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Συγγραφείς: 
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Consumption, 
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Το έγγραφο αυτό είναι ένα απόσπασμα από τα διδάγματα που 

αντλήθηκαν κατά την στήριξη 20 επιχειρηματιών, όπως δημοσιεύεται 
στην Παραδοτέο D3.4 έκθεση με τίτλο «Εγχειρίδιο των νέων περιπτώσεων 

επιτυχίας uP_running».  
 

Τα διδάγματα βάση την εμπειρία και τις εισφορές που προβλέπονται 
από: 

 
CIRCE – Research Centre for Energy Resources and Consumption, 

Zaragoza, Ισπανία 
 

ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Αθήνα, 
Ελλάδα 

 
UFG - University of Foggia, 

Φότζια, Ιταλία 
 

SECB – Scientific Engineering Center Biomass, 
 Κίεβο, Ουκρανία 

 
 

 

 
Το έργο uP_running «Ξεκίνημα για ένα βιώσιμο εφοδιασμό  της 

ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά κλαδέματα και Εκριζώσεις» 
έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης  
Αριθμός συμβολαίου 691748 

 



 

 
 

2 
 

Ανάλυση μελέτης πιλοτικών δράσεων uP_running  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1 Εισαγωγή: Επιδεικτικές δράσεις uP_running ........................................................................................ 2 

2 Διδάγματα κατά την στήριξη για την ενεργοποίηση νέων πρωτοβουλιών υπολειμματικής βιομάζας ... 5 

3 Διδάγματα όταν στηρίζουν επιχειρηματίες στην εκκίνηση της επιχείρησής τους ................................ 16 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

APPR  Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις 
GHG  Αέρια θερμοκηπίου 
ΚΘΙ  Κατώτερη Θερμογόνος Ικανότητα 
PrMov  Πρωτοπόρος 
SOM  Οργανική ύλη εδάφους 
VC  Αλυσίδα Αξίας 
VCA  Φορέας Αλυσίδας Αξίας 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

APPR 
Τα Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις αναφέρονται σε αγροτικά ξυλώδη υπολείμματα 
που παράγονται σαν αποτέλεσμα αγρονομικών εργασιών που εφαρμόζονται σε 
αμπελώνες, ελαιώνες και οπωρώνες (μόνιμες καλλιέργειες).. 

Αλυσίδα αξίας 
υπολειμματικής 
βιομάζας 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων και των φορέων που συμμετέχουν στην προετοιμασία και 
τη χρήση προϊόντων βιομάζας που λαμβάνονται από υπολειμματική ξυλεία. 

Θρύμματα ξύλου 
Θρυμματισμένη ξυλώδης βιομάζα με την μορφή τεμαχίων με καθορισμένη κατανομή 
μεγέθους σωματιδίων που έχει παραχθεί με μηχανική επεξεργασία με αιχμηρά εργαλεία 
όπως τα μαχαίρια 

DC Team Ομάδα χώρας επιδεικτικής δράσης, αναφέρεται στη συνεργασία ενός αγροτικού εταίρου 
(AP) και ενός τεχνικού εταίρου (TP) της χώρας επιδεικτικής δράσης. 

Χώρα 
επιδεικτικής 
δράσης 

Υπάρχουν τέσσερεις χώρες επιδεικτικών δράσεων στο έργο uP_running: η Ισπανία, η 
Ιταλία, η Ελλάδα και η Ουκρανία. Οι χώρες επιδεικτικών δράσεων είναι οι χώρες αυτές 
στις οποίες έλαβαν χώρα οι επιδεικτικές δράσεις. 

Τεμαχισμένο 
ξύλο (hog fuel) 

Ξύλο που έχει κομμάτια διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, συνήθως πιο ανομοιογενή 
από τα θρύμματα. Η κύρια διαφορά από τα θρύμματα ξύλου είναι ότι το τεμαχισμένο 
ξύλο (hog fuel)  παράγεται με θρυμματισμό με αμβλεία εργαλεία όπως κυλίνδρους ή 
σφυριά. 

Πρωτοπόρος 

Ένας ενδιαφερόμενος φορέας που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμία να ξεκινήσει μια 
νέα αλυσίδα αξίας με βιομάζα από μόνιμες καλλιέργειες. Είναι ο κύριος φορέας στην 
αλυσίδα αξίας, ο φορέας που εμπλέκεται με τους άλλους και που κάνει τα πράγματα να 
συμβούν. Είναι γενικά ο πιο ενεργός φορέας και συνήθως ο παράγοντας που 
αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου όταν επενδύει στη νέα αλυσίδα αξίας. 
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RED II 

Η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2018/2001 / ΕΕ. Είναι 
μέρος της καθαρής ενέργειας για όλες τους Ευρωπαίους. Η νέα οδηγία καθιερώνει ένα 
νέο δεσμευτικό στόχο ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ για το 2030 τουλάχιστον 32%, με 
ρήτρα για πιθανή αναθεώρηση προς τα πάνω μέχρι το 2023. 

SWOT 

Ακρωνύμιο για την ανάλυση των παρακάτω Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και 
Απειλές. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 
ανταγωνιστικής θέσης μιας επιχείρησης / οργανισμού, προκειμένου να αναπτύξουν 
στρατηγικό σχεδιασμό. 



1. Εισαγωγή 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ UP_RUNNING  

Υλοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες της υπολειμματικής βιομάζας θα πραγματοποιηθεί ως φαινόμενο 

χιονοστιβάδας η εγκατάσταση νέων αλυσίδων αξίας στην Ευρώπη. Μια νέα επιτυχημένη τοπική ή 

περιφερειακή περίπτωση αξιοποίησης υπολειμματικής βιομάζας μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική και 

μαζική υιοθέτηση της υπολειμματικής βιομάζας. Οι ιθύνοντες για να αρχίσει μια νέα πρωτοβουλία (οι 

επιχειρηματίες, πρωτοπόροι, ή που ονομάζεται επίσης «πρωτοπόροι») αντιμετωπίζουν συνήθως πολλές 

δυσκολίες λόγω  διάφορων λόγων: δεν υπάρχουν άλλες αλυσίδες αξίας για να μπορέσουν να μάθουν, 

συνήθως υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η χρήση της υπολειμματικής βιομάζας είναι απλά ανέφικτη ή 

άνευ αξίας, υπάρχει έλλειψη υποστήριξης από συμβούλους, χαμηλό ενδιαφέρον από τους βασικούς 

παράγοντες οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για να καθοριστεί η νέα αλυσίδα αξίας, έλλειψη γνώσης, οι 

ιδιαιτερότητες της βιομάζας, μεταξύ άλλων. Η στήριξη έχει αποδειχθεί στο uP_running ως ένα θεμελιώδες 

εργαλείο για την προώθηση των αλλαγών και την ενεργοποίηση νέων πρωτοβουλιών. 

Η στήριξη έχει πραγματοποιηθεί σε 2 στάδια. Αρχικά (από την άνοιξη του 2017 και μετά), 20 συνολικά 

δικαιούχοι (5 ανά Επιδεικτική Χώρα - DC: Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ουκρανία) επιλέχθηκαν, 

τα προφίλ των οποίων ήταν πολύ διαφορετικά: αγρότες, συνεταιρισμοί, αγρο-βιομηχανίες, διαχειριστές 

υπολειμμάτων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, δημοτικά συμβούλια, κλπ.  Η αρχική αυτή στήριξη είχε ως 

κύριο σκοπό να διερευνήσει με τον επιχειρηματία τις εναλλακτικές λύσεις για την αξιοποίηση της 

υπολειμματικής βιομάζας, καθώς και τα έξοδα, τις επενδύσεις και τους κινδύνους που εμπλέκονται. Μετά 

την αρχική στήριξη στους 20 επιχειρηματίες, συνολικά 4 επιλέχθηκαν (ένας από κάθε επιδεικτική χώρα) για 

περαιτέρω στήριξη, για να υποστηρίξουν την έναρξη της νέας πρωτοβουλίας. 

Τα προφίλ των επιχειρηματιών και η διαμόρφωση των νέων αλυσίδων αξίας των 20 επιχειρηματιών 

συνοψίζονται στο «Παραδοτέο 3.3. Ανάλυση μελέτης πιλοτικών δράσεων uP_running», που διατίθεται στο 

www.up-running.eu στην αγγλική γλώσσα, καθώς και στις εθνικές ιστοσελίδες σε 7 γλώσσες (PT, ES, FR, IT, 

HR, GR, UA). Το Παραδοτέου 3.3 καταγράφει επιπλέον διδάγματα για την εφαρμογή των νέων αλυσίδων 

αξίας. 

Το παρόν έγγραφο, ως συμπλήρωμα του Παραδοτέου3.3, επικεντρώνεται στα διδάγματα σε σχέση με την 

στήριξη. Με άλλα λόγια, περιέχει κάποια γεγονότα και κάποιες προτάσεις για τη διενέργεια 

αποτελεσματικών δράσεων στήριξης προς τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς, γεωργικές επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, ΕΕΥ ή συμβούλια (σύνηθες προφίλ των επιχειρηματιών υπολειμματικής βιομάζας ή 

προωθητές) πρόθυμοι να ξεκινήσουν μια νέα χρήση της υπολειμματικής  βιομάζας. Τα διδάγματα αυτά 

έχουν συλληφθεί και τεκμηριώνονται από τους τεχνικούς συνεργάτες του uP-running (DC): Ισπανία, την 

Ιταλία, την Ελλάδα και την Ουκρανία. Λεπτομέρειες ανά  χώρα μπορούν να αναζητηθούν στο πλήρες κείμενο 

του Παραδοτέου 3.4 διαθέσιμο στα αγγλικά. 

