


 

 
 

SolidStandards 
 

 

Enhancing the implementation of 
quality and sustainability 
standards and certification 
schemes for solid biofuels 
(EIE/11/218) 

 

 

D7.3a:  

Announcement of 

training events 



SolidStandards  SolidStandards training concept 

2 

The SolidStandards project 

The SolidStandards project addresses ongoing and recent developments related to solid 
biofuel quality and sustainability issues, in particular the development of related standards 
and certification systems. In the SolidStandards project, solid biofuel industry players will be 
informed and trained in the field of standards and certification and their feedback will be 
collected and provided to the related standardization committees and policy makers.  

SolidStandards is coordinated by: 

WIP Renewable Energies 
Sylvensteinstrasse 2 
81369 Munich, Germany 
Cosette Khawaja & Rainer Janssen 
cosette.khawaja@wip-munich.de 
rainer.janssen@wip-munich.de 
Tel. +49 (0)89 72012 740 

 

About this document 

This document is Deliverable 7.3a of the SolidStandards project. It includes the postcards 
developed by WIP in addition to other materials made by other partners (VTT, HFA, DBFZ, 
BAPE, REGEA) and used for the announcement of the training events. This document was 
prepared in September 2012 by: 

WIP Renewable Energies 
Sylvensteinstrasse 2 
81369 Munich, Germany 
Cosette Khawaja & Rainer Janssen 
cosette.khawaja@wip-munich.de 
rainer.janssen@wip-munich.de 
Tel. +49 (0)89 72012 740 

 

Intelligent Energy Europe 

The SolidStandards project is co-funded by the European Union under the Intelligent Energy 
Europe Programme (Contract No. EIE/11/218). 

 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not 
necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European 
Commission are responsible for any use that may be made of the information contained 
therein. 
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SolidStandards 
Quality and sustainability standards for solid biofuels 

 

 

 

12. März 2012 

Einladung   

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

am 12. April 2012 findet in der Holzforschung Austria von 10 bis ca. 16 Uhr ein Training zu folgendem Thema 

statt. 

 

Waldhackgut 

Praxisorientiertes Arbeiten mit den neuen Normen! 

 

Im Zuge des Trainings werden in einem theoretischen Teil am Vormittag folgende Fragen erörtert: 

Wie wird Waldhackgut beschrieben? 

Regelungen der ÖNORM EN 14961-1 und der ずW;ﾉSｴ;Iﾆｪ┌デﾐﾗヴﾏさ ÖNORM C 4005 zur Beschreibung und 

Kennzeichnung. 

Wie kann dem Hackgutkonsumenten eine bestimmte Hackgutqualität garantiert werden? 

Regelungen der ÖNORM EN 15234-1 und der ずW;ﾉSｴ;Iﾆｪ┌デﾐﾗヴﾏさ ÖNORM C ヴヰヰヵ zur Qualitätssicherung. 

Welche Veränderungen in der Klassifizierung bringt die ISO Normung mit sich? 

Neuer Vorschlag für die Partikelgrößenklassen im Vergleich zur derzeitigen Klassifizierung. 

 

Am Nachmittag werden im Zuge eines praktischen Trainings Kennzeichnung und Qualitätssicherung von 

Hackgut durchgeführt und diskutiert, u.a.: 

 Begutachtung und Klassifizierung unterschiedlicher Hackgutproben 

 Zuordnung unterschiedlicher Rohstoff- und Waldhackgutsortimente anhand von Praxisbeispielen 

 Durchführung einer Siebanalyse inkl. Auswertung nach EN, ÖNORM, ISO und Vergleich der  

Ergebnisse 

Abschließend werden wir Ihre Eindrücke zusammenfassen, um sie in eine österreichische Stellungnahme zur 

ISO-Normierung und in eine Arbeitshilfe einfließen zu lassen.  

Im Anschluss an dieses Training bzw. am Folgetag besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zur 

Implementation der Normen im Einzelgespräch mit Mitarbeitern der Holzforschung Austria zu diskutieren. 

