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HÁTTÉR  
 

Az Európai Unió elkötelezett a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) végrehajtása mellett, amely fenntartható 

fejlődési terv beépült az eredetileg 2010-ben megfogalmazott Európa 2020 jövőképbe is1. Az EU fenntartható 

fejlődési stratégiájának célja a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontokkal kapcsolatos globális 

kihívások kezelése, és magában foglalja azt a 2030 végéig elérendő 17 fenntartható fejlődési célt, amelyek a 

jobb és fenntarthatóbb jövő biztosítását képviselik az egész világra kiterjedően (1. ábra). 

1. ábra. Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) 2. 

 
A fenntartható fejlődési célok a szegénység megszüntetéséhez, egy erős és stabil gazdasági növekedési 

stratégia kiépítéséhez, valamint számos társadalmi igény kielégítéséhez kapcsolódnak, beleértve az oktatást, az 

egészségügyet, a szociális védelmet és a munkalehetőségeket, ugyanakkor kezelik az éghajlatváltozást és 

környezetvédelmet3 is. Az európai biogazdasági stratégia (az Európai Bizottság által 2018-ban jóváhagyott 

felülvizsgálat) és cselekvési terve4 közvetlenül hozzájárul a meghatározott fenntartható fejlődési célok 

megvalósításához, egy olyan körkörös, biztonságos és erőforrás-hatékony társadalom létrehozása érdekében, 

amely összefogja az élelmezésbiztonságot és a megújuló energiaforrások fenntartható használatát, a környezet 

megóvása mellett. Ez a stratégia az Európa előtt álló környezetvédelmi, energetikai és élelmiszerellátási 

kérdések kezelésére összpontosít több olyan intézkedés révén, amelyek a kutatásnak a biogazdasági 

ágazatokba történő nagyobb mértékű bevonását, koherensebb környezetvédelmi politika kialakítását, a 

globális biogazdasági szakpolitikák közötti jobb kapcsolat létrehozását, és a hatékonyabb nyilvános 

párbeszédet célozza meg. 

 

 
1 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf 

2 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
 

4 https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view%3Dfit%26pagemode%3Dnone
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A BIOALAPÚ IPARÁGAK KÖZÖS VÁLLALKOZÁSÁRÓL (BBI JU)  
 

Figyelembe véve a globális népesség növekedését, a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználásának 

szükségességét, valamint a környezet pusztulásával és az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket, a 

fenntarthatóbb megközelítés eléréséhez elengedhetetlen, hogy gazdaságunk elmozduljon a fosszilis alapú 

erőforrásoktól. 

Az európai bioalapú iparág várhatóan erősebbé válik, új piacokat és munkahelyeket teremt, és már most is 

jelentős beruházásokat vonz Európa-szerte. E tekintetben a Bioalapú Iparágak Konzorciuma (BIC) az Eurostat 

mint elsődleges adatforrás felhasználásával5a közelmúltban közzétette az európai biogazdaság 2008–2016 

közötti forgalmának és foglalkoztatásának értékelését. Ha csak az ipari ágazatokat vesszük figyelembe 

(eltekintve az élelmiszer-, ital- és dohánytermékeket előállító, valamint az elsődleges biomassza-termelési 

ágazatokat), akkor a tanulmány szerint a bioalapú iparágak teljes forgalma 2016-ban elérte a 700 milliárd eurót 

(2. ábra). 
 

2. ábra: A bioalapú gazdaság forgalma az EU-28-ban, 20165. 

 

 
Az elemzés azt mutatja, hogy a bioüzemanyagok és a bioenergia ágazat együttesen az EU iparágai teljes 

forgalmának körülbelül 8% -át tették ki, ami hozzávetőlegesen 60 milliárd eurónak felel meg. Másrészt a 

bioalapú gazdaságban foglalkoztatottak összessége 3,6 millió munkahelyet jelentett 2016-ban (3. ábra). 

 
 
 
 
 

 

 
5https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/European%20Bioeconomy%20in%20Figures%202008%20 
-%202016_0.pdf 

https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/European%20Bioeconomy%20in%20Figures%202008%20-%202016_0.pdf
https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/European%20Bioeconomy%20in%20Figures%202008%20-%202016_0.pdf
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3. ábra: Foglalkoztatás a bioalapú gazdaságban az EU-28-ban, 2016 5. 

 

 
Az EU-28 országokban a foglalkoztatás szempontjából legfontosabb iparágak az erdészet és a textilipar, 

valamint a papírtermékek előállítása. 

 

Ebben a versenyben a BBI JU döntő szerepet játszik az EU biogazdasági stratégiájában, mivel platformot hoz 

létre az európai bioalapú ipari szektor számára, és biofinomítási technológiákra nyújt lehetőséget a megújuló 

természeti erőforrások bioalapú termékekké, anyagokká és üzemanyagokká történő fenntartható 

átalakításához. A BBI JU köz-magán társulásként jött létre, az Európai Bizottság mint közszférabeli partner és a 

BIC mint magánszférabeli partner részvételével, az európai kutatás és innováció támogatása céljából. 

A BBI JU a Horizont 2020 keretében, a Stratégiai Innovációs és Kutatási Menetrend (SIRA, 2017)6 mentén 

működik, ami Európában meghatározza a biológiai alapú iparágak fejlesztésének fő technológiai és innovációs 

kihívásait. A dokumentum az iparágaknak a biogazdaság felé vezető európai átmenetről alkotott elképzeléseit 

tükrözi, leválasztva a gazdasági növekedést az erőforrások kimerítésétől és a környezeti hatásoktól. 

A BBI JU fő küldetése a teljes biogazdasági értéklánc mentén folytatott kutatási, demonstrációs és alkalmazási 

tevékenységek támogatása, a biomassza növekedésétől a biofinomító létesítményekig és a bioalapú termékek 

végső felhasználásáig. Az ipari irányítású projektek széles spektrumával Európa a BBI JU programon keresztül 

tudást kíván létrehozni és technológiákat kíván fejleszteni a biológiai erőforrások (maradványok, mellékáramok 

és hulladékok) jobb felhasználása érdekében, hozzájárulva az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 

teljesítéséhez, és ugyanakkor értéket teremtve az európai társadalom, az éghajlatváltozás mérséklése, a 

környezet és a biológiai sokféleség számára. Ami pedig még fontosabb, ezek az erőfeszítések ugyanakkor új 

technológiák bevezetése előtt is utat nyitnak, amelyek szintén globális szinten járulnak hozzá a fenntarthatóbb 

fejlődéshez. 