Αυτό το έγγραφο είναι δομημένο σε 2 τμήματα: 

 «Τμήμα 2», στα διδάγματα που μάθαμε από την στήριξη που δόθηκε σε επιχειρηματίες με όραμα, 

μια σταθερή θέληση, και μια ώριμη άποψη της αξιοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας 

προκειμένου να  προσπαθήσουν να ξεκινήσουν. Τα διδάγματα αφορούν σε διάφορες ενέργειες 

στήριξης, όπως: την αναμόρφωση του αρχικού οράματος του φορέα της αλυσίδας αξίας, την 

διοργάνωση της μελλοντικής  αλυσίδας αξίας, την εκτέλεση της οικονομικής σκοπιμότητας, την 

πραγματοποίηση διάφορων επιδεικτικών δράσεων σε πιλοτική κλίμακα, την οριστικοποίηση του 

επιχειρηματικού μοντέλου και των κινδύνων που εμπλέκονται, ή την εκτίμηση του ισοζυγίου CO2. 

Τα διδάγματα στηρίζονται στις 20 επιδεικτικές δράσεις που υποστηρίχτηκαν στα πλαίσια του 

uP_running στις αντίστοιχες επιδεικτικές χώρες. Για αυτόν τον λόγο ονομάζεται και  «Διδάγματα 

κατά την στήριξη για την ενεργοποίηση νέων πρωτοβουλιών υπολειμματικής βιομάζας». 

 «Τμήμα 3», στα διδάγματα που προέκυψαν από την στήριξη  ώριμων επιχειρηματιών στο στάδιο 

της προ-επενδυτικής επιλογής ή κατά τη διάρκεια της εκκίνησης της νέας δραστηριότητας. Αυτό 

περιλαμβάνει τις ανάγκες για να διευκρινιστούν ή να υποχωρήσουν οι κίνδυνοι, τη διαβεβαίωση 

http://www.up-running.eu/
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της ζήτησης / προσφοράς, ή την εξέλιξη της επιχειρηματικής βούλησης και τις τελικές προσεγγίσεις 

λήψης αποφάσεων. Η ενότητα αυτή έχει ως εκ τούτου, τίτλο «Διδάγματα από την στήριξη 

επιχειρηματιών στην εκκίνηση της επιχείρησής τους». 
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2. Διδάγματα κατά 

την στήριξη για την 

ενεργοποίηση νέων 

πρωτοβουλιών 

υπολειμματικής 

βιομάζας 
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2 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Συνολικά 20 επιχειρηματίες υποστηρίχτηκαν κατά την αρχική εφαρμογή της μελλοντικής αξιοποίησης 

υπολειμματικής βιομάζας. Τα αποτελέσματα της στήριξης στις νέες αυτές πρωτοβουλίες περιγράφονται στο 

Παραδοτέο 3.3 του uP_running (διαθέσιμο στο https://www.up-running.eu/project-materials/) καθώς και 

στο αντίστοιχο έγγραφο πληροφοριών διαθέσιμο στο Παρατηρητήριο του uP_running (www.up-running-

observatory.eu/). Τα έγγραφα αυτά επικεντρώνονται στη δομή της αλυσίδας αξίας, και ως εκ τούτου, 

στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση της οργάνωσης νέων αλυσίδων  αξίας υπολειμματικής βιομάζας. 

Παρέχουν ειδικά κλειδιά για την επιτυχία και τα διδάγματα για την εκκίνηση των επιχειρηματιών που 

υποστηρίχτηκαν. 

Η αρχική αυτή στήριξη είχε ως σκοπό να διερευνήσει παράλληλα με τον επιχειρηματία τις εναλλακτικές 

λύσεις για την αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας, και περιλάμβανε πολλαπλές δράσεις όπως: 

 Την ενημέρωση, τη μεταφορά ιδεών και γνώσης για την υπολειμματική βιομάζα ως 

εναλλακτικό καύσιμο 

 Τον προσδιορισμό διαφορετικών μορφών οργάνωσης των αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας. 

 Τη στήριξη  κατά την αλληλεπίδραση με τους βασικούς παράγοντες που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της νέας αλυσίδας αξίας (π.χ. τελικούς χρήστες, ή άλλους συνεργάτες να 

συμμετάσχουν στην τοπική παράδοση υπολειμματικής βιομάζας) 

 Παροχή βοήθειας για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της οικονομίας 

 Ανάπτυξη της περιγραφής του επιχειρηματικού μοντέλου 

 Προετοιμασία στρατηγικών συστάσεων για την εταιρεία (με βάση μια ανάλυση SWOT) 

 Στήριξη στην διοργάνωση μιας επιδεικτικής δράσης ολόκληρης της αλυσίδας αξίας σε πιλοτική 

κλίμακα (τη συγκομιδή, την επεξεργασία, την κινητοποίηση, την αποθήκευση και τη 

χρησιμοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας από τους δυνητικούς τελικούς χρήστες) 

 Την αξιολόγηση της βιωσιμότητας (ισοζύγιο CO2 και τη συμβατότητα με τη βιωσιμότητα του 

εδάφους) 

 Την παροχή συμβουλών όταν είναι απαραίτητο για τις τεχνικές πτυχές όπως η ποιότητα της 

βιομάζας, την εξεύρεση των κατάλληλων παρόχων τεχνολογίας. 

Η στήριξη έχει αποτελέσει πηγή εμπειρίας για τον εντοπισμό μεμονωμένων περιπτώσεων  προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν μελλοντικές στηρίξεις. Η περίληψη παρέχεται δίπλα σε συνοπτική μορφή πίνακα 

(διατεταγμένα σύμφωνα με τα διάφορα στοιχεία της στήριξης) και ένα σύνολο με πιο γενικά συμπεράσματα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μια σειρά από προτάσεις για την αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που 

παρουσιάστηκαν  κατά την διάρκεια στήριξης των νέων επιχειρηματιών υπολειμματικής βιομάζας. 

Αξία της Υπολειμματικής Βιομάζας 

Πριν από την έναρξη κάθε ενέργειας στήριξης, είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί το όραμα των 

επιχειρηματιών ή των εν δυνάμει βασικών φορέων. Από την άποψη αυτή, υπάρχουν δύο κρίσιμα στοιχεία 

που πρέπει να παρατηρηθούν: (1) μια πιθανή σχέση του κλαδέματος ως πρώτη ύλη βιομάζας ως εξαιρετικά 

φτωχή βιομάζα (χωρίς αξία); (2) η αντίληψη μιας πιθανής πηγής ως νέο οικονομικό εισόδημα και μια 

υπερμεγέθη αντίληψη της πραγματικής αξίας της υπολειμματικής βιομάζας και της μελλοντικής 

επιχείρησης. 

 

 

https://www.up-running.eu/project-materials/
http://www.up-running-observatory.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
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Υπολειμματική  βιομάζα, αξία ως καύσιμο 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Η χρήση της υπολειμματικής βιομάζας εξακολουθεί να 
θεωρείται δύσκολο να επιτευχθεί. Υπάρχει μια γενική 
αμηχανία σε σχέση με την πιθανή χρήση της. 

 Όραμα ότι η υπολειμματική βιομάζα είναι μια πρώτη ύλη  
πολύ χαμηλής οικονομικής αξίας. 

 Το θρυμματισμένο ξύλο αλλά και εκείνο ακανόνιστου 
μεγέθους από κλάδεμα είναι χαμηλότερης ποιότητας από 
εκείνο που προέρχεται  από τη δασοκομία. Είναι  
ενεργειακά προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τα 
πρότυπα ποιότητας και τις απαιτήσεις επισήμανσης. 

 Η διαχείριση της υπολειμματικής βιομάζας δεν είναι 
πρωταρχικός στόχος και ακόμη θεωρείται εμπόδιο για την 
εκτέλεση άλλων αγρονομικών πρακτικών. Οι αγρότες 
συνηθίζουν να εφαρμόζουν την πιο απλή και οικονομική 
μέθοδος (ανοικτή υπαίθρια καύση, η ενσωμάτωση στο 
έδαφος).  

 Η επισήμανση πως η υπολειμματική βιομάζα  έχει παρόμοιο 
θερμικό περιεχόμενο με τη δασική ξυλεία, και ακόμη πως η 
μορφή και η περιεκτικότητα χώματος και πετρών σε αυτήν  
περιορίζουν την αγοραία αξία της. 

 Οι εργασίες που εφαρμόζονται στον τομέα της υπολειμματικής 
βιομάζας (συλλογή, σείριασμα, κοπή, θρυμματισμό, μεταφορά, 
φόρτωση, κ.λπ.) δεν θα πρέπει να εκτελούνται ταχέως, αλλά σε 
συνοχή με τις ανάγκες/απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών. 

 Ακόμα κι αν τα προϊόντα της υπολειμματικής βιομάζας (ροκανίδια 
/ακανόνιστο υλικό) δεν συνηθίζουν να ακολουθούν τα πρότυπα 
της δασικής ξυλείας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
κατάλληλους λέβητες. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα 
πιστοποίησης όπως το  Biomasud Plus. 

 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των στερεών 
βιοκαυσίμων που προέρχονται από το κλάδεμα πρέπει να 
εκτίθονται σαφώς (σε σύγκριση με τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως 
τον ελαιοπυρήνα, τα κελύφη αμυγδάλων, ροκανίδια ή pellet), 
καθώς και τα πιθανά τμήματα της αγοράς. 

 

Υπολειμματική  βιομάζα και η λανθασμένη αντίληψη για μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση από πίσω 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Ορισμένοι παράγοντες τείνουν να προσδιορίζουν τη χρήση 
της υπολειμματικής βιομάζας ως μια πολύ επικερδής 
δραστηριότητα.  

 Θεωρείται ως ένα πεδίο της αγοράς που δεν έχει ακόμη 
αξιοποιηθεί, και έτσι με μεγάλες δυνατότητες για την 
επέκταση της νέας οικονομικής δραστηριότητας.  

 Μια αλυσίδα αξίας για να ιδρυθεί και να επιβιώσει στο 
χρόνο χρειάζεται να επιφέρει οφέλη σε όλους τους φορείς 
της αλυσίδας αξίας.  

