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Program LIFE 
 Jedyny instrument finansowy UE koncentrujący się wyłącznie na 
współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska                            
i klimatu. 
 
Obecny Program LIFE- program działań na rzecz środowiska i klimatu, 
obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją 
instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                 
od 2008 roku pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz 
wspiera polskich Wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w 
Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu w Polsce realizowane są obecnie 64 projekty LIFE o 
budżecie blisko 620 mln PLN i wsparciu NFOŚiGW 260 mln PLN*  
(*źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-
life/) 

 
 

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
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Program LIFE+ 
 
Program LIFE+ (2007-2013) podzielony był na trzy 
komponenty tematyczne: 
 
Komponent I LIFE+ 
PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZA 
 
Komponent II LIFE+ 
POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA 
 
Komponent III LIFE+ 
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 
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Program LIFE+ 
 
Od 1992 do 2011 roku ponad 130 projektów 
energetycznych uzyskało współfinansowanie z 
programu LIFE+ „Środowisko”.  
 
W naborze w 2011 roku 202 projekty uzyskały 
dofinansowanie (o 9 % więcej niż poprzednio), 
stanowiąc inwestycje w wysokości 516,5 mln euro, z 
czego UE dofinansuje 268 mln euro. 
 
Niniejszy projekt MORE ENERGY wśród 1078 
złożonych z całej Europy w tym naborze programu 
LIFE+ uzyskał bardzo wysokie  - 11 miejsce. 

 



6 

Od pomysłu do realizacji 
 
• Powstanie koncepcji projektu 

• Zapoznanie z dokumentacją programową LIFE+ 

• Możliwość ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach Komponentu II LIFE+ „Polityka i zarządzanie 
w zakresie środowiska” 

• Koncepcja wpisuje się innnowacyjny i 
demonstracyjny projekt z zakresu szeroko 
rozumianej ochrony środowiska (projekty tego typu 
finansowane są w ramach Komponentu II) 
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Od pomysłu do realizacji 
 
Powołanie zespołu projektowego: 
-2 pracowników posiadających doświadczenie w aplikowaniu 
o dofinansowanie m.in. ze środków UE (w tym już także 
LIFE+) 
- zespół merytoryczny – pracownicy biorący udział w 
opracowaniu technologii  

 

Przygotowanie koncepcji projektu pod kątem LIFE+  

 

Rozpoczęcie prac i złożenie drugiego wniosku 
Instytutu ramach instrumentu LIFE+ - NABÓR 2011 
zakończony sukcesem 
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Technologia a LIFE+ 
 Technologia jest innowacyjnym rozwiązaniem w skali światowej 
 
Technologia jest bezpieczną, energooszczędną, przyjazną dla 
środowiska i efektywną ekonomicznie odpowiedzią na wynikającą 
z przepisów unijnych konieczność zwiększenia udziału paliw 
odnawialnych w całkowitej produkcji energii elektrycznej. 
 
Program Life+ umożliwił: 
• Budowę prototypu mobilnej instalacji – sprawdzenie technologii 
w skali technicznej; 
• Prezentację opracowanej technologii w kraju i za granicą; 
• Zwrócenie uwagi na problem zalegającej w ogromnych ilościach 
biomasy odpadowej i możliwość jej zagospodarowania. 
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Projekt MORE ENERGY 
 Pełna nazwa: Mobilna linia demonstracyjna do 
produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – 

zmikronizowanej biomasy  
Akronim: MORE ENERGY 

 
Nr projektu: LIFE11 ENV/PL/442 

 
Finansowanie: Program LIFE + (Komisja Europejska)  

i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

 
Koordynator: Instytut Mechanizacji Budownictwa  

i Górnictwa Skalnego 
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Projekt MORE ENERGY 
 
Czas trwania: 01.07.2012 – 30.09.2015 

Miejsce: Warszawa / Sędziszów 

 

Całkowity budżet: 3 214 270 EUR  
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Projekt MORE ENERGY - CELE 
 

 
Główny cel projektu: 
Głównym celem projektu jest wykazanie funkcjonowania 
innowacyjnej technologii do wytwarzania energii z 
biomasy odpadowej – słomy z roślin rolniczych. Główną 
zaletą tej technologii jest zastosowanie mikronizacji.  
 
Cele szczegółowe: 
• Budowa i uruchomienie demonstracyjnej mobilnej linii 

technologicznej opartej na technologii mikronizacji. 
• Weryfikacja założeń technologicznych w działaniu. 
• Kampania informacyjna. 
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Projekt MORE ENERGY - ZAŁOŻENIA 
 Linia demonstracyjna będąca przedmiotem projektu miała zostać 
zrealizowana w minimalnej skali pozwalającej na wdrożenie tego 
rozwiązania w gospodarce. Planowano , iż moduły przyjęcia oraz 
wstępnego przygotowania surowca pozwolą na przetwarzanie 2 
ton surowca na godzinę. 
 