Wir hoffen auf Ihre Teilnahme an dem Workshop. Bitte schicken Sie ihre Antwort bis zum 23. März 2012 per 
Email an m.steiner@holzforschung.at. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Steiner 

mailto:m.steiner@holzforschung.at
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Kiinteiden biopolttoaineiden standardien 

koulutustilaisuudet Suomessa 
 

VTT järjestää SolidStandards-projektissa bioenergia-alan toimijoille kiinteiden 

biopolttoaineiden standardeista koulutustilaisuuksia, joissa alan toimijoille 

opastetaan standardien käyttöönottoa polttoaineen tuotannossa, kaupassa ja 

käytössä. Myös palautetta julkaistuista standardeista kerätään standardien 

jatkokehittämistä varten. Tilaisuuksissa käydään tarkemmin läpi kiinteiden 

biopolttoaineiden laatuluokittelustandardit (SFS-EN 14961 sarja) sekä 

laadunvarmistusstandardit (SFS-EN 15234 sarja) ja niiden soveltaminen 

käytäntöön. Lisäksi esitellään myös näytteenottoa ja laaduntarkkailuun liittyviä 

menetelmiä. Tilaisuudet on tarkoitettu polttoaineen tuottajille, toimittajille ja 

käyttäjille. Tilaisuudet ovat maksuttomia.  

 

Koulutustilaisuus 1 - Kiinteiden biopolttoaineiden laatustandardien yleinen esittely  

Keskiviikko 21. maaliskuuta 2012, VTT Koivurannantie 1 

Tilaisuudessa esitellään laatuluokittelustandardit SFS-EN 14961 sekä laadunvarmistusstandardit SFS EN 15234. 

Lisäksi käydään läpi näytteenotto- ja näytteenkäsittelystandardit sekä tärkeimmät fysikaalisten ja mekaanisten 

ominaisuuksien standardit. Tarkempi ohjelma on seuraavalla sivulla. 

Koulutustilaisuus 3 - Hakkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardien soveltamisesta hakkeen tuotantoon ja 

käyttöön järjestetään 12. – 13. syyskuusta Saarijärvellä. 

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 1 ja 2: 9.3 mennessä oheisen linkin kautta https:/ /www.lyyti.fi/ ilmoittaudu/VTT_0425 

Lisätiedot ilmoittautumiseen liittyen: Marjo Suur-Uski, VTT marjo.suur-uski@vtt.fi puh. 020 722 2602 

Lisätietoja: Eija Alakangas, eija.alakangas@vtt.fi, Ari Erkkilä, ari.erkkila@vtt.fi ja Pirkko Vesterinen, 

pirkko.vesterinen@vtt.fi. Vaihteen puhelinnumero 020 722 111. 

SolidStandards-projekti julkaisee standardeista koulutusaineiston myös suomenkielisenä. Aineisto jaetaan 

osallistujille koulutustilaisuuksissa. Lisätietoja projektin verkkosivuilta: www.solidstandards.eu. 

Koulutustilaisuuksissa esiteltävät standardit ovat hankittavissa SFS:stä myös suomenkielisenä (www.sfs.fi, 

sales@sfs.fi tai puh. (09) 1499 3353). 

  

www.solidstandards.eu 

https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/VTT_0425
mailto:marjo.suur-uski@vtt.fi
mailto:eija.alakangas@vtt.fi
mailto:ari.erkkila@vtt.fi
mailto:pirkko.vesterinen@vtt.fi
http://www.sfs.fi/


 