 Τα μη απτά οφέλη και η εξοικονόμηση από την διαχείριση 
των κλαδεμάτων (για τους αγρότες) παίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο.  

 Είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί  η νέα χρήση της 
υπολειμματικής βιομάζας ως εναλλακτική μέθοδος διαχείρισης, 
όχι ως μια νέα οικονομική επιχείρηση για όλους. 

 Η οικονομική σκοπιμότητα μιας αλυσίδας αξίας βιοενέργειας με 
βάση το κλάδεμα θα πρέπει να διασφαλίσει στον επιχειρηματία 
άλλους βασικούς φορείς, χωρίς να παραλείπει να τονίσει τις 
δυσκολίες και τους περιορισμούς. 

 Εξηγώντας μερικά από αυτά (κατηγοριοποιώντας, ή 
τσεκάροντας τα Παραδοτέα 6.3 και 6.4 με τις ναυαρχίδες του  
έργου). 

 

Οργάνωση της Αλυσίδας Αξίας 

Η οργάνωση της αλυσίδας αξίας εμπεριέχει πρώτα τον προσδιορισμό των  δυνητικών καταναλωτών, και εν 

συνεχεία την οργάνωση της διαχείρισης των κλαδεμάτων στο πεδίο, την εφοδιαστική αλυσίδα και τον 

μετασχηματισμό της προκειμένου να διαθ τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά που ο τελικός καταναλωτής (ο 

λέβητας ή το σύστημα καύσης) απαιτεί. Αυτή η οργάνωση μπορεί να προγραμματιστεί μέσα από 

διαφορετικά συστήματα τροφοδοσίας. Αλλά για μια πραγματική εφαρμογή, είναι απαραίτητο να 

οργανώνονται αλυσίδες αξίας ικανές να αποφέρουν πλεονεκτήματα και οφέλη σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς. Καθώς επίσης  οι φορείς αυτοί θα πρέπει ιδανικά να είναι παρόντες σε τοπικό 

επίπεδο και έτοιμοι να συμμετέχουν; ειδάλλως μια αναζήτηση για άλλους παράγοντες πρέπει να 

πραγματοποιείται, με επακόλουθη πρόσκληση και διαπραγμάτευση των ρόλων και των συνθηκών. 

Οι επιχειρηματίες έχουν βρει μέσω του uP_running πολύ χρήσιμη την υποστήριξη σε αυτό το συγκεκριμένο 

θέμα και, συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε αυτό το έγγραφο. Η πρώτη μονογραφία (διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα του έργου uP_running, στην ενότητα των «άλλων εγγράφων») μπορεί να διευκολύνει ή να 

χρησιμοποιηθεί ως οδηγός και πηγή γνώσης και έμπνευσης. 
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Η εύρεση και η συμμετοχή παραγόντων που απαιτούνται για τη νέα αλυσίδα αξίας υπολειμματικής 
βιομάζας 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Οι γεωργικές ενώσεις έχουν ένα εξαιρετικό τοπικό δίκτυο; 
Συνήθως, μπορούν να βρουν τη σωστή σύνδεση εάν 
ζητηθεί. 

 Βοήθεια στην εξεύρεση τεχνογνωσίας, υπηρεσιών ή 
εξοπλισμού που δεν είναι διαθέσιμος σε τοπικό επίπεδο 
συνήθως απαιτείται. 

 Δεν υπάρχει πάντα η κουλτούρα διαμοιρασμού 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, ή η οργάνωση από κοινού 
των  γεωπονικών εργασιών. 

 Οι τοπικοί φορείς έχουν συνήθως τους δικούς τους 
συμμάχους. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει, αν και καλό είναι 
να δούμε την κατάλληλη τοποθέτηση στη νέα επιχείρηση. 

 Οι επιχειρηματίες βρίσκουν χρήσιμο την λήψη 
χρηματοδότησης για την εύρεση νέων συμμάχων (που δεν 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τέτοιων ενεργειών). 

 Μειωμένο ενδιαφέρον των προμηθευτών βιομάζας για την 
υπολειμματική βιομάζα. Αντιμετωπίζουν την 
υπολειμματική βιομάζα ως ήσσονος σημασίας πηγή 
βιομάζας, δύσκολη να διαχειριστεί σε σχέση με άλλες 
πρώτες ύλες. 

 Αφού ο σύμβουλος εξηγήσει το ποιος θα πρέπει να συμμετέχει 
στην αλυσίδα αξίας, οι τοπικοί φορείς  και οι οργανισμοί 
υποστήριξης μπορούν να συνδέσουν τις τελείες μεταξύ των 
διαφόρων παραγόντων προκειμένου να την κάνουν να  
λειτουργήσει. 

 Η στήριξη των επιχειρηματιών προκειμένου να βρουν νέους 
συμμάχους συνήθως είναι ευπρόσδεκτη αν και δεν θα πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο τις υπάρχουσες συμμαχίες τους. 

 Καλό θα είναι να καταγράψουν με έναν τοπικό φορέα ικανό να 
επισημάνει το δυναμικό των τοπικών συνεργασιών: τους 
τοπικούς φορείς ανάπτυξης, αγροτικά ή εμπορικά 
επιμελητήρια, κ.λπ. 

 Οι σύμβουλοι που στηρίζουν τον επιχειρηματία μπορούν να 
συμπληρώσουν τα κενά και να φέρουν την απαραίτητη 
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητες, αν χρειαστεί.  

 Η διαμόρφωση νέων αλυσίδων αξίας συνεπάγονται το χειρισμό 
δεκάδων ή εκατοντάδων ποσοτήτων βιομάζας ετησίως. Η 
συμμετοχή ενός φορέα με μέσα (μηχανήματα και 
εγκαταστάσεις) και απαραίτητη εμπειρία συνιστάται (εκτός από 
την περίπτωση των συστημάτων αυτο-κατανάλωσης). 

Η απόφαση του συστήματος εφοδιασμού, του μεγέθους της αλυσίδας αξίας και της αγοράς 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Οι επιχειρηματίες έχουν περιορισμένη όραση. Δεν μπορούν 
να κατανοήσουν ολόκληρη τη αλυσίδα αξίας. Συνήθως οι 
αγρότες / συνεταιρισμοί δεν καταλαβαίνουν τις ανάγκες 
του τελικού καταναλωτή. Και αντίθετα, οι τελικοί 
καταναλωτές  δεν κατανοούν τις ανάγκες των αγροτών σε 
σχέση με τις γεωπονικές πρακτικές. 

 Οι επιχειρηματίες έχουν συχνά μια γενική ιδέα για τις 
αλυσίδες αξίας υπολειμματικής βιομάζας; αλλά δεν έχουν 
γνώση των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων των διαφόρων 
εργασιών, των αγορών και των τελικών χρηστών. 

 Για να ξεμπλοκάρετε το τοπικό δυναμικό υπολειμματικής 
βιομάζας, είναι απαραίτητο οι αγρότες να συμμετέχουν  
υιοθετώντας ένα νέο τρόπο διαχείρισης των καταλοίπων 
τους. Οι γεωργικές ενώσεις γνωρίζουν πολύ καλά τους 
τοπικούς αγρότες  και τι είναι πρόθυμοι να κάνουν. 

 Η διαμόρφωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τα 
μεγέθη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι σε πολλές 
περιπτώσεις πολύ μικρά (στις περισσότερες περιπτώσεις) 
προκειμένου να επιτρέψουν μια κερδοφόρα συλλογή και 
χρήση των κλαδεμάτων . 

 Μια μακρά και κατακερματισμένη αλυσίδα εφοδιασμού θα 
μπορούσε να μην είναι οικονομικά αποδοτική να καταβάλει 
κάθε φορέας που παίζει ένα ρόλο. 

 Ο σύμβουλος θα πρέπει να βοηθήσει τους επιχειρηματίες στην 
οπτικοποίηση μιας αλυσίδας αξίας που μπορεί να λειτουργήσει 
προς όφελος όλων.  

 Απαραίτητο για να δίνουν μεγάλη προσοχή στην διάρθρωση της 
αλυσίδας εφοδιασμού, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο των 
φορέων και των υλικών και τα μη απτά οφέλη που έχει 
αποκτηθεί.  

 Ο σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τους παράγοντες της 
αλυσίδας αξίας προκειμένου να μιλήσουν ο ένας στον άλλο, 
μεταφράζοντας τις ανάγκες του ενός σε συγκεκριμένες 
λειτουργικές δράσεις για την άλλον. 

 Είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι παράγοντες να γνωρίζουν το 
ρόλο τους και τις «επιπτώσεις» των αποφάσεών τους (οι 
αγρότες θεωρούν πως το καλύτερο θα ήταν  να σπρώξουν προς 
τα έξω τα κλαδέματα με ένα τρακτέρ και μια δαγκάνα; αυτό 
όμως προκαλεί ανάμειξη της βιομάζας με πέτρες, και κανένας 
τελικός καταναλωτής δεν  μπορεί να το χρησιμοποιήσει). 

 Η κλίμακα θα πρέπει να εμπεριέχει τη συμμετοχή πολλών 
αγροτών και συνεταιρισμών. Η συμμετοχή σε ένα πρώτο στάδιο 
θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο εκείνους που είναι πλήρως 
αποφασισμένοι και έτοιμοι. Αυτό μπορεί να δώσει μια ιδέα του 
αρχικού μεγέθους της αλυσίδας αξίας. 

 Ανάλογα με τις επενδύσεις που αντιμετωπίζουν ή άλλα 
συμφέροντα κάποιων παραγόντων της αλυσίδας αξίας (π.χ. 
ενδιάμεση εταιρεία γεωργικών υπηρεσιών ή προμηθευτή 
βιομάζα) μπορεί να είναι απαραίτητη μια ελάχιστη κλίμακα. 
Επαρκές επίπεδο κατανάλωσης πρέπει να διασφαλίζεται ανά 
έτος. 

