
›   Interaktivní databáze projektů a nástrojů pro oblast výroby 
     a využití bioplynu
›   22 evropských projektů od roku 2001 do současnosti
›   62 nástrojů vyvinutých na národní úrovni participujících států
›   24 zajímavých projektů využití technologie anaerobní digesce

tool.biogasaction.eu

›    Jazyk projektu nebo nástroje 
›    Typ nástroje
›    Podpora

›    Substráty
›    Kapacita zařízení
›    Využití bioplynu

Mezinárodní projekt BiogasAction se zaměřuje zejména 
na odstraňování netechnických překážek výroby bioplynu 
ze zemědělských odpadů. Využívá vertikální spolupráce 
na různých úrovních evropských, národních a regionálních 
politik a využívá replikace již úspěšných a osvědčených modelů.

BiogasAction 
Online Toolbox

Snadné vyhledávání 
projektů a nástrojů 
na základě preferencí
uživatele

O projektu
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