Wykorzystany w ramach projektu proces mikronizacji biomasy 
odpadowej mokrej jest nowatorskim rozwiązaniem w skali 
światowej. Sam proces rozdrobnienia ma charakter fizyczny i w 
tym czasie nie zachodzą żadne reakcje chemiczne. W związku z 
tym produkt wyjściowy posiada identyczny skład jakościowo – 
ilościowy jak materiał poddany rozdrobnieniu. 
 
Projekt miał na celu zademonstrowanie, iż możliwa jest produkcja 
energii elektrycznej dla małych lokalnych społeczności, z 
wykorzystaniem lokalnych zasobów odnawialnej biomasy. 
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 A1. : Przygotowanie założeń technicznych do 
opracowanej technologii  
Część technologii będącej przedmiotem projektu (w 
zakresie rozdrobnienia biomasy) została zweryfikowana na 
bazie doświadczeń na linii do mikronizacji błonnika i na tej 
podstawie zostały ustalone podstawowe parametry 
procesu termicznego. 
 
Linia obejmować będzie: zespół przygotowania biomasy 
jako 3 kontenery, mikronizacji jako 2 kontenery, 
turbogeneratora jako 1 kontener, rekuperatora jako            
1 kontener oraz kocioł kotła odzysknicowego jako                
1 kontener i filtry spalinowe jako 1 kontener.  
Zespół montowany będzie na utwardzonym placu. 
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 A2.: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii   
 
Na podstawie opracowanych założeń technicznych wykonano dokumentację 
konstrukcyjną do przenośnej prototypowej linii demonstracyjnej produkcji paliwa 
oraz wytwarzania z niego energii elektrycznej. 
 
Dokumentacja  dotyczyła:  
a. Urządzeń pomocniczych: 
- zespołu przyjęcia surowca,  
- zespołu wstępnego przygotowania surowca. 
b. Urządzeń zespołu mikronizacji ; 
c. Adaptacji urządzeń zespołu turbozespołu do spalania paliwa opartego na pyle; 
d. Schematu systemu monitorującego i sterującego do kontroli operacji 
technologicznych; 
e. Schematu systemu zabezpieczeń przed emisją substancji szkodliwych z 
poszczególnych operacji technologicznych; 
f. Aspektów instalacyjnych(elektryczność, sterowanie). 

 
 



Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
A2.: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do opracowanej technologii   
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 B1 Wybór Wykonawców prototypowej linii 
demonstracyjnej   
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego Wykonawcą został wybrany 

BIOPOWER TECHNOLOGIES LIMITED  
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 B2 Budowa prototypowej linii demonstracyjnej  
Zintegrowana, mobilna linia technologiczna do produkcji energii elektrycznej z biomasy 
odpadowej została zbudowana przez połączenie poszczególnych, unikalnych urządzeń w 
jeden ciąg technologiczny, przeznaczony do pracy ciągłej. Z tego względu istotne okazało się  
nie tylko osiągnięcie zakładanych w projekcie konstrukcyjnym wydajności i parametrów 
procesowych poszczególnych urządzeń, ale ich połączenie w jedną całość.  
 
W ramach zadania zakupione zostały elementy prototypowej linii demonstracyjnej, w tym: 
 
- Zespół przyjęcia surowca (max zdolność  przyjęcia surowca 2 T/h) – szt. 1,  
- Zespół wstępnego przygotowania surowca (max zdolność przygotowania surowca 2 T/h) – 
szt. 1, 
- Zespół mikronizacji (max zdolność mikronizacji słomy 2 T/h) – szt. 1, 
- Turbozespół - turbina (szt. 1), prądnica (szt. 1), rekuperator (szt. 1; max zdolność 
wytwarzania 1 MWe). Rekuperator zainstalowany będzie przed komorą spalania biomasy. 
Energia cieplna uzyskana w wyniku spalania biomasy kierowana będzie do opisanego 
rekuperatora 
- System sterowania i monitoringu (szt. 1) 
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 

 B2 Budowa prototypowej  

linii demonstracyjnej  
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 B3 Przetestowanie prototypowej linii 
demonstracyjnej  
• Sprawdzenie właściwości otrzymanego zmikronizowanego biopaliwa wg PN 

EN 

• Badania emisji gazów spalinowych do atmosfery 

• Korekta technologii mikronizacji 

• Korekta sposobu podawania paliwa do turbozespołu 

 

B4 Uruchomienie prototypowej linii 
demonstracyjnej  
• Wydajność 2T/h oraz produkcja energii 1MWe 

• Pomiar okresowy parametrów technicznych i technologicznych linii 
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 C1 Monitorowanie oddziaływania projektu 
na problem środowiskowy  
Zadanie polegało  na monitorowaniu twardych wskaźników projektu w 
zakresie wpływu na środowisko naturalne. 

