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Тренінг 3 

 

Зміст 



Графік консультаційної діяльності 2017 

Перше знайомство 

Відвідування Vilafranca del Penedés (успішний приклад в 

Іспанії) з іншими потенційними Prime Movers 

Методологія для 
консультантів  

Фази та стадії 

Відвідування кооперативу. Виконання польових 

вимірювань. Збір інформації для планування ланцюжка.  

Підсумовування інформації. Оцінка берефіціара.  

Cooperativa San Juan Bautista був відібраний як Основний Рушій. 

Пропозиція щодо надання підтримки проектом up_running. 

CIRCE організував семінар щодо обладнання для збору 

біомаси ОВСН 

Технічне консультування щодо бізнес-моделі 

Представлені різні варіанти організації ланцюжка  

ТЕО 

Семінар для членів кооперативу  

Лютий-

Березень 

Березень 

Квітень 

Червень 

Вер-Жов 

Лист. 

Ф
аз

а 
 1

 
Ф

аз
а 

 2
 

2017 



Графік консультаційної діяльності 2018 

Підготовка до Демо 1 (планування операцій для виконання) 

Демо 1. Тягове укладання і зберігання в великих купах 

Методологія для консультантів  Фази та стадії 

Січ-Лютий 

Контакт з різними енергосервісними компаніями 

Візит до кооперативу з метою визначення його  

енергоспоживання 

Лютий-Бер 

Підготовка до Демо 2 (визначення потенційних учасників) 

Демо 2. Подрібнення обрізків виноградників 

Бер-Квіт 

Фізико-хімічні характеристики тріски з обрізків виноградників 

отриманих під час Демо 2 
Травень 

Тест на перевірку Липень 

Звіт з демонстрації ланцюжка Серпень 

Ф
аз

а 
3

 
Ф

аз
а 

4
 

2018 
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Фаза I. Початкова ідентифікація 

підприємця та рання 

інформація 
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Фаза I. Початкова ідентифікація  
Компанія по залученню можливих ініціаторів демо-ланцюжків була 

проведена CIRCE та ASAJA HUESCA 

 

Фаза I Початкова ідентифікація  
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Кооператив San Juan Bautista 

1. Дата заснування – 1955 р. 

2. Розміщення – Сарагоса, 

Іспанія. 

3. Місія– Кооператив з більш 

ніж 600 партнерів, у них є 

винний завод з виробничою 

потужністю 17 мільйонів 

літрів вина. Вони хочуть 

використовувати обрізку 

виноградників, щоб покрити 

свої енергетичні потреби. 

4. Загальна площа- 2500 га. 

Фаза  I Кооператив San Juan Bautista 
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Відвідування подібного успішного прикладу 

Фаза 1 . 



Так, це можливо! 
Vilafranca del Penedés:  

1000 т/рік обрізків виноградників 

(котел в громадській будівлі та на 

виноробні) 

Ayto. Serra 

60 т/рік фруктових дерев 

Planta Miajadas:  

1000 т/рік обрізків 

оливкових дерев 

Oleícola EL TEJAR:  

4 заводи – більш ніж 
100 тис. т/рік обрізок 
оливкових дерев 

La Loma, Puente Genil… 

Linares > 100 тис. т/рік обрізок 

оливкових дерев 

Bodegas Torres:  

400 т/рік обрізків 

виноградників 

Bodegas Emina:  

100 т/рік обрізків 

виноградників 

Solamur 

Export > 10 тис. т тріски з 

фруктових дерев 

Pellets de la Mancha  

20 тис. т/рік гранул з обрізків 

виноградників 

NUFRI:  

10000 т/рік тріски з 

деревини викорчовування 

фруктових дерев 
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Фаза I – Рекомендації для консультантів 

1.Спробуйте залишатись ВІДКРИТИМИ: ОВСН підприємці можуть мати дуже різні 

профілі та потреби 

 

2. ПРИСЛУХАЙТЕСЯ до реальних потреб і цілей підприємців: йому просто цікаво 

дізнатися більше? або серйозно задумався про створення нової бізнес-лінії? 