Kiinteiden biopolttoaineiden laatustandardien yleinen esittely 

Keskiviikko 21. maaliskuuta 2012 VTT, Koivurannantie 1, Jyväskylä 

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

10.00 Tilaisuuden avaus ja päivän ohjelman esittely 

 Eija Alakangas, VTT 

10:15 Laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardien esittely (SFS-EN 14961-sarja ja SFS-EN 15234-sarja) – 

esimerkkinä hake ja murske 

 Eija Alakangas, VTT 

11.00 Tauko 

11.15 Näytteenotto- ja näytteenkäsittelystandardit (SFS-EN 14778, SFS-EN 14780) ja niiden soveltaminen 

käytäntöön 

 Timo Järvinen, VTT 

12.00 Lounas 

13.00 Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien standardit ja kokemuksia standardien soveltamisesta 

käytäntöön 

 Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy 

13.45 Kiinteiden biopolttoaineiden ominaisuuksien määritys ENAS Oy:n laboratoriossa standardimenetelmin 

 Markku Herranen, ENAS Oy 

14.15 Kahvitauko ja jakautuminen kahteen ryhmään: 

Ryhmä 1: Tutustuminen ENAS Oy:n laboratorioon (maksimi 20 henkeä) 

Ryhmä 2: Palaute standardien soveltuvuudesta kiinteiden biopolttoaineiden tuotantoon ja kauppaan sekä 

palaute koulutustilaisuudesta, mahdollisuus henkilökohtaisiin kyselyihin. 

14.45 Ryhmät vaihtavat tehtäviä, jolloin ryhmä 1 täyttää palautelomakkeen ja ryhmä 2 tutustuu ENAS Oy:n 

laboratorioon. 

15.30 Mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan 

16.30 Tilaisuus päättyy 



Kiinteiden biopolttoaineiden standardien 

koulutustilaisuudet Suomessa 
 

VTT järjestää SolidStandards-projektissa bioenergia-alan toimijoille kiinteiden 

biopolttoaineiden standardeista koulutustilaisuuksia, joissa alan toimijoille 

opastetaan standardien käyttöönottoa polttoaineen tuotannossa, kaupassa ja 

käytössä. Myös palautetta julkaistuista standardeista kerätään standardien 

jatkokehittämistä varten. Tilaisuuksissa käydään tarkemmin läpi kiinteiden 

biopolttoaineiden laatuluokittelustandardit (SFS-EN 14961 sarja) sekä 

laadunvarmistusstandardit (SFS-EN 15234 sarja) ja niiden soveltaminen 

käytäntöön. Lisäksi esitellään myös näytteenottoa ja laaduntarkkailuun liittyviä 

menetelmiä. Tilaisuudet on tarkoitettu polttoaineen tuottajille, toimittajille ja 

käyttäjille. Tilaisuudet ovat maksuttomia.  

 

 

Koulutustilaisuus 1 - Kiinteiden biopolttoaineiden standardien yleinen esittely  

Keskiviikko 21. maaliskuuta 2012, VTT Koivurannantie 1 

Tilaisuudessa esitellään laatuluokittelustandardit SFS-EN 14961 sekä laadunvarmistusstandardit SFS EN 15234. 

Lisäksi käydään läpi näytteenotto- ja näytteenkäsittelystandardit sekä tärkeimmät fysikaalisten ja mekaanisten 

ominaisuuksien standardit. Katso erillinen ohjelma. 

Koulutustilaisuus 2 – Pilkkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardien soveltaminen pilkkeen  

tuotannossa ja kaupassa  

Torstai 22. maaliskuuta 2012, VTT Koivurannantie 1 

Tilaisuudessa esitellään pilkkeen laatuluokittelustandardit (SFS-EN 14961-1 ja 5) sekä laadunvarmistusstandardit 

(SFS-EN 15234-5) ja näiden soveltaminen pilketuotannossa. Lisäksi esitellään VTT:n tutkimustuloksia hyvälaatuisen 

pilkkeen tuottamisesta ja laaduntarkkailusta. Ohjelma sisältää myös pilketuottajan puheenvuoron sekä 

laaduntarkkailumenetelmiä harjoitellaan käytännössä VTT:n tutkimuslaitteilla. Tarkempi ohjelma seuraavalla sivulla. 

Kolmas koulutustilaisuus hakkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardien soveltamisesta hakkeen 

tuotantoon ja käyttöön järjestetään 12. – 13. syyskuuta Saarijärvellä. 

