
Biogas Action projekts tiek finansēts no Apvārsnis 2020 programmas, tā mērķis ir attīstīt Eiropas 
biogāzes/biometāna sektoru. Tas tiks panākts, veicinot biogāzes nozares attīstību projekta dalībva-
lstīs -  Dienvidaustrumu un Rietumu Francijā, Velsā (UK), Horvātijā, Čehijā, Nīderlandē, Dānijā, Lat-
vijā un dienvidaustrumu Zviedrijā. Projekta gaitā tiks izmantota līdzšinējā pozitīvā pieredze līdzīgos 
ar biogāzi saistītos projektos.
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Biogas Action projekta jaunumi

“Unlocking the Potential of Biogas for the Energy Transition” - 
noslēguma konference Briselē

Biogas Action projekta noslēguma konference notika 11. oktobrī Briselē Eiropas reģionu un pilsētu 
nedēļas ietvaros. Konference pulcēja dažādu valstu biogāzes nozares pārstāvjus, lai diskutētu par 
biogāzes lomu ES vides un klimata mērķu sasniegšanā, kā arī akcentētu biogāzes nozares at-
tīstības virzienus. Konferences laikā tik uzsvērts arī tas, ka,  reģioniem savstarpēji sadarbojoties, 
biogāzes nozare turpinās attīstīties visā Eiropā. Apmeklētājiem bija iespēja uzdot jautājumus visiem 
projekta partneriem un apspriest biogāzes attīstības virzienus, apmainīties ar pieredzi un idejām. 

“Biogāze var mainīt spēles noteikumus, virzoties bioekonomikas virzienā. Tā 
sniedz lielu atbalstu atjaunojamo energoresursu attīstībā, palīdz samazināt 
SEG emisijas, veicina reģionālo attīstību, kā arī veicina aprites ekonomikas 

veidošanos.” 
- Stāsta Nils Daugaard, Biogas Action projekta koordinators

Biogas Action projekts tika uzsākts 2016. gada janvārī, iesaistot 8 dažādas Eiropas valstis. Projekta 
laikā partneri aktīvi strādāja, lai sniegtu atbalstu un popularizētu biogāzes un biometāna attīstību. 
Galvenais projektā paveiktais un labās prakses piemēri ir apkopoti projekta bukletā, kurš ir pieejams 
šeit.

Projekta rezultāti un pieejamie materiāli

Projekta Biogas Action ietvaros izstrādātie publiski pieejamie materiāli pieejami projekta mājas lapā. 
Starp pieejamajiem materiāliem ir online rīks (http://tools.biogasaction.eu), kurā vienuviet ir iespē-
jams atrast visu ar biogāzes jomu saistīto Eiropas projektu gūto informāciju, pieredzi un instrumen-
tus.
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