 Οι τωρινοί προμηθευτές βιομάζας ή εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών μπορεί να είναι κρίσιμοι για τη μείωση των αναγκών 



 

 
 

8 
 

Ανάλυση μελέτης πιλοτικών δράσεων uP_running  

 

των επενδύσεων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
αλυσίδας αξίας. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ο επιχειρηματίας συνήθως χρειάζεται την καθοδήγηση κατά την εκτίμηση του συνολικού κόστους της 

αλυσίδας αξίας και της κερδοφορίας του συνόλου των αλυσίδων αξίας. Για αυτή τη  βοήθεια το  uP_running 

έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία με βάση το λογιστικό κόστος  και την εξισορρόπηση των εμπλεκόμενων 

ποσών ανά φορέα της αλυσίδας αξίας. Πέρα από τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία δεν είναι ο στόχος 

εδώ, φαίνεται πως η κατανομή του κόστους για κάθε φορέα, ο προσδιορισμός των κερδών και η διάθεση 

των συγκεντρωτικών ή απλών στοιχείων με τους φορείς της αλυσίδας αξίας είναι μια καλή πρακτική. Αυτό 

επιτρέπει να κερδίσει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των παραγόντων της αλυσίδας αξίας, 

καθώς επίσης και μεταξύ του επιχειρηματία και του συμβούλου που εκτελεί τη στήριξη. 

Ταυτοποίηση των κύριων εξόδων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Η συγκομιδή της υπολειμματικής βιομάζας μπορεί να 
αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του συνολικού κόστους 
της αλυσίδας αξίας.  

 Οι εργασίες χειρισμού και μεταφοράς είναι δαπανηρές, αν 
και όλοι οι φορείς δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τις 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει, αν ο χειρισμός της βιομάζας 
δεν είναι αντικείμενο ενός καλού σχεδιασμού (π.χ. εταιρίες 
που χρησιμοποιούν άλλες πηγές όπως η δασοκομία). 

 Όσο πιο χαμηλή είναι η παραγωγικότητα της 
υπολειμματικής βιομάζας ανά εκτάριο (t/ha), τόσο 
χειρότερα είναι τα έξοδα και τα περιθώρια κέρδους. Στις 
χαμηλές ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας  (σε t / ha) σε 
σύγκριση με τη δασική ξυλεία πρέπει να μειωθούν οι 
διαδικασίες χειρισμού και επεξεργασίας για να κρατηθεί το 
κόστος σε λογικά επίπεδα. 

 Οι επενδύσεις μπορεί επίσης να έχουν σχετικές επιπτώσεις 
στο τελικό κόστος κινητοποίησης της υπολειμματικής 
βιομάζας. Ειδικά σε πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας. 

 

 Η μεταφορά της υπολειμματικής βιομάζας είναι ζωτικής 
σημασίας. Οι αγρότες/συνεταιρισμοί μπορούν να 
ενσωματώνουν μέρος του κόστους της συγκομιδής (ή 
εναλλακτικά μπορούν να καταβάλλουν ένα φόρο για την 
υπηρεσία συγκομιδή), δεδομένου ότι λαμβάνουν πολλαπλά 
οφέλη: απελευθερώνονται από το κόστος διαχείρισης των 
υπολειμμάτων, και μπορούν να λάβουν άλλα μη-απτά οφέλη. 

 Μόνο καλά-οργανωμένες διαδικασίες logistics μπορούν να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικότητα κόστους μεταξύ των 
διαδοχικών λειτουργιών.  

 Εταιρείες παροχής αγροτικών υπηρεσιών, επεξεργαστές 
αποβλήτων ή δασικές εταιρείες έχουν συνήθως πολλαπλές 
εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Η ανάγκη της επένδυσης 
μειώνεται αν αναλάβει μέρος των ρόλων της αλυσίδας αξίας. 

 Χαμηλή κλίμακας αλυσίδες αξίας βιομάζας βελτιώνουν την 
οικονομία τους, εάν η ενοικίαση του εξοπλισμού ή των 
υπηρεσιών επιλέγεται αντί για την αγορά νέου εξοπλισμού.  

 

Η εκτίμηση του κόστους της αλυσίδας αξίας και ο επιμερισμός του κόστους για κάθε συμμετέχοντα 
αλυσίδα αξίας 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Οι φορείς της αλυσίδας αξίας έχουν μια σαφή εικόνα των 
επιμέρους στοιχείων του κόστους τους.  

 Ο επιχειρηματίας συνήθως μπορεί να εκτελέσει τις 
εκτιμήσεις της δικής του δραστηριότητας, και κάποια 
εικασία για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 
άλλους φορείς της αλυσίδας αξίας. 

 Οι επιχειρηματίες συνήθως αποτυγχάνουν να 
ενσωματώσουν όλες τις πληροφορίες της αλυσίδας αξίας 
και χρειάζονται στήριξη. Συνήθως ακολουθούν τους δικούς 
τους  υπολογισμούς ή λογιστικές μεθόδους. 

 Ένα αρχείο excel για την αξιολόγηση της οικονομικής 
σκοπιμότητας απαιτεί κάποια προηγούμενη γνώση για να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά; θα πρέπει να δοθεί στον 
σύμβουλο. 

 Η ενσωμάτωση των εκτιμήσεων κόστους μπορεί να είναι μια 
πολύ ευπρόσδεκτη στήριξη στα μάτια του επιχειρηματία. 

 Απλοί οικονομικοί δείκτες (π.χ. συνολικά έξοδα στα οποία 
υποβλήθηκαν ανά τόνο ή ανά εκτάριο, το χρόνο αποπληρωμής, 
ποσοστό εξοικονόμησης, κλπ) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά πληροφοριών σε μη ειδικούς. 

 Για ρεαλιστική αξιολόγηση συνιστάται ένας συνεχής διάλογος, 
αλλά η ανάλυση κόστους καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί με 
τη βοήθεια του συμβούλου/ οδηγού. 

 Αν πολλοί παράγοντες της αλυσίδας αξίας εμπλέκονται, ο 
σύμβουλος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάποια διαφάνεια 
διατηρείται προκειμένου να αποφευχθούν συναισθήματα σε 
περίπτωση που κάποιος πάρει μια μειονεκτική συμφωνία ή 
πολύ χαμηλότερο περιθώριο κέρδους. 
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Τα περιθώρια κέρδους και η κατανομή των δαπανών σε κάθε συμμετέχοντα της αλυσίδας αξίας 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Ο επιχειρηματίας και οι φορείς της αλυσίδας γνωρίζουν 
άριστα ποιες είναι οι δικές τους δαπάνες, αν και δεν 
μπορούν να μαντέψουν εντελώς ή να καταλάβουν τι 
χρειάζονται οι  άλλοι φορείς και το κόστος. 

 Οι φορείς της αλυσίδας αξίας μπορεί να παρουσιάσουν 
κάποια δυσπιστία απέναντι σε άλλους παράγοντες. 

 Δεδομένου ότι το υπόλειμμα γίνεται αντικείμενο σε μια 
«νέα επιχείρηση» ο επιχειρηματίας ή οι άλλοι βασικοί 
φορείς πρέπει να βρουν άλλους φορείς που επωφελούνται 
περισσότερο.  

 Δεν είναι ασυνήθιστο ότι κάποιοι παράγοντες θα πρέπει να 
ζητήσουν αμέσως για τα μεγαλύτερα εισοδήματα ή τη 
μείωση του κόστους τιμολόγησης για μια υπηρεσία. 

 Προτείνεται να επιθεωρήσετε με σαφήνεια και να ελέγξετε κάθε 
φάση της λογιστικής της αξίας αλυσίδας για την οικονομική 
ευρωστία της.  

 Συνιστάται να συγκεντρώσετε τα οικονομικά στοιχεία και όχι τα 
οικονομικά οφέλη για να καταλάβετε αν όλοι οι παράγοντες 
«επωφελούνται» μέσω της αλυσίδας αξίας. 

 Είναι απαραίτητο  να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
αλυσίδας αξίας σε όλους τους φορείς (όχι λεπτομερώς, αλλά ως 
συγκεντρωτικά). 

 Το ποσό των εσόδων, μάλιστα, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το 
επιτρεπόμενο μέγιστο κόστος της συλλογής των κλαδεμάτων, 
την επεξεργασία και την αποθήκευση. 

 

Επιχειρηματικό μοντέλο και ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Οι διαχειριστικές ικανότητες των επιχειρηματιών να κυμαίνεται από το χαμηλό επίπεδο ορισμένων 

αγροτών, μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους (εκτέλεση γεωργικών υπηρεσιών, για 

παράδειγμα), σε πολύ υψηλά εξειδικευμένα άτομα (τόσο προσανατολισμένο στην αγορά αγρότες ή μη 

μισθωτούς) ή προσωπικού σε μικρές , μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δεν είναι πάντα 

αντιληπτή σε όλες του τις διαστάσεις και ορισμένα επιχειρηματίες που χρησιμοποιείται για να ωθήσει τις 

αποφάσεις στιγμή που μια εκ πρώτης όψεως είναι εφικτό ευκαιρία παρουσιάζεται και λίγο ερευνηθεί. 

Ορισμένα στοιχεία, όπως το πλαίσιο, οι κίνδυνοι, είναι απαραίτητο συμμαχία, τη στρατηγική για τη 

διευθέτηση της αρχικής επιχείρησης και να αναπτυχθούν, μπορούν να αγνοηθούν. Κατά τη διάρκεια 

uP_running έχει βιώσει ότι η εικόνα στο επιχειρηματικό μοντέλο συμβάλλει χρήσιμο ανατροφοδοτήσεις για 

επιχειρηματία, 

Τυποποίηση το επιχειρηματικό μοντέλο σε μορφή μοντέλου καμβά 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Ο πίνακας καμβά είναι άγνωστα στους περισσότερους 
αγρότες και τους συνεταιρισμούς? που δυσκολεύονται να 
παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν. 