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 1 ja 2: 9.3 mennessä oheisen linkin kautta https:/ /www.lyyti.fi/ ilmoittaudu/VTT_0425 

Lisätiedot ilmoittautumiseen liittyen: Marjo Suur-Uski, VTT marjo.suur-uski@vtt.fi puh. 020 722 2602 

Lisätietoja: Eija Alakangas, eija.alakangas@vtt.fi, Ari Erkkilä, ari.erkkila@vtt.fi ja Pirkko Vesterinen, 

pirkko.vesterinen@vtt.fi. Vaihteen puhelinnumero 020 722 111. 

SolidStandards-projekti julkaisee standardeista koulutusaineiston myös suomenkielisenä. Aineisto jaetaan 

osallistujille koulutustilaisuuksissa. Lisätietoja projektin verkkosivuilta: www.solidstandards.eu. 

Koulutustilaisuuksissa esiteltävät standardit ovat hankittavissa SFS:stä myös suomenkielisenä (www.sfs.fi, 

sales@sfs.fi tai puh. (09) 1499 3353). 

  

www.solidstandards.eu 

https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/VTT_0425
mailto:marjo.suur-uski@vtt.fi
mailto:eija.alakangas@vtt.fi
mailto:ari.erkkila@vtt.fi
mailto:pirkko.vesterinen@vtt.fi
http://www.sfs.fi/


Pilkkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardien soveltaminen pilkkeen tuotantoon ja 

kauppaan 

Torstai, 22. maaliskuuta 2012, VTT, Koivurannantie 1, Jyväskylä 

VTT järjestää SolidStandards-projektissa pilkkeen tuottajille eurooppalaisista pilkestandardeita koulutustilaisuuden, 

joissa alan toimijoille opastetaan standardien käyttöönottoa pilkkeen tuotannossa ja kaupassa. Myös palautetta 

julkaistuista standardeista kerätään standardien jatkokehittämistä varten. Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus 

tehdä kouluttajille kysymyksiä henkilökohtaisessa neuvontaosuudessa. 

9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:30 Tilaisuuden avaus ja päivän ohjelman esittely 

 Eija Alakangas, VTT 

9:45 Laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardien esittely (SFS-EN 14961-5 ja SFS-EN 15234-5) 

 Eija Alakangas, VTT 

10.30 Tauko 

10.45 Tutkimustuloksia hyvälaatuisen pilkkeen tuottamisesta 

 Ari Erkkilä, VTT 

11.20 Laadukkaan pilkkeen tuottaminen – pilketuottajan puheenvuoro 

 Riitta Mäkinen, Puumäkinen Oy 

12.00 Lounas 

13.00 Pilkkeen laadunvalvontaan liittyvät menetelmät 

 Ari Erkkilä, VTT 

13.30 Kahvitauko 

13.45 Jakautuminen kahteen ryhmään 

Ryhmä 1: Käytännön kokeet VTT:n laboratoriossa (kosteuden mittaus pikakosteusmittarilla sekä 

uunikuivausmenetelmällä) 

Ryhmä 2: Palaute standardien soveltuvuudesta pilkkeen tuotantoon ja kauppaan sekä palaute 

koulutustilaisuudesta, mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan. 

14.30 Ryhmät vaihtavat tehtäviä 14.30, jolloin ryhmä 1 täyttää palautelomakkeen ja ryhmä 2 tutustuu 

laadunvalvontamenetelmiin laboratoriossa. 

15.30 Tilaisuuden päätös ja loppukeskustelu 
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Projekt SolidStandards 

Projekt SolidStandards ma na celu zapoznanie uczestników ze stanem 
bieŜącym oraz kierunkami rozwoju systemów zapewnienia jakości dla 
biopaliw stałych.  
 
WdroŜenie systemu jakości dla biopaliw stałych jest kluczowe dla 
dalszego rozwoju tego rynku. Staje się to moŜliwe poprzez ciągły 
proces opracowywania systemu norm przez Europejski Komitet 
Normalizcyjny CEN i Międzynarodową Organizację Normalizacyjną 
ISO oraz dobrowolne wprowadzanie innych systemów certyfikacji. 
  
