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Biofuel Cities – Áttekintés
A program 2006 és 2009 között az Európai Unió hatodik kutatási
keretprogramján belül az alternatív motorhajtóanyagok
témakörében valósul meg. A Biofuel Cities Európai Partnerség
azzal a céllal jött létre, hogy a bioüzemanyagok területén
mindenre kiterjedő fórumként összehozza az érdekelt feleket..
Az Európai Bizottság
által indított program

Biofuel Cities – Célok
A Biofuel Cities célja
(a) egy európai társulás létrehozása, ahol a bioüzemanyag
végfelhasználói, gyártói és a törvényhozók a bioüzemanyagok
alkalmazására új partnerségeket hoznak létre,
együttműködnek és tapasztalatot cserélnek egymással;
(b) hogy független, színvonalas elemzések jöjjenek létre
bioüzemanyag projektek területén. A program támogatja a
kutatásfejlesztési és demonstrációs célú projektek létrejöttét,
helyi fenntartható közlekedéssel foglalkozó szakemberek,
ipari fogyasztók és önkormányzatok törekvéseit. A Biofuel
Cities partnere az Európai Bizottság és még sokan mások, akik
a bioüzemanyagok és az energia-hatékony közlekedés ügyét
tűzték zászlójukra;
(c) hogy támogassa a bioüzemanyagok használatának érintett
feleit információk, eszközök, publikációk terjesztésével,
események megszervezésével és különböző útmutatók,
segédletek kiadásával.

www.biofuel-cities.eu

Tevékenységek és szolgáltatások

Legyen Ön is Biofuel Cities
résztvevő!

Amit a Biofuel Cities nyújt:

A Biofuel Cities Európai Partnerség a bioüzemanyagok és az energia-hatékony gépjárművekkel
kapcsolatos minden érintett fél számára biztosít
fórumot.

•• egy interaktív weboldalt, ahol helyi
ötletbörzét talál a kedves látogató. Profitálhat
az Európa szerte megvalósult projektek
leírásából, új hírekről és eseményekről
értesülhet, információkat szerezhet európai
bioüzemanyag irányelvekkel, jogalkotással,
technológiai megoldásokkal kapcsolatban;
•• eseményeket, ahol lehetőség nyílik a
különböző eszközök, módszerek, ötletek
cseréjére, átadására;
•• céglátogatásokat és workshopokat, ahol
a résztvevők gyakorlati tapasztalatokat
gyűjthetnek bioüzemanyagok alkalmazásával
kapcsolatban;
•• híreket, publikációkat, esettanulmányokat,
kézikönyveket és jelentéseket a
bioüzemanyagokkal kapcsolatos
fejlesztésekről;
•• monitoring és szabvány eszközöket.
Az Európai Partnerség résztvevői minden
szolgáltatást igénybe vehetnek.

Mi a bioüzemanyag?
A bioüzemanyagok folyékony vagy gáz halmazállapotú hajtóanyagok, melyek elsődlegesen vagy
kizárólag biomasszából készültek. A biomassza olyan
biológiai anyag, amely élő vagy a közelmúltban élő
volt. A kifejezés nem olyan szerves anyagokra utal,
melyek geológiai folyamatok során keletkeztek, mint
a szén, vagy a kőolaj. Bioüzemanyagok például a
bioetanol, biodízel, tisztított biogáz, növényi eredetű
melléktermékek, vagy a szerves hulladék.

Csatlakozzon a partnerséghez, ha Ön
•• a klímavédelem híve a vállalatánál vagy
közintézményénél: a Biofuel Cities segít
a politikusoknak, döntéshozóknak, üzleti
végfelhasználóknak, környezetvédelmi
hivatalok és közbeszerzési hivatalok
szakembereinek egyaránt;
•• innovatív termékekkel vagy szolgáltatások
fejlesztésével, értékesítésével foglalkozik:
a Biofuel Cities segíti a bioüzemanyag
ellátási lánc üzleti érdekeltjeit az alapanyag
termelőktől a feldolgozókon át egészen a
gépjárműiparig;
•• kutatást végez, vagy kísérletezik bioüzemanyagokkal: a Biofuel Cities segíti az információáramlást az európai kutatók között;
•• irányelvek, szabványok felállításán dolgozik:
a Biofeuel Cities segíti a nemzeti és
nemzetközi kormányzatok képviselőit és a
szabványtestületeket;
•• szeretné megfigyelni, vitatkozni és hatással
lenni a bioüzemanyagok fejlődésére: a Biofuel
Cities segíti az egyesületeket, non-profit
szervezeteket és a sajtót.
A Biofuel Cities Önt is szívesen látja a partnerségben. A részvétel ingyenes. Regisztráljon a
www.biofuel-cities.eu/registration honlapon, vagy
a lenti adatlap kitöltésével.

