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 The LIFE project CO2toCH4 aims to develop and demonstrate an innovative, integrated, and 

sustainable industrial process for simultaneous energy storage and CO2 capture and utilization (CCU). 

The ultimate goal of the project is to construct, test and operate (TRL8) a smart mobile unit for hybrid 

energy storage able to be installed in remote energy systems that commonly have low capacity (e.g. 

remote areas or islands that are not connected to the central energy grid). 

 The technology innovation relies on the fact that the RES (Renewable Energy Sources) to 

be used for water electrolysis and subsequently, the produced H2 will be biologically converted into 

methane (as a non-fossil biofuel) together with CO2 from exhaust gasses.

PROJECT Beneficiaries

     Tackle the issue of precisely 
balancing the supply with the 
electricity grid by using an integrated 
system that uses impure CO2 sources, 
and harnesses microbial consortia for 
producing biomethane.

     Achieve substantial reduction of CO2 
emissions with only one mobile unit 
for hybrid energy storage using impure 
CO2 sources as input material.

Project Climate Mitigation Main Targets

Duration: 48 months
October 2021-September 2025

    Overcome the barrier of the 
inefficient and expensive storage of 
excess electricity by using a mobile 
unit for hybrid energy storage based 
on CO2 capture and renewable energy 
sources.

     Confront the issue of remote areas 
and islands concerning the high risk of 
a power outage by using a competitive 
procedure for storing energy in a 
mobile unit.

STAY CONNECTED!

     Use renewable energy sources for 
producing electricity without worrying 
about destabilising the grid since 
energy is stored in a stable form.

web: https://co2toch4.eu/



Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος 
LIFE της ΕΕ
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	 Το	 πρόγραμμα	 LIFE	 CO2toCH4	 αποσκοπεί	 στην	 ανάπτυξη	 και	 επίδειξη	 μιας	 καινοτόμου,	
ολοκληρωμένης	και	βιώσιμης	βιομηχανικής	διαδικασίας	για	την	ταυτόχρονη	αποθήκευση	ενέργειας	και	
τη	δέσμευση	και	αξιοποίηση	του	CO2	(CCU).	

	 Απώτερος	στόχος	του	έργου	είναι	η	κατασκευή,	δοκιμή	και	λειτουργία	(TRL8)	μιας	έξυπνης	
κινητής	 μονάδας	 για	 υβριδική	 αποθήκευση	 ενέργειας,	 ικανής	 να	 εγκατασταθεί	 σε	 απομακρυσμένα	
ενεργειακά	 συστήματα	 που	 συνήθως	 έχουν	 χαμηλή	 χωρητικότητα	 (π.χ.	 απομακρυσμένες	 περιοχές	 ή	
νησιά	που	δεν	είναι	διασυνδεμένα	με	το	κεντρικό	ενεργειακό	δίκτυο).	Η	τεχνολογία	βασίζεται	στη	χρήση	
Ανανεώσιμων	Πηγών	Ενέργειας	(ΑΠΕ)	για	την	ηλεκτρόλυση	του	νερού	και	στη	βιολογική	μετατροπή	του	
παραγόμενου	Η2	σε	μεθάνιο	(ως	μη	ορυκτό	βιοκαύσιμο)	μαζί	με	το	CO2	από	τα	καυσαέρια.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ 
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 48 ΜΗΝΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Η	επίτευξη	σημαντικής	μείωσης	των	
εκπομπών	CO2	μέσω	μιας	μόνο	κινητής	
μονάδας	 για	 την	 υβριδική	 αποθήκευση	
ενέργειας	χρησιμοποιώντας	μη	καθαρή	
πηγή	CO2	σαν	εισροή.

Η	χρήση	ανανεώσιμων	πηγών	ενέργειας	
για	την	παραγωγή	ηλεκτρισμού	χωρίς	την	
πιθανότητα	 της	 αποσταθεροποίησης	 του	
δικτύου,	εφόσον	η	ενέργεια	αποθηκεύεται	
σε	σταθερή	μορφή.

Η	αντιμετώπιση	του	ζητήματος	των	
απομακρυσμένων	 περιοχών	 και	 των	
νησιών	 σχετικά	 με	 τον	 υψηλό	 κίνδυνο	
διακοπής	 ρεύματος	 χρησιμοποιώντας	
μια	 ανταγωνιστική	 διαδικασία	 για	
την	 αποθήκευση	 ενέργειας	 σε	 κινητή	
μονάδα.

Μείνετε συνδεδεμένοι!

web: https://co2toch4.eu/

ΕΤΑIΡΟΙ ΤΟΥ EΡΓΟΥ

Η	άρση	του	εμποδίου	της	μή	αποδοτικής	
και	 οικονομικά	 ασύμφορης	 αποθήκευσης	
της	 πλεονάζουσας	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	
χρησιμοποιώντας	μια	κινητή	μονάδα	για	την	
υβριδική	 αποθήκευση	 ενέργειας	 βασισμένη	
στην	δέσμευση	του	CO2	και	σε	ανανεώσιμες	
πηγές	ενέργειας.

Η	αντιμετώπιση	του	θέματος	της	ακριβής	
εξισορρόπησης	της	παροχής	με	το	ηλεκτρικό	
δίκτυο	χρησιμοποιώντας	ένα	ολοκληρωμένο	
σύστημα	 το	 οποίο	 χρησιμοποιεί	 μη	 καθαρή	
πηγή	 CO2	 και	 εκμεταλλεύεται	 καλλιέργειες	
μικροοργανισμών	 για	 την	 παραγωγή	 βιο-	
μεθανίου.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CO2


