Německo – Bioenergie regionu Hohenlohe-Odenwald-Tauber
Období: 2009 – a dále

Aplikace: Energetická účinnost

Téma spolupráce: Vytváření plánů udržitelné

Téma: Společné plánování odvětvových
opatření, Zřízení regionálních subjektů na
financová

energie, Provádění společných finančních
mechanismů

Popis
Bioenergie
regionu
Hohenlohe-Odenwald-Tauber
(H-O-T)
je
víceúrovňový správní model spolupráce mezi třemi sousedními kraji
spolkové země Baden-Wurttemberg v rámci národní soutěže. Národní
soutěž s názvem Bioenergie regionu se zaměřuje ke zlepšení inovačního
používání obnovitelných zdrojů energie (hlavně bioenergie) v Německu.
Tento projekt je jedním z 25 projektů vydaných ministerstvem pro výživu,
zemědělství a ochranu spotřebitelů na období 2009-2012.
Na základně značného potenciálu biomasy v těchto třech krajích je
cílem projektu zvýšit efektivitu toku biomasy a nakonec regionální
přidané hodnoty. Tyto 3 kraje tvoří více než 10 % využívané půdy ve
spolkové zemi Baden-Wurttemberg.

Na levé straně: mapa státu
Bádensko-Württembersko
Zelená: Tři kraje tvořící Bio-region
Na pravé straně: BadenWürttemberg na mapě Německa

Aby se formalizovala spolupráce těchto tří krajů, byla založena
společnost Bioenergie Region H-O-T s.r.o.

Kontext/pozadí
Bioenergie regionu je celostátní soutěž pořádaná ministerstvem pro
výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele. Cílem je podpořit spolupráci
mezi regiony v konání společných akcí v oblasti inovativního využití
bioenergie. Ty by měli rozvíjet trh s obnovitelnými zdroji energie a vytvářet
tak pracovní místa.
V současné době existuje 25 bioregionů v Německu, ty vybrala nezávislá
porota z 210 žádostí v období 2009-2012. Projekty vyvinuté těmito regiony
se značně liší jeden od druhého. Pro období 2012-2015 bylo vybráno 21
partnerských regionů.

Klíčové výsledky
31 různých projektů na OZE bylo
spuštěno ve třech krajích od roku
2009

Zúčastnění partneři – správa






Ministerstvo
pro
výživu,
zemědělství
a
ochranu
spotřebitele
3
kraje:
Hohenlohekreis,
Neckar-Odenwald-Kreis, MainTauber-Kreis Counties
Bioenergie Region H-O-T s.r.o.:
společnost
vytvořená
na
základě spolupráce 3 krajů

Financování a cena
25 Bioregionů je spolufinancováno národní vládou každý po 3 roky až do
400 000 €. Zbytek je spolufinancovaný v různých poměrech podle
interních fondů nebo fondů třetích stran.
Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj sítí, struktur spolupráce, nábor
vhodných zaměstnanců pro regionální orgány, organizace akcí, školení
a studia dovednosti.

Dosažené výsledky
Projekt zahájil 31 opatření v daných oblastech a tyto opatření zahrnují
výrobu rostlinných pelet, modernizaci a výstavbu topných systémů,
dálkového vytápění, vodní elektrárny a bioplynové stanice. Všechna
tato opatření se vztahují k veřejným budovám. Dále byly postaveny
průmyslové parky s nulovými emisemi a bioenergetické vesnice.
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Poučení a faktory úspěchu
Úspěch tohoto modelu spolupráce se vztahuje napříč národním rámcem
tohoto projektu, který umožnil podnět politické podpory napříč stranami.
Ve stejné době různé struktury a pozadí těchto rozhodovacích
pravomocí zapojených do projektů zpomalilo provádění projektů.
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Fotky:

Kontakt

1: Pokud projekt jako tato Bioenergetická vesnice je (Bioenergiedorf Siebeneich www.bioenergie-dorf.de) kompletní, je uskutečněno slavnostní otevření
s poitickými představiteli.
2: Bioenergie region H-O-T plánuje energetické projekty s místními lidmi.
3: Bioplynové stanice nabízejí mnoho příležitostí pro zemědělce, aby se mohl stát
výrobcem energie.

Andreas SCHEURIG
Press and Public Relation
a.scheurig@bioenergie-hot.de
Website: www.bioenergieregionen.de/index.php?id=2118
&region=72