A Biofuel Cities partnerséget 7 nemzetközi szervezet hozta létre,
hogy segítsen a bioüzemanyagokkal kapcsolatos tapasztalatok
megosztásában, nemcsak a kutatás és alkalmazások terén, hanem a
kormányok és cégek speciális szükségleteinek tekintetében is.

A Sentern Novern (a projekt koordinátora) a holland
kormány fenntartható fejlődéssel és innovációval
foglalkozó kirendeltsége. Részben az energia,
klímaváltozás és környezetvédelem területén
tevékenykedik.
www.senternovem.nl/gave
Az EXERGIA egy görög tanácsadó cég, mely
nemzetközi projektben tevékenykedik az energia és
a környezetvédelem területén, különös tekintettel az
energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrások
fenntartható használatára.
www.exergia.gr
ICLEI – Önkormányzatok a fenntarthatóságért.
Egy világméretű egyesület és ügynökség az önkormányzatokért. Az ICLEI szolgáltatásokat nyújt az önkormányzatok számára többek között olyan területeken,
mint a klímavédelem vagy a fenntartható beszerzés.
www.iclei-europe.org
Üzemanyag és megújuló energiaforrás intézete
(IPiEO) Megújuló energiaforrásokkal foglalkozó
kutatóintézet, mely különösen a lengyelországi
fejlesztésekre fókuszál.
www.cln.pl
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesületek
Nemzetközi Hálózata (INEM). A KÖVET-INEM Hungária
egyik anyaszervezete. Világméretű szövetség, mely
környezettudatos vállalatirányítást terjesztő non-profit
szervezeteket tömörít.
www.inem.de
NEN, a holland szabványügyi intézet sok európai
bioüzemanyag projektet vezet, és új szabványok
bevezetését kezdeményezi.
www.nen.nl

Flamand Technológiai Kutató Intézet (VITO),
energia, környezetvédelem és anyagok területén
vezet kutatásokat a környezetvédelemre és a
fenntarthatóságra fókuszálva.
www.vito.be

Jogi közlemény
Sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében bármilyen magánszemély nem vállal
felelősséget jelen információs anyagban leírtak következményeiért. A kiadványban közölt
információk helyessége kizárólag a szerzők felelőssége és nem feltétlenül tükrözi az
Európai Bizottság nézeteit.
©2007 ICLEI, Freiburg, Németország
Minden jog fenntartva. A kiadvány egyetlen része sem publikálható, vagy másolható az
ICLEI Európai Titkárságának írásos engedélye nélkül.
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Bioüzemanyagok a közlekedésért
2007. január 10-én az Európai Bizottság új integrált energia és
klímavédelmi irányelvet deklarált a kommunikációjában: ”Egy
energiapolitika Európának”. Az indítványok csomagja tartalmaz
egy tervet is, miszerint 2020-ra az Európai Unióban használt
üzemanyagok 10%-ának bioüzemanyagnak kell lennie. Az irányelv
Európa jövendőbeli versenyképességét hivatott növelni, emellett
védi a környezetet és takarékoskodik az energiaforrásokkal.
A bioüzemanyagoknak egyedülálló szerepe lesz Európa
energiapolitikájában. Ma Európa közlekedési rendszere
majdnem teljes egészében függ a kőolajtól, melynek nagy része
ingatag piacokról származik. Ezen függőség csökkentéséhez az
energiaforrások nagyobb diverzifikációjára van szükség. Manapság
a bioüzemanyagok az egyetlen közvetlen helyettesítői a kőolaj
alapú üzemanyagoknak, melyek széles körben elérhetőek.
A bioüzemanyagok a fenntartható közlekedéshez is
hozzájárulhatnak. Az üvegházgáz kibocsátás leggyorsabban növő
forrása a közlekedés. A bioüzemanyag egy azon néhány eszköz
közül – a járművek hatékonyságának fejlesztése mellett – melyek
középtávon nagy csökkenést eredményezhetnek az üvegházhatású
gázok kibocsátásában.
Mindezek ellenére a bioüzemanyagok fenntartható
használatával kapcsolatban számos kihívás marad, mint például
a jelentős termőföld igény és a genetikailag módosított növények
használata. A bioüzemanyagok használatából származó nettó
előnyök mértéke a termelést és felhasználást érintő politikák,
jogszabályok függvénye. A Biofuel Cities ezen előnyökhöz
szándékozik hozzájárulni.