 
 

 

 
6 https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/sira-2017.pdf 

https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/sira-2017.pdf
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A BBI JU önmagában jó példa a 17. „Partnerség a célok eléréséért” fenntartható fejlődési célra, ahol az ipar és 

a közintézmények egy olyan program létrehozásában működnek együtt, amelynek célja egy fenntartható 

bioalapú szektor fejlesztése Európában. A BBI JU projektjei jelenleg az ENSZ több fenntartható fejlődési 

stratégiájához is hozzájárulnak, és ez a jelentés ezekről a hozzájárulásokról nyújt áttekintést. 
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 MÓDSZERTAN  
 

A Horizont 2020 keretében és az 560/2014/EU tanácsi rendelettel összhangban a BBI JU jogi kötelezettsége a 

program megvalósításának nyomon követése és a megvalósításról való évenkénti beszámolás, valamint a 

nyomon követés eredményeinek terjesztése. A támogatott projektek konzorciumainak címzett évenkénti 

felmérés révén a BBI JU figyelemmel kíséri a projektek, és az elvárt eredmények elérésének előrehaladását. A 

felmérés egy sor standard kérdést tartalmaz a BBI JU specifikus, a SIRA6 által egyértelműen meghatározott 

kulcsfontosságú teljesítménymutatóiról (KPI), a BBI JU projektek 2020-ig vagy a projekt végéig várható 

hatásairól (társadalmi-gazdasági, környezeti, egyéb), valamint a projekteknek a fenntartható fejlődési célokhoz  

való hozzájárulásáról, a projekt sikerességét feltételezve. A BBI JU KPI-i több szempontot ölelnek fel, mint 

például új bioalapú termékek létrehozása, technológiák validálása, társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi 

hozzájárulások, valamint a projektnek  az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz való hozzájárulására vonatkozó 

külön fejezet. A projektkoordinátorokat felkérjük, hogy konzultáljanak a konzorciumokkal, és értékeljék, hogy a 

projektspecifikus inputok hogyan és milyen mértékben járulnak hozzá a SIRA-ban meghatározott konkrét KPI-

khez és a SIRA általános várható hatásaihoz. Ennek az éves felmérésnek az eredményei, a BBI JU egyéb 

monitoring tevékenységeivel együtt, részét képezik a BBI JU éves tevékenységi jelentésének (AAR). A 2018-ban 

megküldött kérdőív legfrissebb változatában a projektkoordinátorok arra is felkérést kaptak, hogy 

hozzájárulásuk rövid leírásával nyújtsanak információkat a projektjükhöz kapcsolódó fenntartható fejlődési 

célokról. 

A projektek tartalma és technológiai érettségi szintje nagyban eltér egymástól, mivel a BBI JU kutatási és 

innovációs programja négy különböző típusú tevékenységet tartalmaz: (1) Kutatás és innováció (RIA-k); (2) 

Innovációs tevékenységek (IA-k) - Demonstráció (DEMO); (3) Innovációs tevékenységek (IA-k) – Zászlóshajó és 

(4) Koordinációs és támogatási intézkedés (CSA). 
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 EREDMÉNYEK  
 

2018 végén a BBI JU projektportfóliója 82 támogatott projektet tartalmazott. 42 RIA, 22 DEMO, 7 Zászlóshajó 

és 8 CSA projekt csatlakozott a BBI JU által a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatosan végzett felméréshez 

(2 DEMO és 1 RIA projekt nem válaszolt a felmérésre). Amint az a 4. ábrán látható, a BBI JU projektek többsége 

a 12. „Felelős fogyasztás és termelés”, a 13. „Fellépés az éghajlatváltozás ellen”, a 9. „Ipar, innováció és 

infrastruktúra”, a 8. „Tisztességes munka és gazdasági növekedés” és a 3. “Egészség és jóllét” fenntartható 

fejlődési célhoz járul hozzá a jelentések szerint. Az azokhoz a fenntartható fejlődési célokhoz való 

hozzájárulást, amelyekről a projektek kevesebb mint 25%-a számolt be, ebben a jelentésben a továbbiakban 

nem részletezzük. 
 

 

 
4. ábra: A BBI JU azon projektjeinek száma, amelyek az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól való hozzájárulásról 

számoltak be, valamint a fenntartható fejlődési célok aránya intézkedésenként. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Mind a RIA, mind a DEMO projektek mintegy 40%-a járul hozzá a 3. fenntartható fejlődési célhoz, ami a 

fenntartható fejlődésnek az emberi egészség és jóllét minden életkorban való támogatásán keresztül 

történő előmozdításához kapcsolódik. Az alábbiakban a BBI JU projektjeinek a 3. SDG-hez való 

hozzájárulásáról ismertetünk néhány példát: 

 ABACUS 

A RIA projekt célja egy új biofinomító kifejlesztése, amely az algabiomassza akár 95%-os 

nagyságrendű hasznosítását eredményezi a nutraceutikumokat gyártó és a kozmetikai ipar 

számára hasznos, nagyértékű alkotóanyagokká történő átalakítással. Az új, algaalapú termékek 

alkalmazása ugyanakkor a gyógyászati ágazatra is kiterjeszthető, ahol az újszülöttek és a terhes 

nők számára jelenthet segítséget a fejlődő országokban. 
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A RIA ÉS DEMO PROJEKTEK HOZZÁJÁRULÁSA AZ SDG-KHEZ  
 

Amint az 5. ábrán látható, a felmérés keretében összegyűjtött adatok szerint a RIA és DEMO projektek többsége 

a 12., 13., 9., 3. és 8. fenntartható fejlődési célhoz járul hozzá. 

 

RIA projektek DEMO projektek 
 

12. SDG: FELELŐS 
FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS 

 

13. SDG: FELLÉPÉS AZ  
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN 

 
9. SDG: IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS 

INFRASTRUKTÚRA 
 12. SDG: FELELŐS 

FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS 

 
 

13. SDG: FELLÉPÉS AZ 
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN 

 9. SDG: IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS 
INFRASTRUKTÚRA 

 

3. SDG: EGÉSZSÉG ÉS JÓLLÉT 
 8. SDG: TISZTESSÉGES MUNKA ÉS  

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS  

 
 

8. SDG: TISZTESSÉGES MUNKA 
ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS 

 3. SDG: 

 EGÉSZSÉG ÉS JÓLLÉT 

 

5. ábra: A RIA és a DEMO projektek hozzájárulása a fenntartható fejlődési célokhoz a beszámolók szerint. 

