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Класифікація

європейського потенціалу

біомаси для біоенергетики з

використанням наземних

спостережень та

спостереження Землі



Комплекс завдань Стратегічні ціліВступ

Паралельний проект

сфокусований на координації оцінки

ресурсів біомаси для біоенергетичних цілей в

Європі

Biomass Energy Europe

(BEE):

. (http://www.eu-bee.net )

Проект структурно розподілений на

наступні сім так званих Комплексів завдань

Координаціяпроекту

Об єднання існуючих результат ів

до сл і дження у з а г а льну ме тодоло г ію

використання даних спостереження Землі для

оцінкипотенціалубіомаси

Існуючі наземні методи та види діяльності

для оцінкипотенціалубіомаси

Об єднання та оптимізація методів

спостереженняЗемлі таназемнихметодів

Розробка Платформи для сумісних дій

зацікавлених сторін загальних баз даних та

результатів

Розробка та введення в дію електронної

програминавчання

Діяльність щопов язаназрозповсюдженням

інформації

CEUBIOM

(work-

packages -WP):
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І з розвитком використання технологій

спостереження Землі з космосу для потреб

природничих наук експертами зафіксовано

зростаючий інтерес у застосуванні данихметодів

для оцінки потенціалу вироблення біомаси для

окремихгалузей

Комбіноване використання даних отриманих

засобами спостереження Землі та наземними

вим і р ами б а з о в аними на з а г а л ьни х

досл і дженнях с і ль сько го та л і сово го

господарств може бути потужним інструментом

оцінкипотенціалубіомаси

проекту є розробка Платформи

та електронного сервісу які допоможуть

ознайомити різних спеціалістів в галузях

спостережень Землі сільського господарства та

біомаси з новинами в області спостережень

Землі скоординувати їх дії а такожнадасть змогу

обмінюватися інформацією

Проект фінансується Європейською

Комісією в межах ї Рамкової Програми

Тематична галузь Енергетика та сприяє

діяльності в рамках Координації оцінювання

ресурсів біомаси що сфокусована на оцінці та

оптимізації наявнихресурсівбіомаси
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Розробка загальної методології для збору

інформації щодо потенціалу біомаси з

використанням наземних методів та методів

спостереженняЗемлі

Поширення інформації найкращих практик

таметодологій з використання спостережень

Землівоцінціпотенціалубіомаси

Підвищення ступеня інформованості

наукової спільноти та громадськості щодо

використання спостережень Землі в оцінці

потенціалубіомаси

Тривалість

Загальний бюджет

березень листопад2008 – 2010

1 340 834 €


