
 

3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii 

odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej 

COACH BioEnergy: Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie 
produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych 

w Europie Środkowej i Wschodniej 

Czas trwania: od stycznia 2009 do grudnia 2011 roku 

Partner wiodący: Towarzystwo Wspierania Badań Stosowanych 
im. Fraunhofera (Niemcy) 

Partnerzy: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Instytut 

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centrum Gospodarki 

Odpadami Oddz. Zamiejscowy w Katowicach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Instytut Energetyki Odnawialnej (EC 

BREC) w Warszawie, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Izba 

Biomasy w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Godollo (Węgry), Niemieckie 

Centrum Badań nad Biomasą (Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Ostrawie 

(Czechy), Techniczny Uniwersytet w Zwoleniu (Słowacja), Główne Węgierskie 

Centrum Innowacji CHIC (Węgry), Energia Klub (Węgry) Europejskie Centrum 

Energii Odnawialnej (Niemcy), SEVEn Energy (Czechy), C.A.R.M.E.N. (Niemcy), 

Lwowskie Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 

(Ukraina), Centrum Europy Środkowej i Wschodniej im. Fraunhofera (Niemcy) 

Budżet całkowity: 1 938 051,87 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 536 233,42 €; 
Dofinansowanie dla ŚODR: 19 316,37  € 
Dofinansowanie dla: IMBiGS: 63 418,75 € 
 
OPIS PROJEKTU: 

Projekt miał na celu promocję procesu produkcji zrównoważonej energii 
z biomasy poprzez stworzenie rozbudowanej bazy wiedzy i sieci doradczej. 
Partnerzy projektowi dążyli do powiązania i harmonizacji różnorodnych źródeł 
informacji – zarówno z uczelni wyższych, jak i renomowanych instytucji 
badawczych z Europy Środkowej.  
 

Ważnym narzędziem stała się sieć COACH BioEnergy, której celem jest 
dostarczenie podmiotom – instytucjom publicznym, lokalnym i regionalnym 
decydentom, rolnikom i producentom biomasy – informacji i wiedzy 
dostosowanych do ich potrzeb. W ramach sieci serwis informacyjno-doradczy 
będzie świadczony przez  tzw. regionalne biura konsultacyjne (RCB). 
 

Zakres tematyczny sieci obejmuje w głównej mierze cztery następujące 
obszary:  

1. Produkcja biomasy włączając proces zbiorów; 
2. Technologie transformacji energetycznych; 
3. Logistyka i odpowiednie łańcuchy transportowe; 
4. Ekologiczne i socjoekonomiczne aspekty produkcji biomasy i procesu 

biomasowego. 
 

W celu wsparcia codziennej pracy sieć COACH BioEnergy między innymi: 
 służy praktycznym, dostosowanym do tematu i sytuacji, serwisem 

doradczym, 
 gwarantuje dostęp do innowacyjnych ekspertyz i dobrych praktyk 

z zakresu planowania działań w dziedzinie biomasy i inwestycji, 
 wspiera regionalne działania networkingowe w dziedzinie bioenergii, 
 informuje o narodowej i międzynarodowej polityce w dziedzinie 

bioenergii włączając dane o możliwościach dotacji. 
 

www.coach-bioenergy.eu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu dla Europy Środkowej 

T. Żmijewski 
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Zdjęcia ilustrujące działania zostały pobrane ze strony 
http://www.rolnikdzierzawca.pl 

oraz http://energiaklub.hu  
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