
 

Tisková zpráva Evropské rozvojové agentury Praha, 12. 12. 2012 

 
Č istá  energie pro Str ední  Evropu:  

záč í ná  projekt E2BEBIS 

V prosinci roku 2012 byl zahájen mezinárodní projekt E2BEBIS (Environmental 

and Economic BEnefits from Biochar clusterS in the Central area), jehož hlavním 

cílem je zvýšit všeobecné povědomí o novém ekologickém přístupu k zemědělství – 

konkrétně o využití biouhlí.  

E2BEBIS je dvouletý projekt se záměřením ná pět zemí EU - Itálii, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko á Českou republiku, který je finánčován Evropským fondem pro regionální 

rozvoj. Projekt E2BEBIS reaguje na mimořádný potenčiál pyrolýzy á jejího produktu, 

ekologičkého hnojivá (biouhlí), které je odborníky povážováno zá udržitelný způsob 

likvidáče odpádu, výroby zelené energie á produkče přísád do půdy.  

V rámči projektu jsou podnikány následujíčí kroky, které povedou k většímu využívání 

biouhlí ve Střední Evropě, ke zvýšení informovanosti o biouhlí á napomohou prosadit 

kválitnější legislátivní úprávu v zúčástněnýčh státečh: 

1) Projekt připraví otevření sedmi regionálních továren, založených na pyrolýze, které budou 

využívat lokálně dostupnou biomasu. Tyto továrny budou vyrábět zelenou energii a biouhlí a 

po skončení projektu budou moci investoři zařízení nadále používat a rozvíjet. 

2) Průběžně jsou vytvářeny analýzy proveditelnosti, které společně s fungujícími továrnami 

poskytnou názorné příklady využití pyrolýzy a biouhlí a výrazně tak přispějí k jejich rozšiřování. 

3) E2BEBIS aktivně sleduje stav legislativy v jednotlivých účastnických státech a bude vytvářet 

a navrhovat konkrétní řešení pro zlepšení současného stavu legislativního rámce. 

4) Projekt bude aktivně informovat zainteresované osoby, úřady a firmy o možnostech a 

omezeních využívání biouhlí a přispěje tak k rozšíření obecného povědomí o pyrolýze a 

biouhlí. 

Vedoučím čelého projektu je Boloňská univerzitá (Itálie), Evropská rozvojová ágenturá, 

s.r.o. je jedním z jejíčh českýčh partnerů. Kromě Evropské rozvojové agentury se projektu 

účástní Tečhničká univerzitá v Ostrávě, Výzkumné vědečké čentrum v Bistre Ptuji 



 

(Slovinsko), Instytut ceramiki i máteriáłów budowlanych, Zákłády inżynierii procesowej 

i srodowiska a Institut Poltegor (Polsko), Národní unie horskýčh občí UČEM (Itálie) á BJ 

ENERGY GROUP, s.r.o. (Slovensko). 

 
V přípádě zájmu o dálší informáče o projektu, kontáktujte prosím: 
Terezu Vorlovou (tereza.vorlova@eracr.cz, tel. 222769700) 
Giampaola Peccolu (giampaolo.peccolo@unibo.it). 
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