 

 
Az alábbiakban néhány olyan példát választottunk ki a RIA és a DEMO projektek közül, amelyek a felmérésben 

jobban leírták hozzájárulásukat az SDG-khez (növekvő számsorrendben). Amint azt fentebb említettük, ez a 

jelentés azokra a fenntartható fejlődési célokra összpontosít, amelyek esetében a projektek a leggyakrabban 

(az esetek több mint 25%-ában) számoltak be hozzájárulásukról, az egy intézkedéstípusban lévő összes 

projektet figyelembe véve. 
 

55% 

55% 

41% 

68% 

77% 

36% 

43% 

60% 

62% 

64% 

http://www.abacus-bbi.eu/


 

 
 
 
 
 

 
 

A 8. fenntartható fejlődési cél az EU-országok befogadó és fenntartható gazdasági növekedésének 

előmozdításához kapcsolódik. Ezért a projekteknek a projekt időtartama alatt és azon túl is támogatniuk 

kell a társadalmi-gazdasági növekedést, új munkalehetőségek és tisztességes munkakörülmények 

megteremtésével, valamint a helyi gazdaság fellendítésével. A 13. SDG-t illetően a RIA és a DEMO 

projektek hozzájárulásukat a 8. SDG-hez jelenleg főként a vidéki területek revitalizálására vagy a közvetlen 

munkahelyteremtésre vonatkozó előrejelzésekkel deklarálják jelenleg. 

 DEMETER 

A DEMO projekt fő célja egy innovatív enzimatikus technológia létrehozása annak érdekében, 

hogy az ipari fermentációs folyamatok hozama legalább 20%-kal növekedjen, és a termék teljes 

költsége legalább 15%-kal csökkenjen. A kidolgozott folyamat végrehajtása és egy kísérleti üzem 

replikációja  növeli a jövedelmeket a vidéki területeken és új munkalehetőségeket teremt.  
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 BioBarr 

Ez a RIA projekt 100%-ban bioalapú élelmiszer-csomagolóanyagok (polihidroxi-alkanoátok, PHA) 

gyártására összpontosít, az élelmiszerek eltarthatóságának biztonságosabb módon történő 

növelése érdekében. A PHA-k gyártása ezenfelül kevesebb toxinnak és szennyezőanyagnak a 

levegőbe, a vízbe és a talajba való kibocsátásával jár. A környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt előnyöket várhatóan az életciklus-felmérés (LCA) segítségével számszerűsítik a projekt 

2021-re várható végére. 

 
 EUCALIVA 

A DEMO projekt célja hordható bioalapú elektronikus érzékelők kifejlesztése, amelyek felváltják a 

központosított kórházi ellátási rendszereket. A bioszenzorok otthoni személyes diagnosztikához 

használhatók, ami az egészségügyi költségek csökkenéséhez, és a diagnózis valós idejű 

elemzéséhez vezet. 

 
 SpiralG 

Ebben a DEMO projektben algákat dolgoznak fel az élelmiszeriparban használt természetes 

festék, a fitocianin előállításához. A fosszilis alapú élelmiszer-színezékek használata az emberi 

egészségre gyakorolt veszélyes hatásuk, úgymint toxicitás, rákkeltő hatás és „figyelemhiányos 

hiperaktivitás-zavart” kiváltó hatásuk miatt tilos. A SpiralG folyamat során a fitocianint 

fenntartható körülmények között állítják elő, biztosítva ezzel az élelmiszeripar számára ezt a 

természetes és minőségi alapú kék színezéket, amit az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszer-

engedélyeztetési Hivatala 2015-ben mint biztonságos fogyasztásra alkalmas terméket hagyott 

jóvá. 

 

 

http://www.demeter-eu-project.eu/
http://www.biobarr.eu/
http://eucaliva.eu/
https://www.spiralg.eu/


 

 

 

 
 FUNGUSCHAIN 

A projektpartnerek a gombatermesztőkkel 

szorosan együttműködve azon dolgoznak, 

hogy a gombtermesztés mellékáramait 

értékes anyagokká alakítsák át a bioalapú ipar 

számára. Ennek az együttműködésnek 

köszönhetően egyrészt a gombatermesztők 

számára magasabb jövedelmet, másrészt 

képzettséget igénylő munkalehetőségek 

megteremtését jelzik előre a vidéki 

területeken. 

A létrehozott munkahelyek száma továbbra is a projekt szintjén van; ennek a DEMO projektnek a 

valódi hatása azonban a végén fog megmutatkozni, a gazdasági elemzés bemutatásával együtt. 
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 A 9. fenntartható fejlődési cél a rugalmas infrastruktúrák kiépítéséhez kapcsolódik, a fenntartható 

iparosítás előmozdítása és az innováció támogatása érdekében. A RIA és a DEMO projektek több mint fele 

számolt be az infrastruktúrába, a technológiai fejlődésbe és a gyártásba történő beruházásokhoz 

kapcsolódó 9. fenntartható fejlődési célhoz való hozzájáruláshoz. 

 POLYBIOSKIN 

Ennek a RIA projektnek a célja a kozmetikai, az orvosbiológiai és az egészségügyi iparban 

általánosan használt, jobb teljesítményű és funkcionalitású bőrrel érintkező biopolimer alapú 

termékek kifejlesztése. A feldolgozási technológiák adaptálásával és kombinálásával szembeni 

elvárás, hogy gazdasági hatást gyakoroljon ezekre az ágazatokra, és környezetbarát bioalapú 

termékek gyártását eredményezze. A minden korábbinál jobb antimikrobiális, abszorbciós, és 

bőrkompatibilitási adottságokkal rendelkező biopolimerek használatának fellendítése jelentős 

innovációs potenciállal is jár, ami új, nagyteljesítményű termékek előállítását célozza meg. 

 
 URBIOFIN 

A projekt részt vesz egy demonstrációs üzem megépítésében, amelynek célja a települési szilárd 

hulladék szerves frakciójának vegyszerekké, biopolimer és adalékanyagokká történő átalakítása  

http://www.funguschain.eu/
http://polybioskin.eu/
http://www.urbiofin.eu/


 

 
 
 
 
 
 

 

A 12. fenntartható fejlődési cél a fenntartható infrastruktúrák előmozdításáról, az energiahatékonyság és 

az életminőség növeléséről, valamint a szegénység, a környezeti és társadalmi költségek csökkentéséről 

szól. A felmérés szerint az RIA projektek 64%-a és a DEMO projektek 68%-a számol be arról, hogy 

közvetlen hatást gyakorol a 12. SDG-re. Az alábbiakban néhány példát mutatunk be: 

 AQUABIOPRO-FIT 

A RIA projekt célja egy olyan technológia kifejlesztése, amely lehetővé teszi a halászati iparból 

származó biomassza mellékáramainak jobb hasznosítását, és a vízi biomasszából kinyert kiváló 

minőségű étrend-kiegészítők erőforrás- és energiahatékony előállítását.  
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félipari szinten. Az alkalmazott technológia a hagyományos eljárást (például a biológiai városi 

hulladékkezelést) a polihidroxi-alkanoátok algáival és a hosszú láncú zsírsavtermelésekkel, vagy 

az etiléngyártó egységek katalitikus feldolgozásával integrálja. Ez a módszertan a várakozások 

szerint hozzájárul egy fenntarthatóbb hulladékgazdálkodási modellhez, innovatív iparágak 

megvalósításával, és Európa jövőbeni városi hulladékgazdálkodási infrastruktúrája lesz. 