 

3. ЗБЕРІТЬ всі можливі дані про ділянку (типи культур, звичайну практику з 

управління обрізками, типу ґрунту і т.д.) та підприємця (попередній досвід, 

контакти, машини доступні і т.д.) 

 

4.ОТРИМАЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ ТА КОНТАКТИ щодо подібних ініціатив 

(обсерваторія, інтернет та ін.) в регіоні або країні. 

Фаза  I 

 

Рекомендації 
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Фаза II. Перше відвідування 

ділянки та планування 

консультування 
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Була організована зустріч та візит до установок підприємця, а 

також була зібрана перша інформація щодо ініціативи з біомаси 

ОВСН: 

• Цілі та основні потреби підприємця  

• Тип ініціативи/моделі, яка буде запроваджена 

• Слабкі сторони та прогалини у ініціативі  

• Тип діяльності яка буде підтримана та графік виконання наступних дій 

 

 

Фаза  II Перший польовий візит 

Фаза II. Перше відвідування ділянки та планування 

консультування 
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Цілі та потреби Кооперативу SJB 

• Кооператив SJB повинен зробити інвестиції, оскільки вони 

повинні змінити одну зі своїх старих холодильних 

установок 

• вони розглядають можливість встановлення котла на 

біомасі, що використовує обрізки виноградників своїх 

партнерів 

• хочуть заощадити гроші в рахунках за енергію, 

поліпшити роботу винзаводу та водночас поліпшити 

імідж бізнесу із забезпечення сталого розвитку 

• також вони зменшать викиди CO2 у регіоні, уникаючи 

спалення на відкритому повітрі та заощаджуючи час та 

гроші своїм партнерам 

• не мають досвіду з енергетичного використання 

біомаси ОВСН 

Фаза II 

 

Цілі & потреби 
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Угода 

Кооператив San Juan Bautista 
має зацікавленість у отриманні 
підтримки від проекту 
uP_running. 

 

Вони хочуть використовувати 
обрізки виноградників для 
покриття енергетичних потреб 
(холоду і тепла) винного 
заводу. 

 

В даний час вони повинні 
замінити холодильну 
установку на нову або на 
новий котел на  біомасі. 

 

Фаза II УГОДА 
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Конкретні інтереси та потреби підприємця 

 Кооператив SJB показав велику 

зацікавленість в отриманні підтримки 

для:  

• Оцінки потенціалу біомаси в регіоні 

• Вибору комбайну для збору обрізок 

• Як обробляти обрізки від поля до 

складу 

• Підтримка в питаннях якості біомаси 

(обробка впродовж ланцюжку 

постачання; фінальна якість) 

• TЕО для використання біомаси на їх 

власних об'єктах або їх партнерами 

• Демонстрація обраної бізнес моделі 

• Коктакт з різними енергосервісними 

компаніями задля оцінки витрат та 

доходу від нової біомасової установки 

Фаза II 

 

Цілі & потреби 
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Фаза II. Перший візит & планування консультацій 
• Зустріч та візит на виробничі потужності підприємця 

 

• Первинна інформація була зібрана по відношенню до нової ініціативи 

на основі біомаси ОВСН 
 

• Урожайність обрізок була виміряна на декількох полях: 

Фаза II Перший польовий візит та планування 

Поле  Sardera Cascajera  Picador 

Тип культури Garnacha Garnacha Tempranillo 

Форма культури Ваза Шпалера Шпалера 

MARCO 2,2 x 2,2 3x1,5 3 x 1,5 

Кількість днів, 
які обрізки були 

на полі перед 
вимірюванням 

10 днів 0 днів 15 днів 

Вологість 42,0 % 51,1 % 30,2 % 

т/га 0,96 2,11 0,88 



Польові вимірювання (Березень 2017) 