 

C2 Monitorowanie oddziaływania projektu 
na głównych odbiorców  
Dane zebrane w trakcie monitorowanie były analizowane  

i wykorzystywane do przygotowywanie raportów 
merytorycznych,  

a także promocji wyników projektu 
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 D. Działania komunikacyjne i dystrybucja  

D.1 Utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu  

http://life-moreenergy.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://life-moreenergy.eu/
http://life-moreenergy.eu/
http://life-moreenergy.eu/
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 D.2 Oznakowania informacyjne  

- Tablice informacyjne LIFE+  

 

D.3 Przygotowanie sprawozdania w języku 
niespecjalistycznym- „Raport laika”  

 

D.4 Przygotowanie i dystrybucja  

materiałów informacyjno  

– promocyjnych  
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 D.5 Udział w targach branżowych  

POLEKO 2014 (PL), IFAT 2014 (DE) , POLLUTEC 2014 (FR) 
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 D.6 Wizyty demonstracyjne  

10 wizyt 

Praktyczne zapoznanie z tematyką projektu 

 

ZDJĘCIA 
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 D.7 Konferencja międzynarodowa na zakończenie 

projektu  

 

D.8 Nawiązywanie kontaktów z beneficjentami 
LIFE+ i innymi projektami  

 

D.9 Opracowanie Planu Komunikacji  
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Projekt MORE ENERGY   
ZAKRES MERYTORYCZNY 
 E. Zarządzanie projektem i monitorowanie realizacji 

projektu  

 

E.1 Funkcjonowanie biura projektu  

 

E.2 Zarządzanie projektem  

 

E.3 Monitorowanie realizacji projektu  

 

E.4 Przeprowadzenie niezależnego audytu finansowego  
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Wnioski 
 Projekt umożliwił przekształcenie biomasy w źródło energii w 

oparciu o sprawdzone rozwiązania platform handlowych w 
połączeniu z innowacyjnością. 

  

Projekt przedstawia możliwość komercyjnej produkcji paliwa 
pochodzącego z mikronizacji biomasy. 

 

Skutecznie wykazano możliwość spalania zmikronizowanego 
materiału w urządzeniach o szerokiej skali wielkości. 
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Wnioski 
 Właściwości innowacyjne i kluczowe zalety paliwa 

powstałego ze zmikronizowanej biomasy: (1/2) 
 
• Gotowe do użycia paliwo, eliminacja niepotrzebnych 

dodatkowych wydatków i kosztów związanych z 
przygotowaniem paliwa oraz związanych z 
przechowywaniem surowców; 
 

• Powtarzalna jakość i parametry; 
 

• Ze względu na małą wielkość cząstek stałych jest zbliżony 
do procesu spalania gazu; 
 

• Aktywna powierzchnia> 1000x większa niż tradycyjnie 
zmielonego peletu, co eliminuje efekt „niedopalenia”; 
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Wnioski 
 Właściwości innowacyjne i kluczowe zalety paliwa powstałego ze 

zmikronizowanej biomasy: (2/2) 
 
• Zmniejszenie do minimum korozyjnego działania paliwa na 

urządzenia do produkcji energii ze względu na uwolnienie chloru 
podczas procesu mikronizacji; 
 

• Umożliwia spełnienie przyszłych norm emisji dla procesów 
spalania paliw kopalnych i uniknięcie kosztownych inwestycji w 
sprzęt do redukcji emisji; 
 

• Uniwersalne paliwo do kotłów węglowych, olejowych i gazowych    
o szerokim zakresie mocy, dla suszarek rolnych oraz niektórych 
silników (np. turbinowych) po ich umiarkowanej modernizacji; 
 

• Konkurencyjna cena w stosunku do paliw tradycyjnych, 
porównywalna z cenami za pelet, od którego mikropył jest bardziej 
wszechstronny. 
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Wnioski 
 

 
Zalety systemu 
 
• Udokumentowane doświadczenie mikronizacji na skalę 

produkcyjną; 
  
• Łatwy w transporcie i przechowywaniu; 

 
• Minimalne ryzyko wybuchu i pożaru w ramach energetycznego 

wykorzystania biomasy; 
 

• Doskonałe efekty w kontekście oszczędności energii dla suszarek 
w rolnictwie (w tym elewatorów zbożowych) z użyciem 
infrastruktury obiektu. 
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Wnioski 
 Główne zalety rozwiązania 

• Wysoka niezawodność; 

• Działa jako niezależna jednostka do 
równoległego zewnętrznego systemu zasilania; 

• System jest prosty, łatwy w konserwacji i 
kontroli; 

• Nie wymaga dużych inwestycji na 
uruchomienie; 

• Łatwy w transporcie. 

 

 

 



33 

 
Dziękuję za uwagę 

 


