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Projektets målsättningar 

• 1. Att öka medvetenheten om energieffektiva och 
förnybara alternativ för energiproduktion.  

• 2. Att minska energiproduktionskostnadernas andel 
av den förädlade produktens kostnader.  

• 3. Genom att förbättra samarbetet mellan företag 
förväntas projektet öka innovationsnivån  

• 4. Öka hybridlösningarnas andel i 
energiproduktionen  

• 5. Säkerställa att rätt kompetens och godkänd teknik 
finns hos företag som driver större 
värmeproduktionsanläggningar.  

 



CREBIO 2016-2018 

Åtgärder 

WP 1. Studiebesök för demonstration av tekniska innovationer  

WP 2. Infomöten, workshops och temadagar  

WP 3. Infokvällar för föreningar, gårdsbruk och privatpersoner  

WP 4. Portfolio med kreativa energilösningar  

WP 5. Demoversion av ett diskussionsforum  

WP 6. Info som behandlar de nya utsläppsdirektiven  



WP 1. Studiebesök för demonstration av 
tekniska innovationer  

 Studiebesök för demonstration av tekniska 
innovationer riktat till företag och gårdsbruk, här 
kommer speciell fokus att riktas till 
energilösningar för växthus, spannmålstorkning 
och andra energikrävande förädlingsprocesser. 



WP 2. Infomöten, workshops och 
temadagar  

 Infomöten, workshops och temadagar för 
kommuner, gårdsbruk och företag med 
målsättningen att öka innovationerna och stärka 
samarbetet. Utreda möjligheter till samarbete 
med evenemanget Vaasa EnergyWeek. 



WP 3. Infokvällar för föreningar, gårdsbruk 
och privatpersoner  

• Infokvällar för föreningar, gårdsbruk och 
privatpersoner där man presenterar olika 
förnybara energisystem, hybridenergisystem och 
lösningar för energisparande. 



WP 4. Portfolio med kreativa 
energilösningar  

• Portfolio med kreativa energilösningar samt deras 
kostnadsstruktur på projektets hemsida. 



WP 5. Demoversion av ett 
diskussionsforum  

 Göra en demoversion av ett diskussionsforum på 
webben där privatpersoner och företag kan 
diskutera tekniska innovationer och 
frågeställningar. Om forumet väcker intresse 
utvecklas innehållet ytterligare inom projektet. 



WP 6. Info som behandlar de nya 
utsläppsdirektiven  

 Arrangerande av infomöten och uppgörande 
infomaterial som behandlar de nya 
utsläppsdirektiven som omfattar större 
energiproduktionsanläggningar, 
kostnadsberäkningsmodeller på projektets 
hemsida. Information förmedlas till berörda 
aktörer genom tillgängliga informationskanaler. 



Verksamhet efter avslutat projekt 

• Efter att projektet avslutas skall materialet som 
projektet publicerat finnas tillgängligt på webben. 
De erfarenheter från åtgärder som projektet 
startat upp samt de lösningar och tillämpningar 
som framkommit och publicerats i projektet kan 
efter projektets avslutande användas av aktörer 
som ger energirådgivning. I mån av möjlighet 
och behov kan projektägaren i samband med 
projektets avslutande ta ställning till hur man 
upprätthåller nödvändiga funktioner som skapats 
inom projektet.  

 


