Pályázat száma: NYDOP‐1.1.1/A‐2008‐0010
A projekt címe: A szilárd biomassza környezetipari ágazati szerepének megerősítése a Nyugat‐
Dunántúlon pellet klaszter létrehozásával és az ahhoz tartozó klasztermenedzsment iroda
működtetésével
Projekt helyszín: 8855 Belezna Kossuth utca 13.
Igényelt támogatás: 23 630 240 Ft
Projekt összköltség: 29 537 800 Ft
Pályázat benyújtás dátuma: 2008.08.29
Projekt rövid összefoglalója: A projekt a szilárd biomasszára épülő környezetipar, azon belül is a
pellet ágazat fejlesztését kívánja segíteni. Ez az iparág Magyarországon még relatív új, de Nyugat‐
Európában (Ausztria, Németország, Svédország) jelentős hagyományai vannak. Olyan megújuló
energiaforrásról van szó, amely jellemzően hulladékból (faipari, fűrészüzemi maradványok, szíjács,
fűrészpor) újrahasznosításával állít elő tüzeléssel történő energiahasznosításra alkalmas terméket, és
így fosszilis energiahordozókat kiváltva hozzájárul a klímavédelemhez. A klasztert megalapító tagok
(jelenleg 15 szervezet és egy magánszemély) az ország egész területéről érkeztek (pelletgyártók,
pelletkészülék‐gyártók és forgalmazók, megújuló energetikai szakértők), de a Nyugat‐Dunántúli
klasztertagok száma többségi. Ennek oka az, hogy az exportpiacok a Nyugat‐Dunántúlhoz esnek
közel, így az ágazat ebben a régióban indult erősödésnek, és fejlődése várhatóan innen indulva halad
majd az ország keleti határa felé. A pelletágazatban tehát a Nyugat‐Dunántúl dominanciája a jövőre
vonatkoztatva sem megkerülhető, amit az is erősít, hogy alapanyagban is ez az ország jobban ellátott,
erdősültebb része. A klasztertagok elvárása az új ágazat magyarországi népszerűsítése, az ágazaton
belüli és nemzetközi kapcsolatok erősítése, a hazai gyártású pellet ismertségének megteremtése,
ennek keretében a nemzetközi, valamint a társszakmákkal való kapcsolattartás, a hazai előállítású
pellet minősítési rendszer kialakítása feltételek, lehetőségek és a minőségi elvárások
figyelembevételével, valamint a hazai előállítású pellet termékpálya modelljének és akkreditált
minősítési rendszerének előkészítése, kidolgozása. A klaszter célja továbbá egyesített, közös elemzési
adatbázis, információáramlási csatornák, honlap kiépítése, valamint a tudományos tevékenységek és
kutatások révén létrejött megújuló energetikai fejlesztések összefogása.
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Elfogadott projekt összköltség: 29 567 800 Ft
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