Фаза II Перший візит 

“La Sardera”: Garnacha, без 
поливу “Cascajera”: 

Garnacha, 

Крапельне 
зрошування 

“Picador”: Tempranillo, 
крапельне зрошування 



Фаза II Перший візит 

Поле  Без поливу Частковий полив 
Крапельне 

зрошування 

га ≈700 ≈600 ≈1200 

т/га  
(35% вологість) 

0,86 0,95 1,5 

Потенціал 
(т/рік) 

604 569 1800 

Можуть бути зібрані 
(т/рік) 

544 445 1350 

Потенціал виробництва 
енергії 

(МВтгод/рік) 

1588 1297 3938 

Потенціал обрізок винограду для Кооперативу 

• Потенціал до збору 2340 т/рік (близько 80 % загального потенціалу) 

• Найбільший потенціал (т/га) на полі з крапельним зрошуванням 

• Операції по збору будуть у фокусі на даному типі поля 
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Другий візит  “семінар” (Листопад 2017) 

 
• Семінар організований для учасників Кооперативу задля демонстрації 

різних варіантів організації ланцюжка доданої вартості (ЛДВ) 

• Результати “простого” ТЕО були представлені для кожного ЛДВ: основні 

витрати та приблизний термін окупності для відповідних інвестицій  

• Переваги та недоліки кожного ЛДВ були обговорені 

Фаза II Другий візит 

Будь-який ланцюжок доданої вартості вимагає, щоб усі 

учасники отримали ВИГОДУ. 

Тоді це може працювати. 
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ЛДВ1: Прес-підбирач #1 

Фаза II Ланцюжки доданої вартості 

Обрізка 
Збір прес-

підбирачем (висока 
щільність тюків) 

Навантаження 
тюків 

Транспорт 
Зберігання 
кінцевого 
продукту 

Подрібнення тюків та 
кінцеве 

використання 

Фермери Кооператив S.J. Bautista 

EuroPruning - PRB1,75 (PIMR) 

Переваги Недоліки 

Транспорт Низька 
продуктивність 

Зона зберігання Інвестиції 

Якість "Перервані" 
тюки перед 

фрезеруванням 
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ЛДВ2: Збір з одночасним подрібненням 

Фаза II Ланцюжки доданої вартості 

Обрізка 
Збір з одночасним 
подрібненням на 

полі 

Розвантаження на 
причіп на краю 

поля  (15 м3) 
Транспорт 

Зберігання 
кінцевого 
продукту 

Кінцевий 
споживач 

Фермери Кооператив S.J. Bautista 

SERRAT (Viñapack) PICURSA 5000 

Переваги Недоліки 

Транспорт Менша 
продуктивність 

Зона зберігання Інвестиції 

Якість Біологічний 
розклад  

Теплота 
згорання 
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ЛДВ3: Переміщення граблями, зберігання та 

подрібнення на об'єктах Кооперативу 

Фаза  II Ланцюжки доданої вартості 

Обрізка 

Згрібання 
трактором з 

граблями. Купи 
на краю поля 

Збір та транспортування 
на об'єкти Кооперативу 

Подрібнення в зоні 
зберігання 

Зберігання на 
об'єктах 

Кооперативу 

Кінцеве 
спожива

ння 

Підрядник 2 

Фермери 
Кооператив SJB 

Підрядник 1 

Переваги Недоліки 

Продуктивність Трінспорт 

Немає 
біологічного 

розкладу 

Якість 

Інвестиції Підрядники 

Фермери Зона зберігання 



Рішення було прийняте для ЛДВ№ 3 

• Простота ланцюжку дозволить 
багатьом фермерам надати доступ 
до своїх залишків. 

• Фермери не проводять додаткової 
роботи. Вони звозять обрізки на край 
поля, як зазвичай. 

