Ένα ενεργειακό σύστημα βασιζόμενο στους πολίτες:
ενεργοποιώντας την κοινοτική αγορά ενέργειας για βιοενέργεια

Για ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται σε πολίτες, το έργο BECoop (2020-2023) που
χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, στοχεύει να καταστήσει τις «βιο-ενεργειακές
κοινότητες» πρωτεργάτες για την τοπική παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
Οι βασικοί στόχοι και δραστηριότητες του έργου BECoop
Το έργο BECoop, στοχεύει να κάνει τα κοινοτικά έργα βιοενέργειας πιο ελκυστικά για πιθανούς ενδιαφερόμενους φορείς και να
προωθήσει νέους δεσμούς και συνεργασίες μεταξύ της διεθνούς κοινότητας βιοενέργειας. Το έργο θα διερευνήσει και θα
προσδιορίσει τους παράγοντες που είτε διευκολύνουν είτε εμποδίζουν την απορρόφηση της κοινοτικής βιοενέργειας στην αγορά,
και βασιζόμενο σε αυτές τις πληροφορίες, θα υποστηρίξει και θα ενεργοποιήσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών για την
θέσπιση των κατάλληλων πλαισίων για την κοινοτική βιοενέργεια. Συνολικά, 4 πιλοτικές περιπτώσεις από την Ευρώπη (Ισπανία,
Ελλάδα, Πολωνία, Ιταλία) έχουν επιλεγεί, αποτελούμενες είτε από υπάρχουσες ενεργειακές κοινότητες που επιδιώκουν να
συμπεριλάβουν έργα θέρμανσης με βιοενέργεια (τηλεθέρμανση, λέβητες pellet, δασική βιομάζα) είτε από τοπικές / εθνικές αρχές
που έχουν στόχο την έναρξη νέων κοινοτικών δομών βιοενέργειας για υποστήριξη των στόχων τους για μετάβαση στην καθαρή
ενέργεια.

Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και εντοπισμός παραγόντων που είτε
διευκολύνουν είτε εμποδίζουν την υιοθέτηση τεχνολογιών

βιοενέργειας και αξιολόγηση της κοινοτικής αγοράς ενέργειας για
βιοενέργεια.

Αναπαραγωγή και χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
και Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων,
που θα υποστηρίξουν και θα ενεργοποιήσουν τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικών, για την θέσπιση των κατάλληλων πλαισίων για
την κοινοτική βιοενέργεια.

Δημιουργία μιας σειράς υποστηρικτικών πόρων, εργαλείων,
τεχνικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη
κοινοτικών έργων βιοενέργειας.

Οικοδομήσει κοινότητες βιοενέργειας με αρκετές δραστηριότητες
δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων με δυνατότητα επέκτασης
και στην υπόλοιπη Ευρώπη

Δημιουργία νέων κοινοτήτων βιοενέργειας για θέρμανση και

Διασφαλίσει ένα οικοσύστημα ανάπτυξης ικανοτήτων με
εκστρατείες επικοινωνίας και εκδηλώσεις

ενίσχυση της ζήτησης για βιοενέργεια

Συνεργάτες

BECoopH2020

www.linkedin.com/company/becoop-h2020

www.facebook.com/BECoop-H2020

contact@becoop-project.eu

www.becoop-project.eu
Το έργο BECoop έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 952930.

2020» της

