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Денес во Кичево се одржа првата фаза од „Тренинг за финансиски и бизнис модели и договори за биоенергетски
проекти“.
Денешниот тренинг беше организиран од страна на Меѓународниот центар за одржлив развој на енергетски и
околиски системи-Македонска секција SТEWES-Скопје
Настанот е дел од проектот „Био Вил“, во кој SТEWES Скопје е национален партнер со осум други партнери од
седум земји.
- Со овој проект таргетирани се општините и населбите кои располагаат со поголеми количини дрвна маса и истиот
би се спроведувал во Кичево, потоа во Чашка, Крива Паланка и во Делчево. Проектот трае три години, за кој треба
да изработиме економска анализа и физибилити студија за конкретен концепт за биоенергетско село, а може тоа
да биде и наслеба и да се изработи еден комплетен финансиски план, како и да се искомуницира со сите чинители
во текот на изработката. Овој проект може да се вгради во помали општини, а може да послужи и за загревање на
населби и до 5 000 жители - рече Васил Божикалиев од SТEWES-Скопје.
„Био Вил“ е тригодишен проект подржан од програмата на Европската унија за истражување и
иновации„Хоризон-2020“. Проектот започна во март 2016 година и ќе се имплементира преку соработка помеѓу
партнери од седум земји од Балканот.
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Општина Кичево има високи потенцијали на био маса,како што се шумската био маса,остатоци од
сточарство,тврдиот отпад и остатоци од обработка на дрво.Лајф мотивите за вклучување во проектот Био Вилл,се
обезбедувањето на производство на чиста енергија и заштеда на енергија. Според планираното во градот Кичево
со овој проект ќе бидат опфатени двете средни училишта, ОУ „К.Ј.Питу“, детскаста градинка „Олга Мицеска“, а во
втората фаза во овој проект ќе влезе и населбата Ламели, односно вкупно 6 000 граѓани би ја имале користа од
овој проект.
На тренингот свои искуства пренесоа и повеќе гости од Австрија , кои одржаа предавања.
З.А.
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ПОВЕЌЕ ОД РУБРИКА
Делови од Македонија во портокалова
фаза
Претседателот Иванов го честиташе
Денот на наставата на турски јазик
Спасески на конференција за министри
за спорт во Будимпешта
„Змејовите“ летнаа од Германија, ќе
слетаат во Македонија
Во Македонија регистрирани 320 лица со
хемофилија
Хилари Клинтон пак ги обвини младите
велешани за нејзиниот изборен пораз
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