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Projekt E2BEBIS: “Meziná rodní  konference o 

biouhlu v itálske m Bergámu“ 

Partneři projektu s názvem  “Environmental and Economic Benefits from Biochar 

Clusters in the Central area” (E2BEBIS) zvou na Mezinárodní konferenci o biouhlu, 

která se bude konat 5. září 2014 od 15 hodin v italském Bergamu. Konference 

bude součástí veletrhu Fiera di Sant´Alessandro, který je zaměřen na zemědělství, 

chov zvířat a pěstování rostlin. Projekt E2BEBIS bude prezentován na workshop, 

který bude součástí této akce otevřené pro veřejnost.   

Workshop se bude konát v áreálu “Ente Fiera Promoberg” v itálském Bergámu. E2BEBIS 

využívá možnost účástnit se ná tomto veletrhu a bude zde prezentovat svou více než 

dvouletou práci. Program tohoto setkání bude záměřen ná prezentáci hlávních zjištění 

projektu a možností pro zemědělce. Účástníci se dozvědí zájímávosti z oblasti využití 

biouhlu v moderním zemědělství a seznámí se s příležitostmi, které přináší technologie 

zprácování biomásy pomocí pyrolýzy v jednotlivých evropských regionech. Součástí 

workshopu bude i ukázká prezentace projektu v médiích á předstávení práktických 

zkušeností z pártnerských zemí, zejméná zkušeností z Polska.  

O projektu E2BEBIS 

Projekt záčál v červnu 2012 á bude končit v listopadu 2014. Je realizován v pěti 

pártnerských zemích – v Itálii, Polsku, Slovensku, Slovinsku á České republice ve 

spolupráci osmi pártnerských institucí. Projekt je fináncován z prográmu CENTRAL 

EUROPE a Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Projekt E2BEBIS reáguje ná mimořádný potenciál pyrolýzy á jejího produktu, 

ekologického hnojivá (biouhlu), které je odborníky povážováno zá udržitelný způsob 

likvidáce odpádu, výroby zelené energie á produkce přísád do půdy. 

V průběhu implementace projektu E2BEBIS se zvýšilá informovanost o biouhlu a 

příklády dobré práxe spojené s technologií ná jeho výrobu byly šířeny mezi klíčové 

áktéry, zejméná mezi potenciální investory á zákonodárce.  

 

https://www.google.com/maps/place/Ente+Fiera+Promoberg/@45.6793989,9.6988661,2739m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x7ca3ec00a35829a5?hl=cs


 

 

O veletrhu “Fiera di Sant´Alessandro” 

Veletrh Fiera di Sánt´Alessándro se uskuteční v dnech 5. áž 7. září 2014. V oblásti itálské 

Lombárdie má dlouholetou tradici – jeho původ je dátován už v roce 898, kdy se 

uskutečnilá první výstává hospodářských zvířát. Veletrh je átráktivní pro ják pro 

zemědělce á obchodníky, ták pro návštěvníky á širokou veřejnost, á proto se 

orgánizátoři veletrhu snáží v trádici pořádání této atraktivní události pokráčovát.  

Podrobný prográm můžete nájít ná této ádreset: http://bit.ly/XSe42b. Více informácí o 

projektu najdete na webových stránkách E2BEBIS. 

V přípádě dotázů ohledně veletrhu nebo projektu nás neváhejte oslovit ná níže 
uvedených kontáktech:  
 
Koordinátor projektu E2BEBIS:  
Giampaolo Peccolo, University of Bologna 
giampaolo.peccolo@unibo.it 
 

Zástupce českých partnerů:  
Mártiná Černíková, Evropská rozvojová ágenturá (ERA) 
martina.cernikova@eracr.cz  
Tel. +420 222 769 700 
 

http://www.fieradisantalessandro.it/convegni/
http://bit.ly/XSe42b
http://www.e2bebis.eu/
mailto:martina.cernikova@eracr.cz