• Кооператив не інвестує в дорогу 
техніку (тільки котел на біомасі). 
Замість цього проводиться суб-
контракція для збору/ 
транспортування пагонів та 
подрібнення. 

• Основна незручність: існування 
аграрних послуг в регіоні з 
відповідною технікою та якістю 
зібраної біомаси. 

 

Фаза II Вибраний ланцюжок 
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Основна консалтингова діяльність, запланована на Фазу III 

• Визначити та зв'язатися з агро-сервісними компаніями 

• Протестувати 2 різних шляхи збору ти перевезення пагонів  

  (Демо 1): 
 

                 ¿          чи    ? 
 

• Протестувати обладнання для подрібнення (Демо 2) 
 

• Оцінити економічні показники ЛДВ 
 

• Оцінити якість кінцевого продукту (подрібнене паливо з 
виноградної лози) 

 

 

Фаза II Планування консультування 
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Фаза III. Аналіз та доповнення 

інформації 

 



26 

Ролі учасників, залучених до ЛДВ в Кооперативі SJB 

• Фермери: вони виконують обрізку та операцію згрібання за допомогою трактору з 

граблями, утворюючи невеликі купи з обрізок виноградників на краю поля. 

• Підрядник 1: вони будуть відповідати за логістичні операції, в основному 

зосереджені на збиранні куп, зроблених фермерами та транспортуванні до 

сховища, підготовленого кооперативом. Цю роботу може виконати агросервісна 

компанія або компанія з управління відходами.  

Фаза III 

 

Обраний ЛДВ 

 

Обрізка 

Згрібання 
трактором з 

граблями. Купи на 
краю поля 

Збір та транспортування на 
об'єкти Кооперативу 

Подрібнення в зоні 
зберігання 

Зберігання на об'єктах 
Кооперативу 

Кінцеве 
споживан

ня 



27 Фаза III Розробка ЛДВ на основі біомаси ОВСН 

 

1. Біомаса ОВСН обрізається 
фермерами 

3. За місяць агросервісна 
компанія збирає купи на 
перевозить їх на склад 
кооперативу 

 2. Фермери за допомогою трактора 
згрібають обрізки на край поля та 
формують невеликі купи 
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Ролі учасників, залучених до ЛДВ в Кооперативі SJB 

• Підрядник 2: вони привозять і експлуатують подрібнювач, для виробництва 

палива. Ця робота буде виконана агросервісною компанією, яка може бути такою 

ж, як і субпідрядник 1. 

• Кінцевий споживач: Кооператив San Juan Bautista буде управляти зоною 

зберігання (природне висушування) та експлуатувати нове обладнання на біомасі з 

метою покриття власних потреб в енергії.  

Фаза III 

 

Обраний ЛДВ 

 

Обрізка 

Згрібання 
трактором з 

граблями. Купи на 
краю поля 

Збір та транспортування на 
об'єкти Кооперативу 

Подрібнення в зоні 
зберігання 

Зберігання на об'єктах 
Кооперативу 

Кінцеве 
споживан

ня 



29 Фаза III Розробка ЛДВ на основі біомаси ОВСН 

 

4. Для зменшення вмісту вологи 
біомаса зберігається близько 2 
місяців. Потім агросервісна компанія 
привозить великий подрібнювач і 
виробляє кінцеве паливо. 



30 Фаза III Розробка ЛДВ на основі біомаси ОВСН 

 

5. Подрібнене паливо споживається 
на винному заводі (кооперативі). 

Для встановлення котла на біомасі 
зв'язалась з чотирма 
енергосервісними компаніями 
(ЕСКО), дві з яких відвідали винний 
завод, щоб краще зрозуміти його 
енергетичні потреби 
 



31 Фаза III Фізико-хімічні характеристики біомаси 
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Перевірка була проведена на Tableros Losán 

• Котел 4-5 МВт 

• Вартість 30-35 €/т 

 

Фаза III Тест на перевірку 

• Розмір часток коливався в 

діапазоні 40-45 мм, що не 

викликало проблем  

• Біомаса була чистою  

• Не було проблем пов'язаних 

з системою подачі палива та 

вмістом золи 
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Фаза IV. Передача результатів 
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Фаза IV – Передача результатів 
• Основуючись на попередній роботі біло підготовлено кінцеві документи 

для узагальнення основних результатів та запитань.  