 
 EMBRACED 

Az EMBRACED projekt releváns ipari környezetben mutat be egy fenntartható integrált 

biofinomító modellt, ami a fogyasztók által használt majd újrahasznosított abszorbens higiéniai 

termékekből (AHP) származó hulladék cellulózfrakciójának valorizálásán alapul bioalapú 

építőelemek, polimerek és műtrágyák előállítása céljából. A biofinomító körkörös gazdasági 

megközelítést alkalmaz, zárva a nyersanyagok körforgását és minimalizálva az elsődleges 

erőforrások felhasználását. Az EMBRACED konzorciumot a FATER, a Procter & Gamble 

International Operations (P&G) vállalatcsoportnak a fenntarthatóság  

és a körkörös gazdaság mellett szilárdan  

elkötelezett nagy ipari leányvállalata vezeti,  

ami a projekt keretében más érintett ipari  

partnerekkel együttműködve egy körkörös  

gazdasági terület teljes értékláncában  

résztvevő érdekeltek közötti együttműködés  

hathatós modelljeinek létrehozásán dolgozik.  

 
 
 
 
 

http://www.aquabioprofit.eu/
https://www.embraced.eu/


 

● A BBI JU PROJEKTEK HOZZÁJÁRULÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOKHOZ  ● 

 

 
Emellett hatással lesznek a fogyasztói magatartásra is, elősegítve az olyan tápanyagokban gazdag 

és egészségesebb étrend-kiegészítők választását, amelyek előállítása a fosszilis alapú előállításhoz 

képest kisebb ökológiai lábnyomot hagy. 

 
 Tech4Effect 

Ez a RIA projekt azáltal javítja az erdőgazdálkodási stratégiákat, hogy az EU 5 különböző 

országában vizsgálja a hatékony betakarítási és begyűjtési technikákat. A projekt célja annak 

bemutatása, hogy miként lehet még több erdei biomasszát és eredményesebben hatékonyabban 

mobilizálni európai szinten, fokozott környezeti hatékonysággal és elfogadható költségek mellett. 

Ez biztosítja az erdőforrások fenntartható felhasználását és termelési ciklusait a bioalapú ipar 

számára. 

 
 Dendromass4Europe 

Ennek a DEMO projektnek a célja a nyárfa rövid vágásidejű faültetvények fenntartható regionális 

köztestermesztési rendszereinek marginális földterületen történő létrehozása, mezőgazdasági 

dendromassza-előállítás céljából. A projekt az erdészeti erőforrások kezelésénél felhasznált vegyi 

anyagok mennyiségének jelentős csökkentésére is kiterjed, ami egyben a levegőbe, vízbe és 

talajba való kisebb méreganyag-kibocsátást is jelent. 

 

 GreenProtein 

A GreenProtein olyan ipari demonstrációs projekt, amelynek célja magas hozzáadott értékű, 

élelmiszerminőségű fehérjék és egyéb összetevők előállítása növényi élelmiszer-hulladékokból. 

Az elsődleges cél az élelmiszerminőségű, teljes értékű, ipari léptékben izolált RuBisCO fehérje 

kivonása és tisztítása, a növényfeldolgozó-iparból származó hulladékok felhasználásával. A 

GreenProtein hozzájárul a fenntarthatóbb fogyasztási minták kialakulásához, az ipar számára az 

állati fehérje kiváló minőségű alternatíváját kínálja. 

 
 SpiralG 

Az algák és a fikocianin előállítása költséges folyamatokkal jár, amelyek közvetlenül befolyásolják 

a termékek árát. Figyelembe véve az alacsonyabb munkaórabérekkel rendelkező országokkal 

folytatott gazdasági versenyt, a SpiralG célja, hogy a termelési ráta növelésével és az 

energiaköltségek csökkentésével csökkentse a termelési költségeket (természetes 

energiaforrások és vízalapú kitermelési módszerek alkalmazásával). A fikocianin kivonása után a 

szermaradványokat más ágazatokban is átvizsgálják a további hasznosíthatóság szempontjából, 

ami tovább növeli az előállított ömlesztett biomassza értékét. A különböző megközelítések révén 

a SpiralG fenntarthatóvá és gazdaságilag életképessé teszi az algák és a fikocianin termelését az 

EU-ban, és ezáltal fenntartható módon előállított termékekkel látja el a fogyasztókat. 

 
 BIOMOTIVE 

A BIOMOTIVE olyan DEMO projekt, amelynek célja releváns ipari környezetekben bemutatni az 

innovatív és fejlett bioalapú anyagoknak kifejezetten az autóipar számára történő gyártását.  

http://www.tech4effect.eu/
http://www.dendromass4europe.eu/
http://greenproteinproject.eu/
https://www.spiralg.eu/
http://www.biomotive.info/


 

A projekt 2 célkitűzéssel áll összhangban: a) a természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és hatékony felhasználásuk elérése; b) az összes hulladék környezetkímélő 

kezelésének elérése teljes életciklusuk során, az elfogadott nemzetközi keretrendszereknek 

megfelelően, és a vegyi anyagok levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátásának jelentős 

mértékű csökkentése az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások lehető 

legkisebbre csökkentése érdekében. 
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A 13. fenntartható fejlődési cél azokhoz a sürgős intézkedésekhez kapcsolódik, amelyeket a minden 

kontinens minden országát érintő éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében kell megtenni. A BBI JU 

DEMO projektjeinek 77%-a és RIA projektjeinek 60%-a járul hozzá a 13. SDG eléréséhez, amely az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében tett erőfeszítésekhez kapcsolódik. A legtöbb projekt 

beszámolt a karbonlábnyom lehetséges csökkenéséről, ami a biomassza-alapanyagok használatának és új 

technológiák hozzáadott értéket képviselő termékek előállítására történő használatának köszönhető. 

Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a RIA-k terén elért előrehaladások és a DEMO-projektek 

nagyobb léptékű többszörözése nagyobb mértékű átfogó hatás lehetőségét rejti magában. A pontos 

karbonlábnyom-számítások és átfogó hatásvizsgálat csak a projekt végén, az LCA elemzések elvégzését 

követően adhatók meg. 

 
 LigniOx 

A DEMO projekt célja bemutatni az új 

technológia életképességét a ligninben 

gazdag mellékáramok diszpergálószerré 

alakításához. Az ipari diszpergálószerek 

gyártása során a szén-dioxid-kibocsátás 

jelentős csökkenése érhető el azáltal, hogy a 

nyersanyagokat (ásványolaj alapú) ligninnel, 

az égési folyamatot pedig kémiai oxidációs 

eljárással helyettesítik. 

Mivel a diszpergálószereket széles körben  

használják az építőiparban, a projekt  

eredményei fontos erőfeszítésnek tekinthetők az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. 

 

http://www.ligniox.eu/
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 SpiralG 

Mivel az algák olyan elsődleges biomassza-anyagok, amelyekhez nap, víz és tápanyagok 

szükségesek, szénmegkötő képességüket az egész világon a figyelem előterébe került. A szén 

megkötése nagy hozamú algatermelő rendszereken keresztül, a biopigmenteknek a benzin alapú 

szintetikus festékek alternatívájaként történő felhasználásával együtt az éghajlatváltozás elleni 

fellépés vonzó módjának tekinthető. 

 
 PROLIFIC 

Az RIA projekt egy kaszkádtechnológiai megközelítés megvalósítását tűzte ki célul jelentős 

mennyiségű fehérje/peptid, rost és egyéb hozzáadott értékű vegyület kinyerésére a hüvelyesek, 

gombák és kávé ipari feldolgozási maradványaiból. A javasolt technológiának köszönhetően a 

PROLIFIC becslései szerint a karbonlábnyom körülbelül 15%-kal csökken a jelenlegi legkorszerűbb 

technológiák által biztosítotthoz képest. 

 
 PROMINENT 

Ez a RIA projekt technikailag és 

környezetvédelmi szempontból életképes 

fehérjealapú összetevők és gabonafélék 

feldolgozásának mellékáramaiból származó 

élelmiszerek fejlesztésében vesz részt. 

A növényi erőforrásokból történő 

fehérje-előállítás javasolt technikája  

drasztikusan csökkenti a szén-dioxid- 

kibocsátást a jelenlegi állati eredetű  

fehérje-előállításhoz képest. A szén-dioxid- 

kibocsátás pontos csökkentési értékeiről azonban csak a projekt utolsó szakaszában lehet 

beszámolni. 

 
 Dendromass4Europe 

A projekt kétféle módon járul hozzá a 13. SDG  megvalósításához: a) a kéreg mint a bioműanyag-

gyártás innovatív összetevőjeként történő vizsgálatával a csomagolóipar, a könnyű szerkezeti 

elemek és számos más iparág (pl. autóipar) számára; b) a szállítási hátrányok (benzinfogyasztás, 

szén-dioxid-kibocsátás) csökkentésével egy új, könnyű, fa alapú lemez funkcionális adaptálásával. 

 

 EMBRACED 

A projekt célja az előkezelési technológia és az integrált biofinomítóból származó üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentése, köszönhetően az elsődleges nyersanyagok másodlagos 

nyersanyagokkal történő helyettesítésének és a bioalapú építőelemek, anyagok és termékek 

előállításának. 

https://www.spiralg.eu/
https://www.prolific-project.eu/
http://www.prominent-protein.eu/
http://www.dendromass4europe.eu/
https://www.embraced.eu/
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 ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKTEK HOZZÁJÁRULÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI 
CÉLOKHOZ  

 

2018 végéig hét projekt kapott zászlóshajó státuszt a BBI JU programja keretében. A BBI JU zászlóshajó 

projektjei olyan innováció (mint például a bioalapú termékek gyártása) elindítását támogatják, ami bizonyítást 

nyert, de még nem vitték piacra a biofinomító létesítmények ipari léptékű építésén keresztül. Valamennyi 

zászlóshajó projekt válaszolt SDG-felmérésünkre, bemutatva, hogy részvételük a RIA és a DEMO projektekhez 

képest sokkal szélesebb körű. Ami az RIA-kat és a DEMO-kat illeti, a BBI JU valamennyi zászlóshajó projektje 

jelentős hozzájárulásról számolt be a 13., 9., 12. és 8., valamint a 15., 2. és 7. fenntartható fejlődési cél 

vonatkozásában (6. ábra). 

 

 
 
 

 Zászlóshajó 
projektek 

 
13. SDG: FELLÉPÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN     86% 

 
      

9. SDG: IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS INFRASTRUKTÚRA     86% 
 

      

12. SDG: FELELŐS FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS    71%  

 
      

8. SDG: TISZTESSÉGES MUNKA ÉS GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉS 

   71%  

 
      

15. SDG: SZÁRAZFÖLDI ÖKOSZISZTÉMÁK VÉDELME   57%   

 
      

2. SDG: AZ ÉHEZÉS MEGSZÜNTETÉSE  43%    

 
      

7. SDG: MEGFIZETHETŐ ÉS TISZTA ENERGIA  43%    

 

 
6. ábra: A zászlóshajó projektek hozzájárulása a fenntartható fejlődési célokhoz a beszámolók szerint 

 

 
Az alábbiakban néhány példa ismertetésével adunk ízelítőt abból, hogy a zászlóshajó projektek miként járulnak 

hozzá az előző fejezetben említett fenntartható fejlődési célokhoz. 

A BBI JU zászlóshajó projektjeinek a 13. „Fellépés az éghajlatváltozás ellen” fenntartható fejlődési célhoz való 

hozzájárulása megegyezik a RIA és a DEMO projektekével.  
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 First2Run 

Az elmúlt négy évben a First2Run sikeresen létrehozta a maga nemében elsődleges biofinomítót 

azáltal, hogy használaton kívüli  helyszíneket és infrastruktúrákat újított fel innovatív, alacsony 

környezeti hatású biobázisú folyamatok kiemelt léptékű megvalósításával az olaszországi Porto Torres-

ben. A biofinomító az alulhasznosított marginális földterületeken termő száraz növényeket használja 

kozmetikumokban, bioműanyagokban és biokenőanyagokban felhasználásra kerülő finomvegyszerek 

előállításához. 

