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• Nezisková organizácia

• Kysucký Lieskovec

• Vznik 1999

• Dnes má 16 členov

• Pôsobí  najmä v:

• Žilinskom kraji

• Trenčianskom kraji

• Líder v oblasti využívania biomasy v SR

• Najväčší slovenský výrobca a predajca peliet na Slovensku

• Výrobca tepla

• Masívny rozvoj využívania peliet v kríze

• Implementácia investičných a neinvestičných projektov

BIOMASA, združenie právnických osôb



LIFE 2019 CALL

€3.4 billion (2014-2020)

EU’s funding instrument for the environment and climate action

 Environment sub-programme

- environment and resource efficiency, nature and biodiversity, 

environmental governance and information traditional projects

- 2-stages proposal, deadline for concept note 19 june 2019

 Climate action sub-programme

- climate change mitigation, climate change adaptation, climate

governance and information

- Full proposal – deadline 12 september 2019

- Co-funding 55%

- Who can apply? Anyone registered in the EU!

- Min. Budget €0,5 million



BIOMASA a Program LIFE

Program LIFE je ideálny pre napĺňanie cieľov BIOMASY v oblasti ochrany

životného prostredia a zníženia emisií CO2.

BIOMASA úspešne zrealizovala 2 projekty v programe Environment

a 1 projekt v programe Environment Governance and Information

LIFE03 ENV/SK/000577 – 2003 - 2006

Integrovaná logistika pre využívanie energie  z biomasy - ILUBE

LIFE08 ENV/SK/000240 - 01/2010 – 12/2012

Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy – CHEFUB

LIFE10 INF/SK/000165 - 09/2013 – 08/2017

Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie – SMAPUDE_LIFE



Výhody programu LIFE

Výhody programu LIFE

 program LIFE je síce náročný program, ale s jasnými pravidlami v

podpornej dokumentácii každej výzvy

 žiadosť projektu sa podáva prostredníctvom e-proposal

 žiadosti projektu sú vyhodnotené priamo v Bruseli

 pri implementácii projektu komunikuje s organizáciami externý

monitorovací tím

 poskytuje poradenskú činnosť pri správnom vykazovaní, plnení

aktivít a všetkých nejasnostiach počas realizácie projektu

 zároveň je kontrolným orgánom monitorovacích misií priamo na

mieste implementácie projektu



Integrovaná logistika pre využívanie energie 

z biomasy

Prvý projekt schválený EK v kategórii životné prostredie v roku 2003

Rozpočet:

Projekt spája:

 rekonštrukciu kotolní v školách a iných verejných budovách z 

neekologického uhlia, koksu, oleja a kalov,

 realizáciu základných energetických opatrení,

 výrobu paliva (drevných peliet) pre tieto kotolne a ďalších záujemcov

INTEGROVANÁ LOGISTIKA PRE VYUŽÍVANIE ENERGIE Z BIOMASY

A. Kaschl z EK v starej kotolni      

v Povine

LIFE03 ENV/SK/000577



INTEGROVANÁ LOGISTIKA PRE VYUŽÍVANIE ENERGIE Z BIOMASY

Vybudovaný logistický systém výroby peliet
LIFE03 ENV/SK/000577



Audit projektu, Ex Post Evaluation

 V roku 2008 prešiel auditom nezávislej 

audítorskej organizácie delegovanej 

Európskou komisiou.

 Kompletná kontrola finančného plnenia 

projektu.

 Výsledkom auditu bola správa bez 

zistení, ktoré by vyžadovali vrátenie 

poskytnutých grantových zdrojov.

 V roku 2014 projekt prešiel kontrolou 

Ex – Post Evaluation po 8 rokoch od 

ukončenia implementácie projektu –

viditeľné a udržateľné výsledky

INTEGROVANÁ LOGISTIKA PRE VYUŽÍVANIE ENERGIE Z BIOMASY

LIFE03 ENV/SK/000577

file://SRVSBS1/BIO_Agenda/Agenda/1 Zdruzenie/1_pravnik podklady/List - Ex-post monitoring.pdf


Hlavný cieľ projektu

Vytvorenie a zavedenie inovatívnych prvkov:

 pri spracovaní biomasy na drevné pelety

 pri výrobe tepla z drevných peliet

KREATÍVNE VYSOKO ÚČINNÉ A EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY

LIFE08 ENV/SK/000240

Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie 

biomasy – CHEFUB

Celkový rozpočet 1 358 109 €

Príspevok EK z Programu LIFE+ 491 773 € 36,21%

Príspevok z MŽP SR 491 773 € 36,21%

Vlastný vklad 374 563 € 27,58%



Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie 

biomasy – CHEFUB

 Aktivita 1: Vyhodnocovanie kvality pilín

 Aktivita 2: Demonštračný proces riadenia kotolní

 Aktivita 3: Finančný program rekonštrukcie 20 kotolní

 Aktivita 4: Prezentačné vozidlo s vybavením

 Aktivita 5: Informačné centrum

 Aktivita 6: Diseminačné aktivity

 Aktivita 7: Manažment a monitoring



file://SRVSBS1/BIO_Agenda/1 PROJEKTY/1 AKTUALNE PROJEKTY 2010/LIFE+_2008-CHEFUB/IMPLEMENTACIA/06_Diseminacne aktivity/TV SPOT/TV SPOT II. a nasadenie/Biomasa_16_9.mpg