Projekt SolidStandards ma na celu ułatwienie wdraŜania norm w 
przemyśle biopaliw stałych poprzez przeprowadzenie szkoleń 
adresowanych do producentów biopaliw w Europie. Celem projektu 
jest ponadto zapewnienie wkładu w bieŜące procesy normalizacji i 
przyczynienie się do kształtowania polityki w tej dziedzinie poprzez 
gromadzenie oraz przekazanie komitetom normalizacyjnym, a takŜe 
organom decyzyjnym opinii przedstawicieli przemysłu biopaliw. 

Szkolenia SolidStandards  

Głównym działaniem realizowanym w ramach projektu jest organizacja 
szkoleń dla producentów, sprzedawców i uŜytkowników biopaliw 
stałych. Celem tych szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie 
systemów zapewnienia jakości i certyfikacji. 
 
W 11 krajach Europy zorganizowane zostaną szkolenia w zakresie 
paliw z  pelet drzewnych, zrębków drzewnych, drewna opałowego, 
brykietów drzewnych i paliw o pochodzeniu poza drzewnym. 

Inne działania 

• Aby zapewnić wkład w proces  normalizacji oraz przyczynić się do 
kształtowania polityki w tym zakresie, gromadzone będą informacje 
zwrotne od przedstawicieli branŜy biopaliw stałych w krajach Europy. 

• Konsorcjum podejmie współpracę z wybranymi przedsiębiorstwami 
produkcji biopaliw stałych w dziedzinie wdraŜania europejskich norm 
jakości. Prowadzona będzie dokumentacja tego procesu, co 
powinno przyczynić się do opracowania wytycznych dla wdraŜania 

norm. 

• W celu poszerzenia dyskusji nad 
obowiązującymi dla biopaliw stałych 
kryteriami zrównowaŜonego rozwoju, 
poddane analizie zostaną istniejące 
systemy oceny, które zostaną zbadane 
poprzez przeprowadzenie szeregu 

praktycznych studiów przypadku.   

Strona internetowa projektu: www.solidstandards.eu 

Czas trwania projektu: kwiecień 2011 – marzec 2014 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 (Nr kontraktu EIE/11/218) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator projektu: 

WIP – Renewable Energies, Niemcy 
Wolfgang Hiegl i Rainer Janssen 

wolfgang.hiegl@wip-munich.de 

rainer.janssen@wip-munich.de 

 

Partnerzy projektu: 

WIP – Renewable Energies, Niemcy 

HFA – Holzforschung Austria 

VTT, Finlandia 

DBFZ – Ośrodek Badawczy Biomasy w 
Niemczech 

NEN – Instytut Normalizacji Holandii 

Uniwersytet w Utrechcie, Holandia 

AEBIOM – Europejskie Stowarzyszenie 
Biomasy 

FORCE Technology, Dania 

BAPE – Bałtycka Agencja 
Poszanowania Energii, Polska 

Holding ERATO, Bułgaria 

REGEA – Regionalna Agencja 
Poszanowania Energii Północno-
Zachodniej Chorwacji 

www.bape.com.pl 

kgrecka@bape.com.pl 

© proPellets Austria
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Pﾗジデﾗ┗;ﾐｷが 
 

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske te Hヴ┗;デゲﾆ; ┌Sヴ┌ｪ; ヮヴﾗｷ┣┗ﾗU;L; ヮWﾉWデ;が 
briketa i drvne biomase ovim putem pozivaju Vas na 

 

ゲデヴ┌Lﾐ┌ ヴ;SｷﾗﾐｷI┌ ﾐ; デWﾏ┌ 

 

Provedba normi kontrole i osiguranja kvalitete te certifikacijske sheme za 

proizvodnju drvnih peleta 

 

 

ﾆﾗﾃ; JW ゲW ﾗSヴ┥;デｷ  
 

u srijedu, 20.06.2012く ｪﾗSｷﾐW ゲ ヮﾗLWデﾆﾗﾏ ┌ 10.00 sati 

 

u fakultetskoj vｷﾃWJﾐｷIｷ Š┌ﾏ;ヴゲﾆﾗｪ a;ﾆ┌ﾉデWデ; S┗W┌Lｷﾉｷジデ; ┌ );ｪヴWH┌, 

na adresi S┗Wデﾗジｷﾏ┌ﾐゲﾆ; ヲヵ, Zagreb 

 

