CÉLTERÜLETEK
BULGÁRIA
HORVÁTORSZÁG
CSEH KÖZTÁRSASÁG
MAGYARORSZÁG
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
SZLOVÉNIA

BBI NAGYKÖVETEK ÉS
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK

Szeretne többet tudni a hálózatunkról és
információs pontjainkról?

KIEMELT ADATOK

Csatlakozzon a BBI-Nagyköveti
programhoz:

Összes rendelkezésre álló biomassza (kt szárazanyag) 2020-ban Bulgária,
Horváthország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovénia
(Forrás: S2BIOM base potential)

Kövesse a CELEBio oldalait a Facebook-on!

40,670
27,734
1,647
5,057
10,119

Erdészet

(elsődleges erdészeti termékek, egyéb terepi és másodlagos
erdészeti melléktermékek)

CELEBio Bulgária
CELEBio Horvátország
CELEBio Cseh Köztársaság
CELEBio Magyarország

Mezőgazdaság

CELEBio Szlovákia

(elsődleges szántóföldi növénytermesztés melléktermékei és állandó
növénykultúrák nyesedékei)

CELEBio Szlovénia

Mezőgazdasági és élelmiszeripari feldolgozásból
származó hulladékok és melléktermékek

Linkedin CELEBio szakértői csoport:

(például olívabogyó mag, szőlő-törköly, gabona korpa, rizspelyva)

Biológiai hulladékok & fa eredetű melléktermékek
Parlagon hagyott területeken termesztett
évelő növények

CELEBio - A biomassza-alapú gazdaság közép-európai vezető szereplői

www.celebio.eu

CELEBio

A biomassza-alapú
gazdaság közép-európai
vezető szereplői

ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT

HATÁSOK

A biomassza-alapú gazdaság fejlődésének üteme nem kiegyensúlyozott Európában,

A Biomassza-alapú gazdaság közép-európai vezetőinek célja, hogy Közép-, Kelet-, és

Mit nyújt a CELEBio:

a szerényebb innovációs potenciállal rendelkező országok ezen a területen is

Délkelet Európa hat országában megkönnyítse az ipari biomassza-alapú tevékenységek

elmaradottabbak. Ennek oka egyrészt a biomassza-alapú iparágakban rejlő lehetőségek

létrejöttét és kiterjesztését, szakmailag alátámasztott információkkal, valamint tényeken

elégtelen ismeretében, másrészt a támogató mechanizmusok hiányában kereshető.

alapuló cselekvési tervet dolgozzon ki és hálózatot állítson fel.

Ezen túl az EU-ban sem áll rendelkezésre elegendő információ ezekről az országokról,
és a szakpolitikák sem veszik figyelembe ezen országok sajátosságait.

A KONZORCIUM
CÉLOK
A CELEBio projekt információt nyújt Közép-Európában a helyi
gazdaságok, a környezet és a társadalom számára az elérhető
biomassza-alapú tevékenységek lehetőségeiről és előnyeiről

•

a biomassza-alapú iparágak és értékláncok feltérképezésével,

•

a fenntartható biomassza potenciál meghatározásával,

•

nemzeti cselekvési tervek és intézkedések kidolgozásával,

•

a biomassza-alapú gazdaság szereplőinek feltérképezésével,

•

biomassza-alapú gazdaságra szakosodott rendezvények és
workshopok szervezésével.

•

Felméri a rendelkezésre álló és felhasználható biomasszát.

•

Feltérképezi a biomassza alapú gazdaság szereplőit.

•

Nemzeti cselekvési és intézkedési terveket dolgoz ki.

•

Hálózatépítési lehetőségeket kínál.

•

A BBI tevékenységéről és lehetőségeiről informált nemzeti
kapcsolattartó pontokat hoz létre (BBI nagykövetek).

