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INTERREG IVC koostööprojekt BIO-EN-AREA kuulutab välja

MINIPROJEKTIDE KONKURSI
Konkursi viib läbi Tartu Regiooni Energiaagentuur ning selle tähtaeg on
20. september 2010. a. Ootame Teid BIO-EN-AREA projekti
miniprojektide teavitusüritusele 23. augustil. Lisainfo www.bioenarea.eu ja
www.trea.ee.

MINIPROJEKTID
MINIPROJEKTIDE
KATEGOORIAD
Miniprojekte saab esitada kolmes
kategoorias: kogemuste vahetus,
tehnoloogiasiire ja bioenergeetika
strateegiate tugitegevused.
1.
KOGEMUSTE VAHETUS
on lihtsaim viis osaleda
miniprojektide konkursil. Sellist
tüüpi projekti raames külastavad
partnerid üheskoos konkreetseid
bioenergeetikaga seotud häid
näiteid.
2.
TEHNOLOOGIASIIRE
on bioenergeetika valdkonna
arengule suunatud kategooria, mis
keskendub bioenergeetika
tehnoloogiatele ning nende
ühisele rakendusvõimaluste
uurimisele.
3.
BIOENERGEETIKA
STRATEEGIATE
TUGITEGEVUSED
on kõige komplitseeritum ja
keerulisem kategooria, mis on
suunatud bioenergeetika
valdkonna strateegiate
arendamisele. Olulisel kohal on
seejuures regiooni spetsiifiliste
probleemidega tegelemine.

Taotluse esitamiseks
tuleb tegutseda järgnevalt:
• Minna projekti kodulehele
www.bioenarea.eu, kus on olemas kõik
oluline info miniprojektide kohta.
• Laadida kodulehelt alla Application
pack, mis sisaldab taotlusvor mi,
käsiraamatut ja eelarve lisa ning
vastavad dokumendid täitma.
• Lisada oma miniprojekti idee
projekti koduleheküljele ja esitada selle
Tartu Regiooni Energiaagentuurile
märksõnaga “miniprojekti idee”.
Partnerite huvi korral täiendada oma
taotlust ning esitada see konkursile
tähtajaga 20. september.
Samal kodulehel on võimalus
vaadata teiste regioonide miniprojekti
ideid ning soovi korral olla partneriks
nendes miniprojektides. Täiendavat infot
projektides osalemise kohta jagab Tartu
Regiooni Energiaagentuur.

Nõuded taotlusele
Miniprojektide konkursil
osalemiseks on oluline, et taotlus ning
selle esitaja täidaks järgmisi tingimusi:
• Miniprojektis osaleja peab olema
avalik-õiguslik juriidiline isik.
• M i n i p ro j e k t p e a b va s t a m a
jätkusuutliku arengu globaalsetele
standarditele.
• Miniprojektis tuleb kaasata teisi
osapooli kohalikus regioonis.
• Lisaks bioenergeetika tehnilisele
küljele, peab miniprojekt arvestama ka
regionaalarengu sotsiaalse,
majandusliku ja keskkonna alaste
aspektidele ning omama mõju
kohalikule poliitikale.
• Miniprojektis osalejad peavad
tegema koostööd partneritega teistes
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regioonides ning jagama omavahel
teadmisi ja kogemusi. Partnerid tuleb
leida enne taotluse esitamist.
• Miniprojekti kestus on
soovituslikult 15 kuni 24 kuud.
• Miniprojektid peavad
lõppema vähemalt kolm kuud
enne BIO-EN-AREA projekti
lõppu juunis 2013. a.

BIO-EN-AREA
BIO-EN-AREA projekt on loodud
biomassist energia tootmise
populariseerimiseks ning sellest saadava
energia osakaalu suurendamiseks
erinevates regioonides üle Euroopa.
Eesmärkideks on regionaalsete
bioenergeetikat puudutavate strateegiate
parendamine ning regioonide vaheline
kogemuste vahetamine. Projekti edukaks
elluviimiseks tuleb igast projektiga seotud
regioonist kaasata partnereid, kes
osalevad kogemuste ja heade praktikate
vahetamises.
Projekti partneriteks on Regional
Entity of Energ y of Castilla y Leon
(Hispaania), Region of Western Macedonia
(Kreeka), Autonomous Province of Trento,
Division for Energy Planning and Incentives
(Itaalia), Kosice Self-Governing Region
(Slovakkia), South-East Regional Authority
(Iirimaa), Energy Agency for Southeast Sweden
(Rootsi). Eesti poolseks partneriks on
Tartu Regiooni Energiaagentuur.
Lisainfot saab projekti koduleheküljelt
www.bioenarea.eu.
Eesti poolsetele miniprojektide
toetus on kuni 200 000 €.

www.trea.ee