Sデヴ┌Lﾐ; ヴ;SｷﾗﾐｷI; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ｷヴ; ゲW ┌ ゲﾆﾉﾗヮ┌ ヮヴojekta SolidStandards, koji financira Europska komisija u 

sklopu programa Inteligentna energija za Europu. U projektu sudjeluju partneri iz Hrvatske 

(Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske に REGEA), NﾃWﾏ;LﾆWが FｷﾐゲﾆWが A┌ゲデヴｷﾃWが 
Nizozemske, BWﾉｪｷﾃWが D;ﾐゲﾆWが PﾗﾉﾃゲﾆW ｷ B┌ｪ;ヴゲﾆWが ; ヮﾗゲWHﾐﾗ ｷゲデｷLWﾏﾗ S; ゲ┌ ゲ┌SｷﾗﾐｷIｷ ｷ┣ FｷﾐゲﾆW ｷ 
Nizozemske SｷヴWﾆデﾐﾗ ┌ﾆﾉﾃ┌LWﾐｷ ┌ デWｴﾐｷLﾆW ﾗSHﾗヴW Europskog odbora za normizaciju (CEN) koji su 

┣;S┌┥Wﾐｷ ┣; ｷ┣ヴ;S┌ E┌ヴﾗヮゲﾆｷｴ ﾐﾗヴﾏｷく 
 

U sklopu radionice svim sudionicima podijeﾉｷデ JW se tiskani materijali o normama za kruta biogoriva i 

pelete EN 14961 te EN 15234 ﾆﾗﾃW ゲ┌ ヮヴｷヮヴWﾏｷﾉｷ ゲデヴ┌Lﾐﾃ;Iｷ ｷ┣ FｷﾐゲﾆWが NﾃWﾏ;LﾆWが Nｷ┣ﾗ┣WﾏゲﾆW ｷ A┌ゲデヴｷﾃW 
koji sudjeluju na projektu, a prevedeni su ﾐ; ｴヴ┗;デゲﾆｷく M;デWヴｷﾃ;ﾉｷ ゲ;Sヴ┥W ﾐ;ﾃ┗;┥ﾐｷﾃW ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾃe o 

┗;┥WJｷﾏ ｷ H┌S┌Jｷﾏ ﾐﾗヴﾏ;ﾏ; ┣; ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┌ kvalitete i osiguranje kvalitete proizvodnje drvnih peleta. 

 

Oヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾃ; ゲデヴ┌LﾐW ヴ;SｷﾗﾐｷIW ヮヴﾗ┗ﾗSｷ ゲW ┌┣ ヮﾗﾆヴﾗ┗ｷデWﾉﾃゲデ┗ﾗ Mｷﾐｷゲデ;ヴゲデ┗; ヮﾗﾉﾃﾗヮヴｷ┗ヴWSWく  
 

Mﾗﾉｷﾏﾗ ヮﾗデ┗ヴS┌ V;ジWｪ Sﾗﾉ;ゲﾆ;が ﾆﾗﾐデ;ﾆデ ﾗゲﾗH; ┣; ヮﾗデ┗ヴS┌ ﾆ;ﾗ ｷ ゲve eventualne upite je: 

 

MヴくゲIく VWﾉｷﾏｷヴ ŠWｪﾗﾐが RWｪｷﾗﾐ;ﾉﾐ; WﾐWヴｪWデゲﾆ; ;ｪWﾐIｷﾃ; SﾃW┗Wヴﾗ┣;ヮ;SﾐW Hヴ┗;デゲﾆW 

e-mail: vsegon@regea.org 

mob: 091-3885-304 

  

mailto:vsegon@regea.org


                       

 