Biofuel Cities – A projekt
A Biofuel Cities egy európai projekt mely a bioüzemanyagok
használatával kapcsolatos érintett feleknek biztosít fórumot.
A Biofuel Cities célja egy olyan európai partnerség megteremtése,
mely új és innovatív bioüzemanyag technológiák széles körét
képes bemutatni. A Biofuel Citites lefedi az egész értékláncot az
alapanyag előállítástól a bioüzemanyag termelésen át a végső
felhasználásig.
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Jelentkezési lap
Csatlakozzon!
A Biofuel Cities európai partnerség a
bioüzemanyag fejlesztés helyi fóruma.
A partnerségben résztvevő felek
rendelkezésére állnak majd
•• mindig friss információk és
könnyű hozzáférés az európai
bioüzemanyag projektekhez;
•• hozzáférés már kipróbált know-howhoz és jó gyakorlatokhoz;
•• eszközök, melyek segítségével
könnyen találhat támogatást és
projektpartnereket;
•• tapasztalatcsere lehetőség hasonló
szervezetekkel, valamint egyéb
érintett felekkel;
•• egy esély, hogy hatással legyen a
politikára, különösen európai uniós
szinten.

Kérjük, hogy faxon, vagy postán küldje el az alábbi címre:
SenterNovem
PO Box 8242 • 3503 RE Utrecht
vagy regisztráljon online:
The Netherlands • Fax: +31 30 231 6491
www.biofuel-cities.eu/registration
A regisztráltak
•• teljes jogú hozzáférést kapnak a www.biofuelcities.eu oldalon;
•• megkapják a biofuels-net@biofuel-cities.eu interaktív levelezőlista üzeneteit;
•• rendszeresen megkapják a Biofuel Cities elektronikus hírlevelét;
•• rendszeresen megkapják a Biofuel Cities nyomtatott hírlevelét
– feliratkozáshoz ide tegyen pipát
•• további termékekhez és szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mint workshopok,
tanulmányutak, és publikációk melyekről a résztvevők rendszeres tájékoztatást
kapnak.
A részvétel ingyenes és semmilyen kötelezettséggel nem jár.
R
 észt kívánok venni a Biofuel Citites Európai Partnerségben. Elfogadom,
hogy a *-al jelölt adatokat kizárólag a Biofuel Cities partnerségben való
együttműködés céljából közzétehetik, felhasználhatják.

Név előtag
Keresztnév *

További információ
A Biofuel Cities-el kapcsolatos további
információért, vagy az elektronikus
hírlevélre való feliratkozással
kapcsolatban látogassa meg a

www.biofuel-cities.eu
weboldalt vagy vegye fel a kapcsolatot
a projekt koordinátorával:
SenterNovem
PO Box 8242
3503 RE Utrecht
The Netherlands
secretariat@biofuel-cities.eu
Fax: +31 30 231 6491

Vezetéknév *
Beosztás *
Részleg
Szervezet / Intézet *
Szervezet típusa * (pl. önkormányzat, bioüzemanyag gyártó, kutató)
Cím * (utca, házszám)
Irányítószám, város *
Ország *
Telefon
Fax
E-mail *
www
Egyéb részletek/megjegyzések

Az Európai Bizottság
által indított program

A bejelentkezéshez szükséges adatokat a megadott e-mail címre fogjuk
elküldeni a jelentkezési lap feldolgozását követően.

