wydarzenia

Pierwsze takie świadectwo

W

siedzibie firmy Abrys, wydawcy
miesięcznika „Czysta Energia”,
12 grudnia br. odbyło się spotkanie branżowe z okazji uzyskania przez poznańską firmę ASKET Roman Długi pierwszego w Europie Świadectwa Weryfikacji Technologii Środowiskowych EU ETV
dla technologii BIOMASSER, któremu
Komisja Europejska nadała nr rejestracyjny VN20140001. Spotkanie zostało zorganizowane przez redakcję przy współpracy
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
w Poznaniu oraz firmy ASKET. Uczestniczyło w nim ok. 30 osób, m.in. właściciel
świadectwa Roman Długi, dyrektor generalny firmy Asket Izabela Ratman-Kłosińska,
ekspert zewnętrzny Ministerstwa Środowiska, Szymon Kościerzyński, Agnieszka
Wawrzyniak, kierownik Jednostki Weryfikującej ETV, naukowcy z Politechniki
Poznańskiej i Przemysłowego Instytutu
Maszyn Rolniczych biorący czynny udział
w procesie weryfikacji oraz przedstawiciele
firm z Polski i z zagranicy, zainteresowani poddaniem swych technologii procesowi
weryfikacji.
Podczas spotkania Izabela Ratman-Kłosińska szczegółowo omówiła system weryfikacji EU ETV. Zwróciła uwagę na to,
aby nie mylić świadectwa weryfikacji z certyfikacją: – ETV nie jest systemem etykietowania, nie opiera się na wcześniej zdefiniowanych kryteriach. Nie ma też charakteru oceny rozstrzygającej czy technologia
spełnia lub nie określone kryteria. Nie porównuje rozwiązań, ale dostarcza informacji
ułatwiających nabywcom dokonania wyboru. ETV nie stanowi zamiennika badań
nowej technologii, ale ma na celu w sposób
rzetelny podkreślić deklarowaną sprawność
technologii. Świadectwo weryfikacji uznawanie jest we wszystkich krajach Unii Europej-

skiej. Docelowo ma też być rozpoznawalne
na całym świecie.
Wymagania proceduralne w procesie
weryfikacji szczegółowo omówiła Agnieszka
Wawrzyniak. Powiedziała, że proces weryfikacji technologii Biomasser trwał 15 miesięcy, ale opłacało się. Uzyskane świadectwo
może zapewnić firmie wiele korzyści. Może
też być podstawą do rozstrzygania w fazie
końcowej zamówień publicznych.
Prezentacji technologii Biomasser oraz
wszystkich warunków, jakie musiała ona
spełnić, aby uzyskać tak prestiżowe świadectwo EU ETV, dokonał Roman Długi. Powiedział m.in., że: – Firma Asket jest na rynku 30 lat i zajmuje się biomasą stałą – niedrzewną. Ponieważ technologie drzewne
są na świecie dobrze znane, należało poszukać na rynku niszy. Zaczęliśmy od słomy.
Technologia Biomasser jest technologią
konkretnego podejścia do agrobiomasy.
Mamy możliwość brykietowania biomasy
o wilgotności od 10 do 30% bez suszenia
wstępnego, co potwierdza świadectwo weryfikacji. To wyróżnia nas na całym świecie.
Przy większych przetargach państwowych
oraz różnych donatorów światowych wymagane są weryfikacje technologii. I dlatego
brakowało nam właśnie takiego narzędzia,
jakim jest ETV. Doskonale złożyło się, że siedziba firmy mieści się w Poznaniu, gdyż specyfiką regionu jest rolnictwo. Mamy tutaj
doskonale jednostki badawcze, z którymi
współpracowaliśmy podczas procesu weryfikacji. Współdziałaliśmy też z Ministerstwem
Środowiska oraz Kancelariami Prezydenta
i Premiera, ponieważ polskie technologie
muszą być promowane przez organy rządowe. W ramach konkursu „Voucher dla przedsiębiorstw”, organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, otrzymaliśmy refundację kosztów prac
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badawczo-rozwojowych. Pozyskane w ten
sposób pieniądze po części zrekompensowały nam poniesione nakłady.
Ponadto R. Długi powiedział: – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do tego sukcesu: ministrowi Maciejowi Grabowskiemu, prof. Maciejowi Nowickiemu,
dyrektorom ważnych instytucji, takich jak:
Polskie Radio, Polska Telewizja, Agnieszce
Wawrzyniak, która jako kierownik jednostki weryfikującej odniosła olbrzymi sukces
wraz ze swoim zespołem, dr. Piotrem
Pajzderskim, prof. dr. hab. inż. Andrzejem Myczko i Krystianem Butlewskim. Dziękuję Szymonowi Kościerzyńskiemu, który
przez cały czas był korespondentem w relacjach między Ministerstwem Środowiska
a jednostką weryfikującą i promował polskie firmy, projekty i instytuty naukowo-badawcze. Dziękuję też Izabeli Ratman-Kłosińskiej oraz Urszuli Wojciechowskiej za to,
że tak świetnie promują rodzime małe i średnie przedsiębiorstwa.
Po prezentacjach odbyła się dyskusja.
Eksperci odpowiadali na pytania potencjalnych kandydatów do sięgnięcia po kolejne
świadectwo.

Były też gratulacje
List gratulacyjny od firmy Abrys wręczyli
Tomasz Szymkowiak, dyrektor Wydawnictw
Komunalnych i Urszula Wojciechowska,
redaktor naczelna miesięcznika „Czysta
Energia”. Gratulacje w imieniu Urzędu
Marszałkowskiego przekazał Marek Beer,
dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w imieniu Agencji Rozwoju Rolnictwa Andrzej Bobrowski, dyrektor oddziału
w Poznaniu.
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