 Το θεωρούν χρήσιμο, ωστόσο τα βασικά συμπεράσματα 
που προέρχονται από αυτό (στρατηγικές συμμαχίες, 
κύριες στρατηγικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν, 
κλπ). 

 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε διορατικότητα στο 
επιχειρηματικό μοντέλο, ελέγξτε τις διαχειριστικές ικανότητες 
του επιχειρηματία (ή του προσωπικού της). 

 Εάν το επίπεδο διοίκησης είναι χαμηλή, συνιστάται να μην 
συμμετέχουν στη σύνταξη του πίνακα καμβά. Στη συνέχεια 
είναι ακριβής, ώστε να συγκεντρώσει το όραμα επιχειρηματία 
και τη γνώση για να γεμίσει τον καμβά και να συμπληρώσει με 
το όραμα πούλμαν και τεχνογνωσία. 

 Τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται ανάλογα με τη 
μορφή απλουστευμένων λίστα των συμπερασμάτων και των 
στρατηγικών συστάσεων.  

 Στην περίπτωση των ειδικευμένων επιχειρηματιών, ο πίνακας 
καμβά μπορεί να εργαστεί χέρι με χέρι. 

 

Εκτέλεση ανάλυση κινδύνου (ανάλυση SWOT και τον εντοπισμό πιθανών επίθεση (SO), 
υπερασπίζονται (ST) και τον αναπροσανατολισμό (WO) στρατηγικές). 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 
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 Συχνά οι αγρότες δεν έχουν κανένα συμφέρον ή δεν την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με ένα σωστό σχεδιασμό της 
νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 Χρησιμοποιώντας πίνακες SWOT δεν είναι μια 
συνηθισμένη πρακτική για τους περισσότερους αγρότες, 
συνεταιρισμούς ή τις μικρές επιχειρήσεις στις αγροτικές 
περιοχές. Αυτή η άσκηση έχει ως αποτέλεσμα παράξενο 
για τους επιχειρηματίες με χαμηλό διαχειριστικές 
ικανότητες. 

 Ακόμα κι αν δεν είναι εξοικειωμένοι με την άσκηση της 
εικόνα με την ανάλυση του κινδύνου (μέσω 
τυποποιημένης μεθοδολογίας), οι περισσότεροι από τους 
επιχειρηματίες να βρουν χρήσιμες τις συμβουλές που 
προέρχονται από τέτοια ανάλυση. 

 Χρησιμοποιήστε εισόδου των αγροτών / συνεταιρισμών για να 
δημιουργήσει μια πρώτη έκδοση του πίνακα SWOT, χωρίς να 
εμπλέκονται στην επιφάνεια εργασίας. 

 Δείξτε τους τα αποτελέσματα από την άποψη των κυριότερων 
κινδύνων, τις ευκαιρίες και στρατηγικές κινήσεις χωρίς να 
μοιράζονται τον πίνακα SWOT? αν ενδιαφέροντος, 
χρησιμοποιήστε κάποιο χρόνο για να επεκτείνει το σχέδιο 
SWOT με περαιτέρω εισόδου. 

 Σημειώστε ότι αν έχετε ενδιαφέρονται, μπορούν να συμβάλουν 
και να οξύνουν / επισημάνω επιπλέον ενδιαφέρουσες 
στρατηγικές (επιτρέποντας μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση των 
κινδύνων και των στρατηγικών). 

Επιδείξεις της αλυσίδας αξίας σε πιλοτική κλίμακα 

έχουν επιχειρηματίες επικουρείται από uP_running στην προετοιμασία σύντομο επιδείξεις αναπαραγωγής 

σε πιλοτική κλίμακα την επιλεγμένη αλυσίδα αξίας. Σε αντίθεση με την αντίληψη πολλών ενδιαφερομένων 

μερών, η κλίμακα επίδειξης πιλότος περιλαμβάνει όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, και όχι μόνο η 

συγκομιδή και επεξεργασία της βιομάζας περ. φορείς της αλυσίδας αξίας τείνουν να εντοπιστούν οι 

δυσκολίες σε τέτοιες φάσεις, που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Ωστόσο, ο σκοπός των δοκιμών 

είναι να μην παρατηρήσουμε την απόδοση στο πεδίο κάποιων μηχανικών εργαλείων. Ο στόχος που 

επιδιώκεται είναι να αποκτήσει ρεαλιστική ανατροφοδότηση της απόδοσης μηχανημάτων, ο αναμενόμενος 

αντίκτυπος των δαπανών (ανά τόνο της περ βιομάζα που παράγεται), παρατηρούμε τις δυσκολίες για την 

επεξεργασία ή χειρισμό, ανακαλύπτοντας τα κρίσιμα σημεία για τη διατήρηση της ποιότητας της βιομάζας, 

και να παρέχει παρτίδες βιομάζας για το μέλλον τους καταναλωτές ή ΕΕΥ να δοκιμάσουν την επάρκειά του 

ως καύσιμο και να αποκτήσουν την πραγματική εφικτή αξία της αγοράς (πρόθεση για την καταβολή των 

καταναλωτών). Τα διδάγματα και οι συμβουλές που παρουσιάζονται παρακάτω, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

δραστηριότητες στον τομέα της συγκομιδής. 

Επιλογή πεδία για τη δοκιμή συγκομιδή περ 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Τα πεδία που έχουν επιλεγεί για την επίδειξη συχνά 
ανήκουν σε πολύ αφοσιωμένους ηθοποιούς. Μπορεί να 
μην είναι αντιπροσωπευτικό, καθώς πολλοί αγρότες δεν 
μπορεί να είναι πρόθυμοι για τη συνεργασία. 

 Οι γεωργοί / συνεταιρισμοί μπορεί να σας ενδιαφέρει το 
τεστ. Ωστόσο, μπορούν να παρέχουν ως πεδίο δοκιμών 
οριακή πεδία (για να μην ενοχλείτε συνήθεις γεωπονικές 
τα έργα τους). Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι φτωχοί 
ή δεν είναι αντιπροσωπευτικό. 

 Κλάδεμα (σειράδια, συστάδες ή σωρούς) ή δένδρων 
(ξεριζώθηκαν / κοπούν) πρέπει να παρασκευάζεται 
ακριβώς όπως θα γινόταν στο μέλλον. Διαφορετικά, τα 
αποτελέσματα (ha / h, t / h) δεν είναι χρήσιμα. 

 Συγκομιδή μηχανήματα / επεξεργασίας εκτελεί κακώς εάν 
το υλικό δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες. 

 

 Προσδιορίστε το προφίλ των φυτειών που θα έχουν ως στόχο 
για την απόκτηση της βιομάζας στο μέλλον.  

 Βεβαιωθείτε ότι τα επιλεγμένα πεδία είναι αρκετά 
αντιπροσωπευτικό. 

 Βεβαιωθείτε ότι η πρώτη ύλη τ διατάσσεται και αριστερά στο 
γήπεδο, καθώς θα είναι κάτω από πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας τη συγκομιδή. 

 Να είστε σαφείς στην επικοινωνία απαιτήσεις με τους 
ηθοποιούς πριν από την εφαρμογή μιας επίδειξης. 

 

Έλεγχος των τεχνολογιών συλλογής / επεξεργασίας περ 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 
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 Κάθε μηχανή είναι κατάλληλη για πολύ συγκεκριμένο 
τομέα και κλαδέματος / φυτεία μορφή ξύλο αφαίρεση.  

 Τα αποτελέσματα μιας μηχανής που εργάζεται σε λάθος 
συνθήκες (π.χ. υγρά λιβάδια) να οδηγήσει σε άσχημα 
αποτελέσματα. 

 Η ικανότητα του οδηγού / χειριστής είναι καθοριστικός.  

 φορείς της αλυσίδας αξίας προτιμούν να χρησιμοποιούν 
τα υπάρχοντα εξοπλισμό. 

 Η παρουσία των λίθων και σωματιδίων χώματος ή μικρά 
συσσωματώματα του εδάφους υπονομεύει την ποιότητα 
του τελικού προϊόντος (τεμαχισμένης ξύλο, καύσιμα 
γουρούνι, σφαιρίδιο ...). Οι διαδηλώσεις της αλυσίδας 
αξίας είναι οριστικά μια στρατηγική δράση. 

 Συνοδούς για να επιδείξεις συνήθως βρείτε τα 
αποτελέσματα και αντιπροσωπεύει την μελλοντική 
απόδοση. Τα πενιχρά αποτελέσματα ερμηνεύονται ως «μη 
σκοπιμότητας», αν και μπορεί να είναι ένα μέσο για την 
αναμόρφωση της στρατηγικής της αλυσίδας αξίας. 

 Αγρότης / επιχειρηματίες χρειάζεται κάποιες πραγματικές 
περιπτώσεις επιχειρήσεων και επιτυχημένα παραδείγματα 
για να εμπνευστείτε και να γίνει αυτοπεποίθηση και 
δυναμική. 

 Μια δοκιμή επίδειξης στον τομέα είναι η καλύτερη 
θεραπεία για να κάνουν την κατανόηση των προβλημάτων 
της αλυσίδας αξίας. Τελικός καταναλωτής θα 
συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες για τις επιχειρήσεις τους 
αγρότες / αγρο-service. Και αντιστρόφως αγρότες και 
επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών υπηρεσιών μπορεί 
να γνωρίζει τη μόλυνση του τ ξύλο με χώμα και πέτρες. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο τα μηχανήματα που επιλέγονται ως πιο 
κατάλληλο για το πεδίο. Εάν δεν υπάρχει, ματαιώσετε τη 
δοκιμή επίδειξης. 

 Σκόπιμο να γίνει μια ειδική έρευνα και να επικοινωνήσετε με 
τους κατασκευαστές μηχανημάτων / παρόχους πριν από την 
επιλογή. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός / χειριστής είναι ένας 
εμπειρογνώμονας της εταιρείας διευκόλυνση της μηχανής.  