 
 BIOSKOH 

A kelet-szlovákiai vegyipar elmúlt évekbeli visszaesésére való tekintettel a BIOSKOH beruházása a 

szakképzett munkaerőt igénylő munkalehetőségeknek a térségben történő felélesztésébe fektetett be, 

amit részben közvetlenül, részben pedig közvetett módon, a jellegzetes kapcsolódó mezőgazdasági 

tevékenységekbe történő beruházással valósít meg, ez utóbbival biztosítva a nyersanyagellátást.  

 
 
 
 
 
 

 

 LignoFlag 

Ez a projekt az etanol mint a nem-élelmiszer cellulóztartalmú biomasszából kiinduló fenntartható 

közlekedési üzemanyag, illetve kémiai alkotóelem előállítására összpontosít. A projekt célja a 

kőolajkorszak utáni társadalomba való átmenet elősegítése, és előállítási folyamata várhatóan akár 

95%-kal is csökkenti a szén-dioxid kibocsátást a fosszilis alapú ekvivalensekhez képest.   

 
 BIOSKOH 

Ez a projekt a fás és a cellulóztartalmú biomasszában található cukrokat használja fel alkoholok 

(cellulózalapú etanol), bioüzemanyagok és egyéb vegyszerek előállítására. Az LCA-elemzés első 

eredményei azt mutatják, hogy a projekt teljes mértékben összhangban áll az EU éghajlatváltozással 

kapcsolatos környezetvédelmi politikájának célkitűzéseivel, csökkentve az éghajlatváltozást okozó 

gázok kibocsátását és biztosítva a fosszilis tüzelőanyagok forrásaihoz képest versenyképes költségeket. 

 

http://www.first2run.eu/
http://bioskoh.eu/
http://www.lignoflag-project.eu/
http://bioskoh.eu/


 

A cellulózalapú etanol előállítására szolgáló ipari rozsdaövezeti telephely és a BIOSKOH üzem 

kombinációja kiváló lehetőséget kínál az ipari szimbiózis és a biofinomító mellékáramának 

valorizálására, kihasználva a meglévő infrastruktúrát, például a szennyvíztisztító telepet és az 

energiaszállítási infrastruktúrát. 

 
 AgriChemWhey 

A projekt célja egy ipari méretű biofinomító építése volt, ami a tejipar melléktermékeit dolgozza fel 

fenntartható bioműanyag, tápanyagok, ásványi anyagok és műtrágya előállítására. Ez a zászlóshajó 

projekt lehetőséget teremt a tejipar, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság közötti gazdasági kapcsolat 

megteremtésére a nagyobb erőforrás-hatékonyság, a kevesebb élelmiszer-pazarlás és az élelmiszer- és 

nem-élelmiszer felhasználású vegyületek integrált előállítása érdekében. Egy ilyen biofinomító üzem 

lemásolása reziliens iparfejlesztést jelent, és az 9. fenntartható fejlődési cél támogatásával elősegíti az 

innovációt. 

 First2Run 

Ez a projekt a 12. SDG-hez is hozzájárul azáltal, hogy bővíti a növénytermesztés és a tárolás  

körülményeire vonatkozó ismereteket az 

erőforrások kimerülésének és a szennyezés 

keletkezésének elkerülése érdekében, az agrár-

ipari munkahelyek számának és a talajvédelem 

jelen idejű növelésével, illetve fokozásával. Ez a 

projekt a felelősségteljes fogyasztási és termelési 

szokások elterjedését is elősegíti az alacsony 

környezeti hatású bioalapú termékek 

kifejlesztése révén, amelyeket nem csupán a 

fosszilis alapú termékek helyettesítéseként, 

hanem környezeti és társadalmi problémák megoldásaként is felfogható. 

 

 

 
 AgriChemWhey 

A projekt hozzájárul a szennyvíz globális csökkentéséhez az ellátási lánc mentén, az elfogadott 

nemzetközi kereteknek megfelelően, és jelentősen csökkenti a levegőbe, a vízbe és a talajba történő 

kibocsátását az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások minimálisra csökkentése 

érdekében. Ezenfelül a projekt céljai közé tartozik a természeti erőforrások fenntartható kezelése  
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https://www.agrichemwhey.com/
http://www.first2run.eu/
https://www.agrichemwhey.com/
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és hatékony felhasználása, a hulladékképződés csökkentése és a vállalatok fenntartható gyakorlatok 

alkalmazására való ösztönzése. 
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 AgriChemWhey 

Az AgriChemWhey hozzájárulása a 8. fenntartható fejlődési célhoz mintegy száz közvetlen munkahely 

létrehozásához kapcsolódik mind a lisheeni (Írország) gyár építése, mind üzemeltetése révén, ahol 17 

éves működés után megszűnt az ólom- és cinkbányászati tevékenység. A területet a biofinomító 

megépítése, az aktivitás fenntartása és a vidéki térség újjáélesztése céljából választották ki. A projekt a 

diverzifikáció, a technológiai korszerűsítés és az innováció révén járul hozzá a magasabb 

termelékenység eléréséhez a magas hozzáadott értéket képviselő ágazatban. Emellett javítani fogja a 

termelés globális erőforrás-hatékonyságát, és hozzájárul a növekedés elválasztásához a környezet 

pusztulásától. 

 

 
 EXILVA 

A projekt célja a mikrofibrillált cellulóz (MFC) 

jelenlegi előállítási folyamatának felértékelése, 

ami a széles körű felhasználási lehetőségei miatt 

forradalmi termék, és az élelmiszerbiomassza 

helyett nem-élelmiszer biomasszából történő 

előállítás. A cél az, hogy az MFC-alapú 

termékeket első alkalommal tegyék elérhetővé a 

kereskedelmi piacon, így a helyi partnerek és a 

beszállítók egyaránt jelentős tovagyűrűző hatást 

hoznak létre a társadalomban a gazdasági 

növekedés és a munkahelyteremtés 

szempontjából. 

 
 
 

 

2018 végéig a BBI JU hét futó zászlóshajó projektje várhatóan mintegy 3000 közvetlen és több mint 10 000 

közvetett munkahelyet teremt, többségüket vidéki területeken. A zászlóshajó projektek 159 millió euró 

támogatást kaptak, de 1000 millió euró magánberuházást fognak generálni, elsősorban Közép- és Kelet-

Európában. 

 
A RIA és a DEMO projektek beszámolóitól eltérően a BBI JU zászlóshajó projektjei a 15., a 2. és a 7. fenntartható 

fejlődési célhoz is hozzájárulnak. Íme néhány példa: 

 

 

https://www.agrichemwhey.com/
http://www.h2020-exilva.com/
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A 15. fenntartható fejlődési cél a szárazföldi ökoszisztémák és erdők védelmével kapcsolatos, az 

elsivatagosodás, a talajdegradáció és a biodiverzitás csökkenése elleni küzdelem érdekében. 