Pヴﾗｪヴ;ﾏ ゲデヴ┌LﾐW ヴ;SｷﾗﾐｷIWぎ 
 

10.00 に 10.30  Registracija sudionika i oデ┗;ヴ;ﾐﾃW ゲデヴ┌LﾐW ヴ;SｷﾗﾐｷIWが ヮﾗ┣Sヴ;┗ﾐ; ヴｷﾃWL 

   

ﾏヴくゲIく VWﾉｷﾏｷヴ ŠWｪﾗﾐが RWｪｷﾗﾐ;ﾉﾐ; WﾐWヴｪWデゲﾆ; ;ｪWﾐIｷﾃ; SﾃW┗Wヴﾗ┣;ヮ;SﾐW Hヴ┗;デゲﾆW 

 

Mﾉ;SWﾐ RWﾐ;デﾗ M;ヴデｷﾐ;Iが Hヴ┗;デゲﾆ; ┌Sヴ┌ｪ; ヮヴﾗｷ┣┗ﾗU;L; ヮWﾉWデ;が HヴｷﾆWデ; ｷ Sヴ┗ﾐW 
biomase 

 

ﾏヴくゲIく Gﾗヴ;ﾐ R┌Hｷﾐが ヮﾗﾏﾗJﾐｷﾆ ﾏｷﾐｷゲデヴ;が Mｷﾐｷゲデ;rstvo poljoprivrede 

 

PヴﾗaくSヴくゲIく ŽWﾉﾃﾆﾗ )WLｷJが PヴWSゲﾃWSﾐｷﾆ TWｴﾐｷLﾆﾗｪ ﾗSHﾗヴ; ンンΒ ┣; L┗ヴゲデ; Hｷﾗｪﾗヴｷ┗; 

 

 

10.30 に 11.00  U┗ﾗS ┌ ﾐﾗヴﾏW ┣; ﾆヴ┌デ; Hｷﾗｪﾗヴｷ┗; ｷ ﾗSヴ┥ｷ┗ﾗゲデ 

   - ﾏヴくゲIく VWﾉｷﾏｷヴ ŠWｪﾗﾐ 

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 

 

11.00 に 11.20  OSヴ┥ｷ┗ﾗゲデ ヮヴﾗｷ┣┗ﾗSﾐﾃW ﾆヴ┌デｷｴ Hｷﾗｪﾗヴｷ┗; 

- ﾏヴくゲIく VWﾉｷﾏｷヴ ŠWｪﾗﾐ  
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 

 

11.20 - 12.00  Norme za kontrolu kvalitete i osiguranje kvalitete drvnih peleta 

-  MｷﾉﾃWﾐﾆﾗ J;ｪ;ヴLWI, ing. 

   Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 

 

12.00 - 13.00  P;┌┣; ┣; ヴ┌L;ﾆ 

 

13.00 に 13.30   PヴW┣Wﾐデ;Iｷﾃ; ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴｷﾃ; ┣; ┌デ┗ヴUｷ┗;ﾐﾃW ﾆ┗;ﾉｷデWデW Sヴ┗ﾐｷｴ ヮWﾉWデ; ┌ ゲﾆﾉﾗヮ┌ Š┌ﾏ;ヴゲﾆﾗｪ 
a;ﾆ┌ﾉデWデ; S┗W┌Lｷﾉｷジデ; ┌ );ｪヴWH┌ ふTBCぶ 

   - ヮヴﾗaくSヴくゲIく SデﾃWヮ;ﾐ Rｷゲﾗ┗ｷJ 

   Š┌ﾏ;ヴゲﾆｷ a;ﾆ┌ﾉデWデ S┗W┌Lｷﾉｷジデ; ┌ );ｪヴWH┌ 

 

13.30 に 14.00   Rasprava 

 

Moderator: ﾏヴくゲIく VWﾉｷﾏｷヴ ŠWｪﾗﾐが RWｪｷﾗﾐ;ﾉﾐ; WﾐWヴｪWデゲﾆ; ;ｪWﾐIｷﾃ; SﾃW┗Wヴﾗ┣;ヮ;SﾐW Hヴ┗;デゲﾆW 
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