Výsledky projektu CHEFUB

Dosiahnuté:

 Celkové zníženie CO2 o 12 248 ton

 zvýšenie produkcie peliet na 12 000 t ročne

 plynulejší proces výroby peliet

 rekonštrukcia 20 nových kotolní

 zvýšený záujem o nový druh paliva – drevné pelety
KREATÍVNE VYSOKO ÚČINNÉ A EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY

LIFE08 ENV/SK/000240

Plánované:

 zníženie CO2 o 9 500 ton

 zvýšenie produkcie peliet na 12 000 t ročne

 plynulejší proces výroby peliet

 rekonštrukcia 20 nových kotolní

 zvýšený záujem o nový druh paliva – drevné pelety



Celkový rozpočet 1 293 722 €

Príspevok EK z Programu LIFE+ 636 086 € 49,17%

Vlastný vklad 657 636 € 50,83%

Strategické riadenie a plánovanie využívania 

domácej energie – SMAPUDE_LIFE - 09/2013 – 08/2017

STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

LIFE12 INF/SK/000165

HLAVNÝ CIEĽ:

Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie

ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej

pohody budov a ohrev vody



Strategické riadenie a plánovanie využívania 

domácej energie – SMAPUDE_LIFE - 09/2013 – 08/2017

1. Aktivity zamerané na širokú verejnosť

2. Aktivity pre zástupcov samospráv a súkromného sektora

3. Aktivity zamerané na získanie členov a vznik EKOKLASTRA

4. Aktivity zamerané na stredné školy

5. Aktivity zamerané na žiakov a študentov

6. Propagácia green energy vehicle

7. Propagácia projektu v zahraničí

8. Animovaný rozprávkový seriál – Motýľ Jasoň



Výsledky projektu

Plánované výsledky projektu Dosiahnuté 

výsledky

Vyhodnotenie

300 objektov u ktorých dôjde k zmene palivovej základne z 

fosílnych palív na biomasu a/alebo využívaniu solárnej 

energie

6 546 Spustenie podporných programov pre predaj peliet

a aktívna účasť spoločnosti THERMO SOLAR Ziar.

Národný projekt Zelená pre domácnosti pomohol

tento výsledok prekročiť niekoľkokrát.

Zníženie množstva emisií CO2 o 20 000 ton počas realizácie 

projektu
32 984 t Zníženie emisií CO2 je výsledkom dlhodobého

zákazníckeho servisu spoločnosti BIOMASA

zameraného na poskytovanie služieb zákazníkom

pred, počas a po kúpe drevných peliet. Projekt

zahŕňal pravidelné vydávanie bulletinov s

aktuálnymi aktuálnymi témami a novinkami zo sveta

drevených peliet a solárnych panelov.

Založenie Ekoklastra s minimálnym počtom 15 členov na 

konci projektu
18 Do konca projektu sa do EKOKLASTRA zapojilo 18

organizácií alebo spoločností, ktoré do svojej činnosti

zapojili OZE. Je to vyššie číslo, ako sme očakávali

a tento záujem nás teší. Aj tento výsledok deklaruje,

že odborná verejnosť má záujem zapájať sa do

spolupráce, a tým vytvoriť na trhu silnejšie

konkurenčné prostredie

LIFE12 INF/SK/000165



Ocenenia

Best LIFE Environment Project 2013

BIOMASA získala toto ocenenie ako prvá organizácia na 

Slovensku v kategórii Environment

ENERGY GLOBE NATIONAL AWARD 2006, 2012, 2017

ENERGY GLOBE  NATIONAL AWARD 2017

„Nobelova cena“ za životné prostredie

Ocenenie bolo prevzaté 16.1.2018 v Teheráne

Ocenený projekt SMAPUDE_LIFE



Pripravujeme



♥ sú projektami zdatných a schopných organizácií a ľudí

♥ musia byť vysoko inovatívne a kreatívne

♥ musia byť pripravované a implementované ľuďmi s blízkym 

vzťahom k životnému prostrediu

♥ nie sú pre zbohatnutie, ale pre radosť zo života

♥ prinesú nesmierne množstvo práce, ale aj veľa nových 

impulzov

♥ nedajú sa objednať, ulobovať a skorumpovať ...

ODPORÚČANIA – LIFE projekty



www.biomasa.sk

Ďakujem za pozornosť