 Ενδεδειγμένο για τη συμμετοχή του κατασκευαστή / 
προμηθευτή. Αποφύγετε μόλις ενοικίασης ή δανεισμού σε 
μηχανήματα. Τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι οριστική. 

 Re-προγραμματίσετε την επίδειξη εάν οι συνθήκες δεν είναι 
όπως θα έπρεπε να είναι. Λάθος (κακή) τα αποτελέσματα θα 
αποθαρρύνει τον επιχειρηματία να συνεχίσει (σύμφωνα με την 
αντίληψη ότι η συγκομιδή δεν είναι δυνατό). 

 Κατά τη διάρκεια τομέα δοκιμάζει το διάλογο του ιδιοκτήτη 
κατασκευαστή / μηχανημάτων, τον οδηγό, οι αγρότες, και 
άλλες συνοδούς είναι απαραίτητο (δεν είναι κάθε ηθοποιός 
είναι έτοιμη να καταλάβουμε πώς και γιατί η μηχανή εκτελεί 
και / κακώς). 

 Δείτε δείγματα της βιομάζας συλλέγονται και να κάνουν τους 
συνοδούς επίγνωση της χώματα και πέτρες που συλλέγονται. 
Εάν είναι δυνατόν, τα αποτελέσματα μερίδιο των επιδόσεων 
και της βιομάζας ποιότητας αργότερα. 

 

Δοκιμές υλικοτεχνική συστατικών της αλυσίδας αξίας 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Τα μέσα για τη φόρτωση / έλξης, ή βιομάζα χειρισμός είναι 
ζωτικής σημασίας που επηρεάζουν την οικονομία και την 
τελική ποιότητα της βιομάζας. 

 Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν περιορισμούς (π.χ. ύψος 
και τη χωρητικότητα μιας πλατφόρμας που 
χρησιμοποιείται για την εκκένωση της βιομάζας), και ως εκ 
τούτου προκαλώντας ανεπάρκειες ή να γίνει ασυμβίβαστη 
με την αλυσίδα αξίας βιομάζας. 

 Η επένδυση σε φορτηγά, φτυάρια, telehandlers για μια 
νέα αλυσίδα αξίας τ βιομάζας (με εξαίρεση σε μεγάλου 
μεγέθους κλίμακες). Οι τοπικοί φορείς έτοιμο να 
συμμετάσχει με την τρέχουσα μέσα τους να συμμετέχουν 
τόσο στη δοκιμή και την αλυσίδα αξίας. 

 Οι συνθήκες αποθήκευσης είναι συχνά μια πηγή 
προβλημάτων: αποικοδόμησης εάν το υλικό είναι υγρό, 
πηγή βιολογικώς επικίνδυνα βακτήρια. παρακολούθησης 
του είναι απαραίτητη. 

 

 Όλες οι τεχνολογικές διεργασίες μιας νέας αλυσίδας αξίας θα 
πρέπει να προσαρμοστεί στις υπάρχουσες συσκευές από τις 
τοπικές επιχειρήσεις προτίμηση. 

 κατανάλωσης βιομάζας μπορεί να γίνει το ένα ή τα δύο σεζόν 
μετά τη συγκομιδή περ βιομάζας. Έτσι, η αποθήκευση και 
παράδοση των παρτίδων στους τελικούς καταναλωτές πρέπει 
να σχεδιάζεται προσεκτικά. 

 Λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό υψηλό βαθμό 
υγρασίας,προβλέπεται να συνεργαστεί με τους αγρότες για το 
πώς να επαν-δομή αγρονομία και το χρονοδιάγραμμα τους για 
να επιτρέπουν το ξύλο τ να είναι σε ανοικτή μορφή αέρα 
τουλάχιστον μερικές εβδομάδες (ιδανικά περισσότερο από 1 
μήνα), η υγρασία του μειώνεται. 

 Υπό την υπόθεση της συγκομιδής υγρό ξύλο appr, μια απλή 
αποθήκευση σε σωρούς δεν διατηρεί το υλικό ξύλο από 
αποικοδόμηση. Ειδικές λειτουργίες μπορεί να είναι 
απαραίτητη. 

 Τεμαχισμός και ξήρανση (αν υπάρχουν) διαδικασίες θα πρέπει 
να βελτιστοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί πλανισμένη 
χαρακτηριστικά της βιομάζας.  
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Έλεγχος της τελικής τιμής αγοράς της βιομάζας που συλλέγονται 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Η εύρεση των τελικών χρηστών σε θέση να χρησιμοποιούν 
τ βιομάζας σε μορφή γουρούνι καυσίμου δεν είναι 
ασήμαντο. Δεν είναι κάθε σύστημα καύσης είναι έτοιμο. 

 Τελικοί καταναλωτές (ή οι προμηθευτές βιομάζας) 
εκτιμήσουν να υπολογίζει σε μια αξιόπιστη αναλυτική της 
βιομάζας που συγκεντρώθηκαν, και ένα δείγμα. 

 Ακόμα κι αν βρεθεί, οι τελικοί χρήστες ενδιαφέρονται κατά 
κύριο λόγο στη λειτουργία των εγκαταστάσεων τους? δεν 
μπορεί να είναι ανοιχτό για να εκτελέσει μια 
παρακολούθηση σε βάθος. 

 Περ καύσιμο σε πολλές περιπτώσεις καίγεται σε έναν 
υπάρχοντα λέβητα πολλαπλών καυσίμων μπορεί να έχουν 
κακές επιδόσεις αν δεν είναι καλά προσαρμοσμένο. 

 Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας εκτιμάται από 
τους περισσότερους καταναλωτές και φορείς της αλυσίδας 
αξίας, δεδομένου ότι μειώνει τους κινδύνους για την 
έλλειψη της προσφοράς.  

 Οι προσπάθειες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη 
μεταφορά συγκομίζονται βιομάζας περ σε εγκαταστάσεις 
κατάλληλες για την επικύρωση της (κόστος π.χ. μεταφορές, 
είναι δυνατόν τέλος για τη χρήση ενός πειραματική 
εγκατάσταση). 

 Νέα και μοντέρνα λέβητες βιομάζας θα πρέπει να ελέγχεται. 

 Αποδοτικότητα και εκπομπών παρακολούθηση συνιστάται 
καθώς είναι μια απόδειξη της απόδοσης και αποτελεί δείκτη 
της ικανότητας να ανταποκρίνεται στους υφιστάμενους 
κανονισμούς για τις εκπομπές στον αέρα.  

 Εξερευνώντας τα συμφέροντα των φορέων για την υπογραφή 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων είναι σκόπιμο να 
παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 
αλυσίδας αξίας.  

 αγοραία αξία της βιομάζας πρέπει να ζητηθεί για τους 
καταναλωτές που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις. Όπως και οι 
περισσότερες εκτιμάται χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά 
που χρειάζονται βελτίωση. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για 
την αναθεώρηση της σκοπιμότητας και της αξιολόγησης του 
κινδύνου. 

 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: εδάφη και αερίων του θερμοκηπίου BALANCE 

Η βιωσιμότητα δεν είναι πάντα ένας στόχος για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα πρέπει να υποκινούνται 

από την προσδοκία των επιχειρήσεων, την εξοικονόμηση και την κοινωνική αναγνώριση. Ωστόσο, η 

βιωσιμότητα επιδιώκεται από ορισμένους επιχειρηματίες (συμβούλια π.χ. πόλη, οινοποιεία) ως στοιχείο για 

branding και τη διαφοροποίηση. Παρά, η βιωσιμότητα είναι ένα αντικείμενο πρέπει να θεωρείται ως είναι 

μια πόρτα για μια παρατεταμένη και σταθερή εκμετάλλευση της αλυσίδας αξίας περ. Κατά τη διάρκεια των 

accompaniments έχουν δύο στοιχεία έχουν εντοπιστεί: την βιωσιμότητα των εδαφών, ως προαπαιτούμενο 

για την εκμετάλλευση των appr για ενεργειακούς σκοπούς, και το υπόλοιπο CO2. 

αξιολόγηση της βιωσιμότητας του εδάφους 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Αξιοποίηση του ξύλου περ για την ενέργεια δεν είναι 
ασυμβίβαστη με τη διατήρηση μιας βιώσιμης διαχείρισης 
του εδάφους, αν και μπορεί να περιορίσει το ποσοστό 
εξαγωγής (βλέπε Μονογραφία 2). 

 Οι αγρότες / τεχνικοί συνήθως έχουν μια άποψη για τη 
βιωσιμότητα σχετίζονται με τ χρησιμοποιούν για ενέργεια, 
αν και όχι πάντα βασίζεται σε δεδομένα ή τοπική 
αξιολόγηση.  

 Το έδαφος είναι πολύ περίπλοκη? η ποιότητα μπορεί να 
αλλάξει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων τομέων, ακόμη 
και στην ίδια περιοχή. 

 Οι αγρότες δεν μπορούν να έχουν πάντα λεπτομερή 
ανάλυση του εδάφους για τη δική τους τομείς? Μερικές 
παράμετροι που απαιτούνται για την αξιολόγηση δεν 
μπορεί να είναι γνωστή. 

 

 Σε γενικές γραμμές, η ακριβής εκτίμηση είναι αδύνατη χωρίς 
αξιόπιστα στοιχεία. Η χρήση απλών δεικτών (όπως προτείνεται 
στη Μονογραφία 2 του uP_running μπορεί να χρησιμεύσει ως 
αρχικό προσανατολισμό). 

 Κοινή χρήση του περιεχομένου Μονογραφία 2 με τοπικούς 
φορείς ή την προώθηση του διαλόγου ενισχύει την υιοθέτηση 
πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. 

