WOOD KEY
НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Wооd Кеy- Boosting wood biomass еnergy market аs а кеy for regional еnergy
transition - Wоод Кеy” HR-BA-ME408
ПРОГРАМ: ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 20142020 Interreg-IPA Cross-border cooperation HR -BА-МЕ 2014-2020 (Други позив)
Приоритетна оса 2 програма: Заштита животне околине и природе, унапријеђење система
превенције ризика и промовисање одрживе енергије и енергетске ефикасности
ОПИС ПРОЈЕКТА:
Главни циљ пројекта је покренути енергетску транзицију на регионалном нивоу кроз подстицање
коришћења локално присутног обновљивог извора енергије – биомасе.
Имплементацијом планираних активности пројекат Wооd Кеy има за циљ промјену репутације
дрва као енергента који је климатски неприхватљив извор енергије. Подручје трију партнерских
држава (Република Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора) богато је дрвном масом, на
којем се традиционално користи дрво за гријање и кућне потребе. To значи да се дрво користи
у старим неeфикасним пећима не узимајући у обзир квалитет самог енергента. Таква навика и
пракса директно негативно утиче на климатске промјене, стога, ставља дрво као енергент у
негативан контекст. Пројекат Wооd Кеy има за циљ промијенити репутацију дрветa као
најстаријем обновљивом извору енергије, не само у смањивању емисије угљен-диоксида, већ
и у развоју и подстицању економије на локалном нивоу и његовом одрживом коришћењу.
КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА:
1. Припрема и спровођење инвестиције за прелазак на гријање дрвном биомасом у јавним
зградама




ХР: Заједничка котларница у Огулину – 2,94 mil. kn
БиХ: Спортска дворана у Бихаћу – 1,25 mil. kn
ЦГ: Спортски центар у Херцег Новом – 0,74 mil. kn

2. Топлaнско предузетништво - склапање уговора о снабдијевању топлотном енергијом са
даваоцем услуге за све три котларнице
3. Уградња калориметара у 5 котларница школа које се грију на лож-уље
4. Израда 10 инвестицијских студија за реконструкцију/изградњу котларница на биомасу
5. Развој инвестицијске платформе и инвестицијског калкулатора
6. Спровођење низа активности за предузетнике , шумовласнике, запослене у јавним
установама и
ученике основних школа

ОЧЕКИВАНИ КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА



Преко 350 особа информисаних и едукованих путем пројектних активности
Израђена једна заједничка стратегија о обновљивим изворима енергије за
прекогранично CBC подручје



Склопљена три Уговора о снабдијевању топлотном енергијом , спроведен
иновативни пословни модел уговорне продаје топлоте у Републици Хрватској, Босни
и Херцеговини и Црној Гори.
Израђена и успостављена инвестицијска платформа која укључује инвестицијски
калкулатор.
укљученим потенцијалним инвестицијским пројектима на прекограничном подручју с
циљем умрежавања потенцијалних инвеститора и јавног сектора.
Уграђена три високоефикасна котла на биомасу (Република Хрватска, Босна и
Херцеговина иЦрна Гора) укупног капацитета 1,8 МW.





ПАРТНЕРИ:
Водећи партнер:
Регионална енергетска агенција Сјеверозападне Хрватске(REGEA)
Пројектни партнер:
Република Хрватска: Карловачка жупанија
Босна и Херцеговина: Развојна агенција Унско-санског кантона (RAUSK)
Град Бихаћ
Црна Гора: Општина Херцег Нови

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 15.02.2020. – 14.02.2022.
УКУПАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА: 1.114.207 ЕВР
ЕУ СУФИНАНСИРАЊЕ: 947.076 ЕВР (85%)
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ: 186.715.23 ЕВР (85% ЕУ суфинансирање)

Пројекaт је суфинансиран средствима ЕFPP и IPA II фондова Европске унијеОвај пројекат спроводи се уз
помоћ Европске уније. Садржај ове публикације искључива је одговорност Општине Херцег Нови, те ни на
који начин не може одражавати ставове Европске уније.
Више информација о програму Interreg-IPA програм прекограничне сарадње Хрватска-Босна и
Херцеговина-Црна Гора 2014.-2020. можете пронаћи на: https://www.interreg-hr-bа-mе20142020.еu/

