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Promovarea utilizării
sustenabile a terenurilor
neutilizate pentru producerea
de bioenergie, prin
intermediului unei platforme
web pentru Europa

PLATFORMA WEB A PROIECTULUI
BIOPLAT-EU

Obiectivele proiectului
BIOPLAT-EU
Obiectivul general al proiectului este de a promova
introducerea pe piață a bioenergiei sustenabile în
Europa folosind terenuri marginale, neutilizate și
contaminate pentru producerea de biomasă
nealimentară, prin punerea la dispoziție a unei
platforme web ca un mijloc de sprijin in luarea
deciziilor. Obiectivele speciﬁce sunt:

•

Platforma BIOPLAT-EU

Site-ul WEB al proiectului

Instrumentele WebGIS

GIS

Crearea unei baze de date cu hărți ale terenurilor
MNC (marginale, neutilizate și contaminate) în Europa,
generată prin date de înaltă rezoluție și atributele lor
(GIS)

STEN

Evaluarea sustenabilității
Sociale

Economice

De mediu

• Dezvoltarea unui instrument informatic public și ușor

accesibil (STEN - Instrument Sustenabil pentru Europa
și Țări vecine) care va evalua sustenabilitatea de
mediu, socială și tehnico-economică producerii
bioenergiei pe terenurile MNC

• Dezvoltarea unei platforme web care va include în

principal aplicație webGIS compusă din instrumentul
STEN și hărțile GIS.

Platforma reprezintă sursa de bază de
informare și lucru pentru cei interesați având
în vedere că toate datele pot ﬁ descărcate de
aici. Aceasta permite utilizatorilor (fermieri,
proprietari
de
terenuri,
investitori
și
fabricanți) accesul la o serie de servicii de
calitate

• Mobilizarea și implicarea părților interesate prin

grupuri de lucru și seminarii pentru încurajarea
dezvoltării unor proiecte de bioenergie pe terenurile
MNC

• Comunicare cu autoritățile locale și regionale prin
prezentări speciﬁce, pentru a ajuta la eliminarea
barierelor legale sau politice care stau în calea
accesului proiectelor pe piață.

• Asigurarea unui sprijin tehnic si de structurare

ﬁnanciară celor interesați în toate aspectele până în
faza ﬁnală, de la producerea și procesarea biomasei,
accesul pe piață, până la obținerea ﬁnanțării, modelul
de afacere și bancabilitatea proiectului

• Identiﬁcarea la nivelul UE a terenurilor MNC
convenabile

• Sprijin de-a lungul procesului de planiﬁcare cu

ajutorul unui manual al utilizatorului și al unui ghid
pas cu pas.

• Evaluarea sustenabilității proiectelor de bioenergie
pe baza datelor reale de observare terestră, a
statisticilor la zi și a experienței furnizate de studiile
de caz și proiectele anterioare, și

• Servicii tip de structurare ﬁnanciară ale căror
rezultate permit formularea cererilor de ﬁnanțare
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