 σχέδια διατήρηση / βελτίωση της ποιότητας του εδάφους θα 
πρέπει να θεωρείται ως προτεραιότητα, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή των αλυσίδων αξίας περ. 
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BALANCE CO2 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

 Εκτός από τους δημόσιους φορείς και τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, οι περισσότεροι από τους επιχειρηματίες 
αρχικά αδιάφορο σε αυτό (που θεωρούν μόνο 
πληροφοριακό). 

 Η συμμόρφωση με RED II δεν είναι υποχρεωτική, εκτός αν 
ο τελικός καταναλωτής είναι μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους εγκαταστάσεις. 

 Η βιομάζα θεωρείται ήδη ως ανανεώσιμο καύσιμο? 
υπολογισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί 
να φαίνεται πολύ περίπλοκο και περιττές ή η αξία φορείς 
της αλυσίδας ή τον επιχειρηματία. 

 Αφού ενημερώθηκαν για τη σημασία της ισορροπίας του 
CO2 να εξετάσει «βιομάζα» οι ανανεώσιμες πηγές 
(απαραίτητα να ισχύουν για χρηματοδότηση, feed-in tariff, 
κλπ) επιχειρηματίες αντιδρούν με περισσότερο 
ενδιαφέρον. 

 Οι προκαθορισμένες τιμές της εξοικονόμησης ΘΚΑ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για αλυσίδες αξίας μικρού όγκου 
οργανώνονται εντός μικρής ακτίνας (που διατίθεται από την 
uP_running Δ3.3, ή προκαθορισμένες τιμές στο RED II). 

 Εξηγήστε ότι η βιομάζα περ συνήθως ανταποκρίνεται, αλλά να 
προσπαθήσουμε να αναθέσει φορείς σε ορισμένες βασικές 
έννοιες, π.χ. ελαχιστοποιώντας αποστάσεις, αποφεύγοντας 
εκτεταμένη κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια της 
συγκομιδής. 

Περαιτέρω παρατηρήσεις 

Πέρα από τα μαθήματα δράσης που σχετίζονται με τα διδάγματα που παρουσιάζονται παραπάνω, κάποια 

περαιτέρω διδάγματα παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 Οι επιχειρηματίες, ιδίως οι μικροί αγρότες έχουν πολύ ισχυρή αντίσταση κατά της χρήσης της 

συμβουλευτικής υποστήριξης. Το κύριο καθήκον των αγροτικών οργανώσεων / τεχνικών σε 

συνεργασία με τη τεχνολογική υποστήριξη σε θέματα βιομάζας (τεχνολογικά κέντρα, εταιρείες 

συμβούλων μηχανικών, κλπ) είναι να πείσει τον επιχειρηματία αυτό/αυτή θα έχει τη συνολική 

εικόνα της αγοράς για το μέλλον του προϊόντος. 

 Η καθιέρωση επαφών με τους τοπικούς εκπροσώπους και της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών 

οργανισμών. Η επιχειρηματική πρωτοβουλία θα πρέπει να εξηγηθεί λεπτομερώς από την αρχή της 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας για την αποτροπή πιθανών αντιθέσεων. Πλήρη στοιχεία θα πρέπει 

να δοθούν για το γενικό πεδίο εφαρμογής του, το δίκτυο παροχής βιομάζας, τα οφέλη που 

προκύπτουν για τους τοπικούς πολίτες, τους πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον, τα 

αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της αγροτικής περιοχής και που βρίσκεται το 

εργοστάσιο ενέργειας. 

 Αγροτικές οργανώσεις / τεχνικοί σε συνεργασία τη τεχνολογική υποστήριξη σε θέματα βιομάζας 

(τεχνολογικά κέντρα, εταιρείες συμβούλων μηχανικών, κλπ) παρέχουν στήριξη σε επιχειρηματίες 

με ένα καλύτερο αποτέλεσμα (ενσωματώνει δύο συμπληρωματικές και απαραίτητες οπτικές 

ειδικών) 

 Η εύρεση των κατάλληλων φορέων της αλυσίδας αξίας είναι δύσκολη, ειδικά σε περιοχές όπου η 

αγορά της βιομάζας είναι μάλλον υπανάπτυκτη. 

 Είναι δύσκολο να εφαρμοστεί μια πλήρη αλυσίδα αξίας σε ένα τοπικό περιβάλλον, ειδικά σε 

περιοχές όπου η αγορά βιομάζας είναι μάλλον υπανάπτυκτη ή έχει αναπτυχθεί κατά μήκος 

διαφορετικών γραμμών (π.χ. χρήση πελλετών ή άλλων κοκκωδών καυσίμων). Είναι λογικό να 

επιλέξετε επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία η επέκταση της υπολειμματικής βιομάζας κατά την 

τελική χρήση πηγαίνει μαζί με την κινητοποίηση της ζήτησης. Ένα καλό παράδειγμα είναι ένα 

μοντέλο ΕΕΥ τύπου: εγκατάσταση λεβήτων βιομάζας οι οποίοι μπορούν να τροφοδοτηθούν με 

υπολειμματική βιομάζα. 
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 Θα πρέπει να συνδυάζεται η υπολειμματική βιομάζας σε σχέση με άλλους τοπικούς πόρους ή 

υφιστάμενες αλυσίδες αξίας. Ένα παράδειγμα είναι το αστικό κλάδεμα / η διαχείριση «πράσινων 

αποβλήτων».  

 Λόγω του ότι πολλαπλές αβεβαιοτήτων αλλάζουν τη συγκυριακή κατάσταση ή δυσμενή 

αποτελέσματα  μπορεί να αναγκάσουν τον επιχειρηματία να ακυρώσετε την πρωτοβουλία. Αυτό 

θα πρέπει να εξεταστεί από την αρχή. Και καλό είναι να κατανοήσουμε τις βασικές ανησυχίες των 

επιχειρηματιών και να μοιραστούμε επίσης το προσωπικό τους όραμα για άλλους κινδύνους μαζί 

του/της. 

 Είναι πολύ πιθανό τα σχέδια του επιχειρηματία να αλλάξουν ως απόρροια της στήριξης. 

Αντιλαμβάνονται καλύτερα την πραγματικότητα, την ανατροφοδότηση, και προσανατολίζουν εκ 

νέου το όραμά τους για την εκτέλεση μιας πρακτικής εφαρμογής. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. 

Δεν πρέπει να θεωρηθεί ένα βήμα προς τα πίσω.  
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3. Διδάγματα από την 

στήριξη επιχειρηματιών 

στην εκκίνηση της 

επιχείρησής τους  
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3 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

Μετά την αρχική στήριξη στους 20 επιχειρηματίες, συνολικά 4 έχουν επιλεγεί με βάση τη χώρα (αυτοί που 

είναι  πιο κοντά για να ξεκινήσουν τη νέα επιχείρηση). Έχουν προκύψει από μια τελική και προσαρμοσμένη 

στήριξη κατά τη διάρκεια του 2018 και 2019. Το περιεχόμενο αυτής της στήριξης για την έναρξη της νέας 

δραστηριότητας ήταν διαφορετικό ανάλογα με την ωριμότητα και την εγγύτητα προς την επένδυση και την 

υλοποίηση της πρώτης κινητοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας. Μεταξύ των πολλών δράσεων που 

αναπτύχθηκαν μερικές είναι οι εξής: η αναθεώρηση και η προσαρμογή των οικονομικών εκτιμήσεων, η 

επίσκεψη σε νέους παρόχους μηχανημάτων και οι επιδεικτικές δράσεις, η επίσκεψη σε υπάρχουσες 

ναυαρχίδες προκειμένου να μάθουν από τις αλυσίδες αξίας που είναι ήδη σε λειτουργία, η ταυτοποίηση 

των παρόχων μονάδων πελλετοποίησης, η αξιολόγηση των ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος βιομάζας, ή 

δοκιμή της αγοραίας αξίας  σε μια προ-υπογραφή σύμβαση. 

Εδώ παρουσιάζεται μια σύνοψη των διδαγμάτων. Είναι πολύ διαφορετικά και παρουσιάζονται ως λίστα. 

Γεγονότα Διδάγματα / συμβουλές 

Ακόμα και αν μια οικονομική αξιολόγηση είναι θετική, η 
εφαρμογή επενδύσεων / αλυσίδων αξίας μπορεί να 
επηρεάζεται από άλλες παραμέτρους, π.χ. οργανωτικές 
προσπάθειες που απαιτούνται, την τρέχουσα διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης.  

Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν οργανωτικές 
προσπάθειες που απαιτούνται. Μια ενέργεια στήριξης θα 
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για εξοπλισμό χαμηλού κόστους που 
μπορεί πραγματικά να κάνει μια αλλαγή (π.χ. συστήματα 
συλλογής). 

Οι τοπικές συνθήκες (π.χ. συμφωνίες και  μορφολογία των 
πεδίων, καιρικές συνθήκες) έχουν μεγάλη επίδραση σχετικά 
με το πότε και το πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια επίδειξη; 
αποτελέσματα που παρήχθησαν από τον ένα τύπο 
καλλιέργειας δεν είναι απαραίτητα να μεταφερθούν σε 
άλλους. 

Στόχος να διερευνήσει το ευρύτερο φάσμα των συνθηκών του 
πεδίου όσο το δυνατόν κατά τη διάρκεια μιας στήριξης. Σε ένα 
τελικό στάδιο, μπορεί να είναι αναγκαίο για τη δοκιμή νέων 
μηχανικών λύσεων ή να επεκταθούν οι  συνθήκες υπό τις οποίες 
ένας μηχάνημα δοκιμάζεται. Στην ιδανική περίπτωση,  
μακροχρόνιες επιδεικτικές δράσεις θα πρέπει να οργανωθούν 
για να συλλάβουν ένα ευρύτερο φάσμα καιρικών συνθηκών. 