• Метою є передача результатів підприємцю для прийняття ним рішення 

щодо: чи повинен я розпочати ініціативу з використання біомаси ОВСН 

чи я повинен зупинитися?  

• З метою обговорення отриманих результатів, наведених у звіті, та оцінки 

рішення підприємця, було організовано останню зустріч. 

Фаза IV Передача результатів 
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Ролі учасників, залучених до ЛДВ в 

Кооперативі SJB 

Фаза IV 

 

Обраний ЛДВ 

Учасники ЛДВ Фермери 

Кооператив/ 

агро-

виробнича 

компанія 

Виробни

к/постача

льник 

обладнан

ня 

Агро-

сервісна 

компанія 

Техно-

логістични

й сервіс в 

с/г 

Постачаль

ник 

обладнан

ня на БМ 

ЕСКО 
Кінцевий 

споживач 

Ет
ап

 л
ан

ц
ю

ж
к

у 
п

о
ст

ач
ан

н
я

 

Виробник біомаси 

ОВСН               

Збір та утворення куп 

на краю поля               

Перевезення біомаси 

на склад (локація 

кінцевого 

споживача) 

              

Зберігання на 

природне 

висушування 
              

Подрібнення біомаси                 

Енергетичне 

перетворення                 

1 Фермери 3 Агросервісна/ Управління 
відходами 

2 Агро-сервісна  
компанія 

4 Кооператив San Juan 
Bautista 

1 

1 

2 

3 

4 

4 



36 Фаза IV Бізнес-модель 

Key Partners Key activities Value Propositions Customer relationships Customer Segments

Channels

Key Resources

Cost structure Revenue streams

Farmers (associates of the 

Cooperative)

Agrarian service company

ESCOs

Other agents.

Council of Fuendejalón

DO Borja, etc.

Investment in a new biomass 

boiler and a new system to feed 

it

Storage area

Improve the image of 

sustainability business

Save money

Avoid  open air burning of the 

biomass, and reduce CO2 

emissions

Employment in the area

Waste management service 

company

Agreement with all the parters of 

the VC

Loader machine

People for O&M of the biomass 

installation and the storage area 

- Subcontractor costs:  

 Collection and transport

 Shredding

- InversInvestment necessary for a biomass boiler and a new system to feed it.

- New personal for O&M of the biomass installation.

- saving money in their energy bills

- Intagible benefit, it could be increasing the sales of wine through improving the 

image of sustainability business

Collection, transporting, storage 

y shredding of the biomass

Feedinf the hog fuel to the 

hopper; O&M of the boiler



Економічні показники обраного ЛДВ 
Основуючись на залучених учасниках, задекларованій вартості та 

результатах роботи, отриманих під час виконання демо, економічні 

показники було оцінено для 180 т/рік біомаси ОВСН (150 га плантацій 

буде використано для збору обрізок з метою виробництва енергії) 

Фаза IV 

 

Аналіз інформації 

Description CAPEX (€) 
OPEX 

(€/year) 

Savings 

(€/year) 
Коментарі 

Обрізка та 

згрібання 
- - - 

Виконується я к зазвичай, уникаючи 

витрат часу спалювання, покращуючи 

переміщення граблями 

Збір та 

транспортування  
- 2 426 € - Підрядник 

Подрібнення - 4 662 € - Підрядник 

Кінцевий 

споживач 

110 000 € 
(to be 

confirmed by 

ESCOs) 

13 500 € 26 000 € 

CAPEX: Інвестиції у новий котел на 

біомасі, систему подачі, склад 

OPEX: ЗП, мазут для навантажувача, 

витрати на технічне обслуговування 

тощо. 

