Bioenergi
Bio

F

nergi Kusten - Till er tjänst!

örnybar energi är ett högaktuellt ämne som fångat mediernas uppmärksamhet den
senaste tiden. Regeringens
mål att mångfalt öka användningen
av energived sammanfaller mycket
väl med utvecklingsprojektet Bioenergi kustens främsta målsättningar –
att öka användningen av energived
och främja sysselsättning och lokalt
företagande.
För att kunna förverkliga målsättningarna har projektet byggt upp ett
nätverk med olika samarbetsparter
och utvecklat en projektplan med
olika komponenter som anpassas
enligt lokala behov. Detta är särskilt
viktigt eftersom projektets verksamhetsområde omfattar hela Kustens
skogscentrals
verksamhetsområde samt delar av skogscentralen
Tavastland-Nylands verksamhetsområde (karta). Utgångsläget för
den lokala användningen av energived varierar en hel del och projektinsatserna planeras utgående från
det. Projektet består av följande
komponenter:
•
•
•
•
•
•
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Kartläggning av behov och
åtgärder
Energirådgivning
Utveckling av energiråvaruanskaffningen
Utvecklande av biobränslemarknaden
Utbildning och information för
värmeföretagare och entreprenörer
Marknadsföring – främjande av
branschens image

Projektet genomför bl.a kartläggningar över verksamhetsområdets

energivedspotential och -användning. Dessutom utreds entreprenörernas och företagens olika behov
och deras nuvarande kapacitet. Insamlad data utgör grunden för projektets fortsatta utvecklingsarbete.
Genom att ordna informationsmöten, studiebesök, deltagande i mässor och utställningar erbjuder vi
befintliga och nya företagare sådan
rådgivning som kan utgöra grunden
till ny verksamhet eller en utveckling av den befintliga verksamheten.
Projektverksamheten har även hög
prioritet på skapande av nätverk
mellan företag och organisationer.
Projektet pågår fram till 31.12.2011.

Finansiering
Projektet finansieras genom ”Programmet för utveckling av landsbygden i fasta Finland”, dvs. EU
och nationella medel. Landsbygdsprogrammet har som mål att bevara
livskraft och verksamhet på landsbygden, att förbättra miljön och att
trygga en hållbar utveckling genom
användning av förnyelsebara naturtillgångar. Projektet förvaltas av
Kustens skogscentral och genomförs i samarbete med:
•
•
•
•
•

Yrkeshögskolan Novia
Skogsvårdsföreningen Österbotten
Skogsvårdsföreningen Södra
skogsreviret
Vörå Energiandelslag
Tavastlands Nylands skogscentral

Mera information om Bioenergi kusten ger:
energirådgivare Anders Wikberg
tfn 020 772 62 22
projektchef Patrik Majabacka
tfn 020 772 62 25.