Ατομική επιχειρηματίας εναντίον μιας συλλογικής 
επιχείρησης. Ποιος είναι η πιο ελπιδοφόρα «κινητήρια 
δύναμη»; 

Η δέσμευση του επιχειρηματία είναι ένας άλλος καθοριστικός 
παράγοντας. Αν και αυτές οι αλυσίδες εφοδιασμού βιοενέργειας 
είναι κατάλληλες για τους συνεταιρισμούς ή τις αγροτικές 
οργανώσεις, η αίσθηση είναι ότι, όταν η πρωτοβουλία εξαρτάται 
από ένα μόνο επιχειρηματία, μεγάλη ενέργεια και 
αποφασιστικότητα εκφράζεται. Αντίθετα, όταν η εταιρεία είναι 
μεγάλη και η διαχείριση των επιχειρήσεων είναι αρκετά 
περίπλοκη, η δέσμευση αραιώνεται μεταξύ πολλών ανθρώπων 
και ο κίνδυνος να κολλήσει αυξάνεται. 

Μετά την αρχική στήριξη το ενδιαφέρον / συμβιβασμός 
κάποιων παραγόντων χάνεται. Άλλοι παράγοντες 
αποκαλύπτεται  να είναι πιο σχετικοί και έτσι παίρνουν το νέο 
ρόλο του «επιχειρηματία». 

Μαζί με τη στήριξη μπορεί να αλλάξει ο ρόλος και τα 
συμφέροντά φορέων στην  αλυσίδα αξία. Αυτό είναι απαραίτητο 
και μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα ρύθμιση της αλυσίδας αξίας, 
που οδηγεί σε μια πιο ώριμη και αξιόπιστη κατάσταση πριν από 
τις επενδύσεις. 

Εάν ο επιχειρηματίας άλλαξε κατά το τελευταίο στάδιο της 
στήριξης  δείχνει πώς χάθηκε το ενδιαφέρον, και πως ένας 
από τους παράγοντες της αλυσίδας αξίας ανέλαβε το ρόλο του 
υποκινητή.  

Η αναδιάταξη των ρόλων είναι ακριβής. Η στήριξη  δεν 
ακυρώνεται απαραίτητα, αλλά ο κύριος αποδέκτης αλλάζει. 

Κατά τη διάρκεια των δράσεων στήριξης πολλοί παράγοντες 
έχουν έρθει σε επαφή, ενημερωθεί, ασχολούνται και έχουν 
συμμετάσχει σε πιλοτική δράσεις της αλυσίδας αξίας.  

Το δίκτυο που ιδρύθηκε μπορεί να είναι μια πηγή νέων 
πρωτοβουλιών υπολειμματικής βιομάζας ή χρήση αγρο-
βιομάζας.  

Η διοικητική γραφειοκρατία 
Πολλές πρωτοβουλίες έχουν επιβραδυνθεί ή ακόμα και 
αποκλειστεί από την υπερβολική διοικητική γραφειοκρατία και 
από την απουσία σοβαρών, τακτικών,  σταθερών όργανα της 
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δημόσιας στήριξης (κίνητρα και επιδοτήσεις). Το γεγονός αυτό 
υπογραμμίζει την απουσία μιας οξυδερκούς δημόσιας 
στρατηγικής θέσης για να προωθήσει σοβαρά τον τομέα της 
βιοενέργειας και της βιοοικονομίας με βάση τα τοπικά αγροτικά 
υπολείμματα. 

«Η κοινωνική αποδοχή» είναι ένα κρίσιμο συστατικό και οι 
συμμετοχικές μεθόδους πρέπει να σχεδιάζονται και να 
εφαρμόζονται από την αρχή 

Επενδυτικές πρωτοβουλίες, είτε μικρές είτε μεγάλες, απειλούναι 
συνεχώς από το σύνδρομο NIMBY. Θα πρέπει να δοθεί απόλυτη 
προτεραιότητα για να εξηγηθούν, να αναλυθούν και να 
αποδείξουν στην κοινή γνώμη και στις πολιτικά οργανωμένες 
ενώσεις πως η πρωτοβουλία βιοενέργειας είναι φιλική προς το 
περιβάλλον, κοινωνικά επωφελούμενη και οικονομικά 
αποδοτική.  

Έρχοντας σε επαφή με τελικούς καταναλωτές της βιομάζας 
διαπιστώνεις πως είναι πολύ διστακτικοί σχετικά με τη χρήση 
της υπολειμματικής βιομάζας. Ακόμη και με την θετική 
ανάλυση αυτής της βιομάζας σε σχέση με τα θρύμματα  
δασοκομικής ξυλείας, ακόμα και μετά από μια δοκιμαστική 
καύση, θεωρούν αβέβαιη τη μακροπρόθεσμη χρήση και την 
απόδοση ενός λέβητα με βάση την υπολειμματική βιομάζα. 

Η επίσκεψη σε υφιστάμενες  πρωτοβουλίες είναι ζωτικής 
σημασίας βήμα. Επιτρέποντας τη δημιουργία ενός ανοικτού 
διαλόγου με τον ιδιοκτήτη ενός ήδη υπάρχοντος συστήματος 
μπορεί να προκαλέσει την τελική απόφαση. 

 

Η αρχική επένδυση θα κολλήσει μέχρι την επιβεβαίωση ενός 
αξιόπιστου προϊόντος αγοράς. Η κατάσταση αυτή μπορεί να 
αποδεσμευτεί από την υπογραφή μακροχρόνιας σύμβασης 
προμήθειας. 

Υποχρεωτική έρευνα αγοράς πρέπει να γίνει για να είστε 
σίγουροι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν τελικοί 
καταναλωτές που  είναι πρόθυμοι να καταναλώνουν την 
βιομάζα που παράγεται. Η διασφάλιση της αρχικής αγοράς των 
πρώτων παρτίδων μέσω συμβαλλόμενων μπορεί να είναι 
απαραίτητη. 

Ακόμη και αν η πρόθεση του επιχειρηματία είναι να 
επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο στόχος με τόνους που μπορούν 
να κινητοποιηθούν ετησίως, η τελική κατανάλωση μπορεί να 
χρειαστεί να επεκταθεί. Μια νέα αλυσίδα αξίας μπορεί να 
πρέπει να προγραμματιστεί να  αρχίσει στηριζόμενη σε μια 
αρχική μικρή κατανάλωση για μια  μόνο υπάρχουσα 
εγκατάσταση τελικού καταναλωτή ενέργειας. 

Αν είναι δυνατόν, η σταδιακή εφαρμογή της αλυσίδας αξίας 
πρέπει να  είναι μια προσέγγιση που να έχει νόημα; Οι  
επενδυτές μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους και τις 
επενδύσεις, ενώ η απόκτηση εμπειρίας πριν από τη μετάβαση 
προς την κατεύθυνση μιας μεγαλύτερης αλυσίδας αξίας. 

Η υπολειμματική  βιομάζα δεν είναι η μόνη τοπική πηγή 
βιομάζας; Τα υπολείμματα από το άχυρο, το ρύζι και το 
καλαμπόκι είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες και συχνά 
πιο κοντά σε πιθανά σημεία κατανάλωσης. 

Έργα με στόχο να κινητοποιήσουν μεγάλες ποσότητες βιομάζας 
δεν μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο τύπο 
βιομάζας. Μια ολιστική αξιολόγηση συνιστάται. Η 
υπολειμματική βιομάζα μπορεί να παίξει ένα ρόλο ως 
εναλλακτικό καύσιμο εποχιακά, ή ως συν-τροφοδοτούμενο 
καύσιμο σε μίγμα με άλλους τύπους βιομάζας. 

Προηγούμενες επενδύσεις κατά τη μετάβαση από τα ορυκτά 
καύσιμα σε δασική βιομάζα μπορεί να έχουν ήδη οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση του κόστους; περαιτέρω μείωση του 
κόστους που μπορεί να επιτευχθεί με την υπολειμματική 
βιομάζα πιθανόν να μην  μπορεί να δοθεί προτεραιότητα. 

Εγκαταστάσεις / τελικοί χρήστες  που μετέβησαν από τα ορυκτά 
καύσιμα στην (περίπου) βιομάζα έχουν μεγαλύτερο δυναμικό 
για εξοικονόμηση κόστους και περιβαλλοντικά οφέλη σε 
σύγκριση με άλλους που απλά άλλαξαν  από μία πηγή βιομάζας 
στην άλλη. Είναι απαραίτητο να φανούν  τα πρόσθετα κέρδη της 
αξιοποίησης των τοπικών γεωργικών προϊόντων βιομάζας όπως , 
και τα μη απτά οφέλη που όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας 
αξίας και οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν. 

«Βλέποντας το, το πιστεύεις»; Οι φορείς  αισθάνονται να 
κινητοποιούνται μετά από μάρτυρες περιπτώσεων επιτυχίας 
στην πραγματικότητα. 

Περιλαμβάνουν επισκέψεις σε υφιστάμενες περιπτώσεις 
επιτυχίας, στο πλαίσιο των συνοδευτικών ενεργειών. 

Η συνεργασία με τους επιχειρηματίες έχει χαρακτηριστεί ως 
πολύ ικανοποιητική επαγγελματικά. Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη είναι θεμελιώδεις 
δραστηριότητες προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία και 
το ξεκίνημα  των νέων αλυσίδων αξίας στον τομέα της 
βιοενέργειας. 

Η στήριξη κατά την ώριμη φάση της πρωτοβουλίας μπορεί να 
είναι ακόμη αναγκαία για να προκαλέσει την λήψη αποφάσεων 
και τις επενδύσεις. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τεχνικοί / 
εμπειρογνώμονες μπορεί να είναι σημαντικός και μερικές φορές 
καθοριστικός για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που 
παραμένουν και οι αμφιβολίες σε αυτό το τελικό στάδιο. 
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Το έργο uP_running «Ξεκίνημα 
για ένα βιώσιμο εφοδιασμό  της 
ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά 
κλαδέματα και Εκριζώσεις» 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το 
πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
της συμφωνίας επιχορήγησης 
αριθ 691748 

www.up-running.eu 
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