, skierowane jest do społeczności 
i przedsiębiorstw. Tworzy przestrzeń badawczą pomiędzy gospodarką a środowiskami naukowymi.
Osoba do kontaktu: Klavdija Rižnar
E-mail: klavdija.riznar@bistra.si
WWW: http://www.bistra.si/

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałów Budowlanych  w Opolu
Instytut Ceramiki Materiałów Budowlanych posiada 60-letnie doświadczenie w dziedzinie badań i prac 
naukowych na temat obróbki materiałów niemetalicznych. Specjalizuje się w badaniach i rozwoju, jak rów-
nież we wdrażaniu technologii wytwarzania szkła, ceramiki, materiałów ogniotrwałych i budowlanych.
Osoba do kontaktu: Patryk Weisser
E-mail: octi@icimb.pl
WWW: http://icimb.pl/opole/

Europejska Agencja Rozwoju
Sieć ekspertów działających na obszarze UE 
zajmująca się rozwojem regionalnym, innowacjami, oceną i edukacją. 
Osoba do kontaktu: Martina Černíková
E-mail: martina.cernikova@eracr.cz
WWW: http://eracr.cz/




