
 

3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł 
energii odnawialnej i zwiększania 
efektywności energetycznej 

SEBE: Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor 
biogazu 

Czas trwania: od marca 2010 do sierpnia 2013 roku 

Partner wiodący: ICS Styria (Austria) 

Partnerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, Główny Instytut 
Górnictwa w Katowicach, Park Energii w Brucku nad Litawą (Austria), Kraj 
Związkowy Styria (Austria), Związek 16 Landów i Rozwoju Gmin w Styrii 
(Austria), Ministerstwo Gospodarki, Rodziny i Młodzieży (Austria), Saksońskie 
Towarzystwo Edukacyjne ds. Ochrony Środowiska i Zawodów Chemicznych 
w Dreźnie (Niemcy), Uniwersytet Stuttgart (Niemcy), Fundacja na rzecz 
Zrównoważonego Środowiska Południowej Wielkiej Niziny (Węgry), VÁTI 
Nonprofit (Węgry), Austriacko-Czeskie Stowarzyszenie Gospodarcze ÖTGW-
RCHS (Czechy), Centrum Badań nad Produkcją Zwierzęcą (Włochy), Park 
Środowiskowy – Park Naukowo-Technologiczny ds. Środowiska (Włochy), 
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (Włochy), Stowarzyszenie Obywatelskie 
No Gravity (Słowacja), Centrum Badań Naukowych Bistra Ptuj (Słowenia) 
 
Budżet całkowity: 3 003 935,62 € 
Dofinansowanie z EFRR: 2 375 733,55 €; 
Dofinansowanie dla ARR SA: 147 534,50 € 
Dofinansowanie dla GIG-u: 231 225,36 € 
 
OPIS PROJEKTU: 

Celem projektu jest opracowanie lokalnych i regionalnych analiz potencjału 
produkcji oraz możliwości wykorzystania biogazu. Drugim istotnym celem jest 
przygotowanie podstaw do opracowania planów zapewnienia 
samowystarczalności energetycznej regionów, docelowe obniżenie emisji CO2 
przez społeczności lokalne oraz wzmocnienie działań na rzecz ochrony 
środowiska. 

Obecna zależność Europy od importu gazu ziemnego (oraz gotowość dostaw 
przez kraje dostarczające gaz) okazała się istotnym ryzykiem podczas ostatnich 
lat. Rozważając przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię w ciągu 
kolejnych dekad, w stosunku do naturalnych zasobów ropy i gazu w Europie, 
staje się oczywiste, że ta zależność będzie mieć olbrzymi wpływ na ceny w naszej 
gospodarce w najbliższej przyszłości. 

Trwałymi podstawowymi elementami projektu będą takie produkty, jak: 
dokument koncepcji polityki, plany działań i dokumenty strategiczne, narzędzie 
Transnarodowego Zarządzania Wiedzą (TKM), Centra Wiedzy i Kompetencji 
(CKC), działania pilotażowe w wyspecjalizowanych obszarach badawczych oraz 
studia wykonalności, rekomendacje w zakresie polityki, ramowe opisy 
dla każdego kraju partnerskiego, współpraca, transfer technologii i wiedzy 
specjalistycznej, konsultacje w ramach rozwoju regionalnego, projekty 
potencjalnych ścieżek badawczych, szczegółowe programy edukacyjne 
połączone ze wspólnymi narzędziami rozpowszechniania projektu, takimi jak 
strona internetowa, biuletyny informacyjne, konferencje krajowe 
i transnarodowe, targi energetyczne, broszury, biuletyny, wyniki badań. Rozwój 
regionalny oparty na konsultacjach i wytycznych, wybrane działania pilotażowe 
i rekomendacje na temat rozwoju polityki dla interesariuszy uzupełnią pakiet 
wyników. 

Projekt SEBE został wybrany przez Europejską Kampanię Zrównoważonej 
Energii jako jeden z wiodących projektów realizowanych w sercu Europy. 

www.sebe2013.eu 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu dla Europy Środkowej 

Zdjęcia pochodzą ze strony projektu. 

http://www.sebe2013.eu/