Економія: заміщення викопного 

палива 



Економічні показники обраного ЛДВ 

 У відповідності до ціни підрядників 1 та 2, вартість біомаси ОВСН є 

рівною 49 €/т (чи 46 €/МВтгодт). В Іспанії звичайна вартість 

теплової енергії з біомаси становить близько 30 – 50 €/MWhth. А 

мікс електроенергія/газойль ~ 90 €/МВтгодт.  

 Інвестиції у обладнання на біомасі становить 110 тис. € а термін 

його окупності ~11.5 years (ставка дисконтування 4 %). 

 Висока економія палива робить цю ініціативу економічною. 

Незважаючи на це, початкові витрати на встановлення обладнання 

на біомасі повинні бути підтверджені ЕСКО.  

 Нематеріальною вигодою може бути збільшення обсягів продажу 

вина через покращення іміджу бізнесу, що забезпечує сталий 

розвиток.  

Фаза  IV 

 

Аналіз інформації 
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Аналіз та оцінка ризиків 

Фаза IV Оцінка ризиків 

In
te

rn
al

 o
ri

gi
n

(a
tt

ri
bu

te
s 

of
 t

he
 P

rM
ov

 o
rg

an
iz

at
io

n)

Ex
te

rn
al

 o
ri

gi
n

(a
tt

ri
bu

te
s 

of
 t

he
 P

rM
ov

 e
n

vi
ro

nm
en

t)

Helpful 
to achieve the objective

Harmful 
to achieve the objective

Strengths Weaknesses

ThreatsOpportunities

Висока щільність виноградників в 
регіоні, і зокрема у членів Кооперативу 

 
Вони повинні замінити стару 

холодильну установку 
 

Вони мають як виробництво так і 
споживання (модель власного 

споживання 

Високі інвестиції у нове обладнання на біомасі 
 

Вся біомаса ОВСН повинна бути зібрана в 
короткий проміжок часу, сезонна культура 

 
Енергопотреба в холоді та тепловій енергії є 

регулярною, тому робота котла на біомасі буде 
небезпечною 

 
Незадовільна кваліфікація робітників при 

використанні біомаси ОВСН 

Збереження коштів 
 

Створення нового бізнесу в сільській 
місцевості та як наслідок нових робочих 

місць 
 

Можливість збільшення продажів вина, за 
рахунок створення іміджу сталого бізнесу 

 

Зменшення викидів парникових газів, та 
готовність до заборони відкритого спалення  

Нестача агросервісних компаній 
 

Порозуміння між усіма учасниками ЛДВ 
 

Забруднення матеріалів під час операцій зі 
збору (зокрема згрібання) 

 
Нестача досвіду та обладнання для мілко 

масштабної когенерації на біомасі (тепло та 
холод)  



Кінцеві рекомендації 

 • У відповідності до фінального звіту підприємцю було запропоновано 

наступні рекомендації:  

• Фермери повинні знати про важливість збору матеріалу без 

забруднення  Операції з переміщення повинні бути оптимізовані. 

• Біомаса повинна бути струшена перед завантаженням під час 

операції збору. 

• Операції з подрібнення повинні виконуватись за один раз.  

• Відповідний котел повинен бути встановлений, та спроектований 

таким чином, щоб відповідати властивостям палива. Операція 

повинна бути легкою, але в той же час вона повинна забезпечувати 

всі енергетичні потреби (тепло та холод) на винзаводі. 

• Після того, як бізнес-модель буде реалізована, необхідно провести 

величезну діяльність з розповсюдження інформації, щоб змінити 

нематеріальну вигоду на матеріальну. 

 

 

 

 

 

 

Фаза IV Кінцеві рекомендації 

 



Take-off for sustainable supply of woody biomass from 

agrarian pruning and plantation removal 

Дякуємо за увагу! 