 
 A BBI JU olyan zászlóshajó projektjei mint a EXILVA, a SWEETWOODS és a First2Run hasonló érvelés 

mentén számoltak be a 15. SDG-hez való hozzájárulásukról. Ezek a projektek fenntartható 

(mezőgazdasági vagy erdészeti) talajgazdálkodási gyakorlatokat alkalmaznak az erőforrások 

helyreállításának megvalósításán keresztül, a talaj és a biológiai sokféleség megőrzése mellett. 

 
 SWEETWOODS 

Ez a projekt például ipari szinten demonstrálja a 

nagy tisztaságú lignin keményfából történő 

előállítását. A projekt az Erdőgazdálkodási Tanács 

(Forest Stewardship Council, FSC) és az erdészeti 

tanúsítási rendszerek elfogadását célzó program 

(Programme for the Endorsement of Forest 

Certification, PEFC) által a fenntartható 

erdőgazdálkodásra vonatkozóan kidolgozott 

alapelveket és kritériumokat követi, megalapozva az 

erdőtulajdonosok által végzett tevékenységek 

gazdasági, társadalmi és ökológiai vonatkozásainak 

értékelését. 

 

 
 

http://www.h2020-exilva.com/
http://www.h2020-exilva.com/
http://www.first2run.eu/
https://sweetwoods.eu/
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A 7. fenntartható fejlődési cél elérésére való törekvés az egyik legjelentősebb kihívás, mivel energiát 
életünk minden területén használunk. Az energiához való egyetemes hozzáférés és annak a megújuló 
erőforrások felhasználásával történő fenntartható termelése olyan kulcsfontosságú szempontok, amelyek 
a fenntartható jövő kilátásai szempontjából megkerülhetetlenek. 

 
 Az olyan projektek mint a LignoFlag  és a  BIOSKOH  a 7. SDG-hez való hozzájárulásukról a tiszta 

bioüzemanyagok, hő és energia előállításához helyi alapanyagokat, például szalmát, kukoricát és 

árpaszalmát hasznosító technológia alkalmazása alapján számoltak be. 

  

 BIOSKOH 

Ez a projekt egy erős lépcsőzetes 

megközelítést javasolt, amely magában 

foglalja a mellékáramok valorizálását (lignin 

és szennyvíz felhasználása a hő és az 

energia előállításához), ami az üzem 

energetikai autonómiájához és külső 

energia-felhasználáshoz vezet, és lehetővé 

teszi az önellátó biofinomító és a helyi ipari 

létesítmények zöld közműellátását. 

 

 
 First2Run 

A First2Run esetében a kárdi termesztéséből és betakarításából származó lignocellulóz-

maradványok valorizálhatók a helyi területnek és magának a biofinomítónak az  ellátását 

biztosító energia termeléséhez, valamint a mezőgazdasági környezetben történő felhasználásra 

alkalmas hő- és villamos energia együttes előállításához. Ez lehetővé teszi az elsődleges 

energiafogyasztás csökkentését, valamint a helyi szinten elérhető biomasszához kapcsolódó 

megfizethető és tiszta energetikai rendszerek kifejlesztését. A projekt keretében megvizsgálták 

és pozitívan értékelték a növényi olajok átalakításából származó mellékterméknek a biofinomító 

energiafüggetlenségét szolgáló fejlett bioüzemanyagként történő felhasználási lehetőségét mind 

gazdasági, mind környezeti szempontból, összhangban a körkörös gazdaság alapelveivel és az 

erőforrások hatékony felhasználásával. 

http://www.lignoflag-project.eu/
http://bioskoh.eu/
http://bioskoh.eu/
http://www.first2run.eu/


 

 
 
 
 
 

 
 

 A BIOWAYS célja a bioalapú termékek fogyasztói elfogadásának és tudatosságának növelése a piac 

felvevőképességének javítása érdekében. A konzorcium kommunikációs, promóciós és 

demonstrációs tevékenységek révén a társadalom egészét megcélozva a tudományról világos, vonzó 

és hozzáférhető, tényeken és adatokon alapuló képet nyújt, és felhívja a figyelmet a tudománynak a 

társadalomra, a gazdaságra és a környezetre gyakorolt pozitív hatására. A 12. SDG esetében a 

BIOWAYS az egész EU-ra kiterjedő online felmérést indítva adatokat gyűjtött a bioalapú termékek 

lakossági megítéléséről és felelős fogyasztásáról. Az összegyűjtött mintába 530, 25 és 65 év közötti 

személy válasza került be, különböző EU-országokból. Az eredmények azt mutatják, hogy lakosság 

körében téves elképzelés él a bioalapú termékekről, amelyeket mindig biológiailag lebonthatónak és 

szervesnek tekintenek.  
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2018 végéig kilenc CSA projekt kapott támogatást a BBI JU felhívásokon keresztül. A BBI JU CSA projektjei nem 

technológiai jellegű kihívásokra keresnek megoldást, és olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint a társadalmi 

tudatosság, a piaci felvevőképesség javítása, a bioalapú termékek szabványosítása és szabályozása, a 

hálózatépítés a bioalapú iparban, a bioalapú klaszterképzési és feltérképezési tevékenységek megerősítése IKT 

eszközök segítségével, a biomassza-ellátás hatékonyságának növelése érdekében. A CSA projektek 

felmérésének eredménye azt mutatja, hogy ezek elsősorban a 12. SDG-hez, kisebb mértékben a 9. SDG-hez 

járulnak hozzá (7. ábra). 

 
CSA projektek 

 
12. SDG: FELELŐS FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS 63% 

9. SDG: IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS INFRASTRUKTÚRA 
 

13. SDG: FELLÉPÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN 
 

8. SDG: TISZTESSÉGES MUNKA ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS 
 

7. SDG: MEGFIZETHETŐ ÉS TISZTA ENERGIA 
 

17. SDG: PARTNERSÉG A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT 
 

10. SDG: EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉSE 

 
 

 
7. ábra: A CSA projektek beszámoló szerinti hozzájárulása a fenntartható fejlődési célokhoz 
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http://www.bioways.eu/


 

Ez további erőfeszítések szükségességét jelzi a közvélemény bioalapú termékekre vonatkozó 

tudatosságának növelése érdekében. 

 
 A RoadtoBio projekt szintén hozzájárul a 12. fenntartható fejlődési célhoz, mégpedig az ütemtervhez 

kapcsolódó cselekvési terv megfogalmazásával, ami a felelős termelés és fogyasztás révén integrálja 

a vegyipar beszállítóit a végfelhasználók irányában. Az ütemterv cselekvési tervét a projekt keretében 

vertikálisan integrálják a vegyipar értékláncai mentén a beszállítóktól a végfelhasználókig. 

 
 BioCannDo 

Ez a projekt segít áthidalni a tudatosság terén meglévő hiányosságokat, és tájékoztatja a 

közvéleményt a biogazdasági ágazat lehetséges és hosszú távú előnyeiről. A projekt keretében 

kommunikációs anyagok kerülnek kidolgozásra és terjesztésre, amelyek ismertetik a biogazdaság és a 

bioalapú termékek előnyeit, a bioalapú alkalmazások ismertségének a lakosság körében történő 

növelése érdekében. A BioCannDo biogazdasági kérdéseknek a szélesebb nyilvánosság felé való 

kommunikációjával és oktatásával foglalkozó projektek és kezdeményezések hálózatát tömöríti. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Pilots4U 

Ez a CSA a nyílt hozzáférésű kísérleti és többcélú demo-infrastruktúrák fokozott láthatósággal 

rendelkező és könnyen elérhető hálózatának felállítását tűzte ki célul, ami minden vállalat és 

kutatóintézet számára nyitott az európai biogazdaság egész Európában történő ösztönzése 

érdekében. Ez a 9. fenntartható fejlődési cél eléréséhez járul hozzá azáltal, hogy támogatja a 

bioalapú ipari létesítményeket a pontos mérnöki ismeretek megosztásában és az infrastruktúra 

különböző innovációkhoz történő felhasználásában; ugyanaz a berendezés különböző vállalatok is 

megosztható, csökkentve annak szükségességét, hogy minden  

egyes innovációs vállalkozáshoz új kísérleti és  

demo berendezéseket kelljen előállítani. 

 
 BiOPEN 

A BIOPEN egy CSA projekt, amelynek célja az 

iparágak, a felsőoktatás és a kutatóközpontok 

együttműködését támogató program 

létrehozása, valamint azoknak az európai 

bioalapú ipar területén megszerzett tudásának 

megosztása. 
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https://www.allthings.bio/about/
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A 9. SDG vonatkozásában a BiOPEN célja 20, ágazatokon átívelő társinnovációs partnerség 

támogatásával egyedülálló platform létrehozása új termékek és piacok kifejlesztésére az európai 

forgatókönyv szerint. 

● A BBI JU PROJEKTEK HOZZÁJÁRULÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOKHOZ  ● 
 

 

 
A BiOPEN  ezenfelül hozzájárul a 13. „Fellépés az éghajlatváltozás ellen” és a 7. „Megfizethető és tiszta 

energia” fenntartható fejlődési célhoz, támogatva az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az energiafogyasztás 

csökkentésére irányuló új projekteket, valamint a 8. „Tisztességes munka és gazdasági növekedés” SDG-hez, 

támogatva 20 új partnerség kidolgozását, új vagy meglévő értékláncokkal együtt, amelyek új piacokat nyitnak 

meg, és segítik munkalehetőségek megteremtését a különböző ágazatokban. 

 

A Pilots4U  az egyetlen CSA projekt, amely a beszámolók szerint hozzájárul a 10. „Egyenlőtlenségek 

csökkentése” és a 17. „Partnerség a célok eléréséért” fenntartható fejlődési célhoz, mivel célja, hogy 

minden vállalat számára (legyen az kicsi vagy nagy, illetve legyen bármely régióban) megvalósítható 

eszközöket találjon a bővítési folyamatokra, és hogy hasznosítsa az együttműködésben korábban 

részt nem vevő vállalatokhoz tartozó különböző kísérleti és demo-infrastrukturális létesítményeket. 

https://www.bbi-europe.eu/projects/biopen
https://biopilots4u.eu/
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KÖVETKEZTETÉSEK  
 

A fenntartható társadalmak és gazdaságok fejlődése felé haladva az elsődleges szektorok (mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, biomassza-termelésre irányuló halászat) közötti és a termelő szektorokkal való 

együttműködés egyedülálló lehetőséget jelenthet a fenntartható biogazdaságnak olyan fenntartható 

társadalom létrehozása érdekében történő kiépítésére, ami képes szembenézni az élelmezésbiztonsággal, a 

természeti erőforrások szűkösségével és a környezet pusztulásával kapcsolatos kihívásokkal. A felmérésnek az 

ebben a jelentésben ismertetett eredményei azt mutatják, hogy a BBI JU projektportfóliója jól illeszkedik a 

SIRA-ban foglalt fenntartható fejlődési célokhoz. 

Projektjeink jelentékeny részvétele a bioerőforrások felhasználásának javításában nyilvánvaló, a cél pedig 

azoknak nem csak energiatartalmuk vonatkozásában történő valirozálása, hanem a bennük  

maradékanyagként, ipari mellékáramként és biohulladékként rejlő lehetőségek teljes kiaknázása is. A projektek 

az ENSZ által meghatározott számos fenntartható fejlődési célhoz járulnak hozzá azáltal, hogy alternatívákat 

kínálnak a fosszilis alapú termékek helyett, táplálják a világot kihívást jelentő éghajlati viszonyok között is, új 

munkahelyeket teremtenek a vidéki területeken is, miközben megőrzik a biológiai sokféleséget és a természet 

szépségét. 

A projektjelentésekben az összes SDG-t legalább egyszer megemlítették, és portfóliónkat alkotó projektek 

közül legalább 10 számol be arról, hogy a 17 SDG közül 12-hez hozzájárul. Az összes cselekvéstípus -  bár eltérő 

mértékben - érintett, így a technológiai érettség széles skáláját lefedi. A BBI JU projektjei a fenntartható 

iparosodás reziliens infrastruktúrák kiépítésével történő elősegítéséhez, a megújuló energiához való hatékony 

hozzáférés mindenki számára történő biztosításához, és a fenntartható gazdasági növekedés elősegítéséhez új 

munkahelyek létrehozásával történő hozzájáruláshoz kapcsolódnak, mindig figyelembe véve az ezek által az 

intézkedések által a környezetre esetlegesen gyakorolt hatást.  

A zászlóshajó fellépések főként az olyan új technológiák kifejlesztéséhez kapcsolódó hatásterületük miatt, 

amelyek képesek a bioalapú ipari szektor számára magas szintű innovációt hozni, nagymértékben 

hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdaság és az energiafogyasztás előmozdításához is, ezenfelül küzdenek az 

elsivatagosodás, a talajpusztulás és a biodiverzitás csökkenése ellen azon a területen, ahol a biofinomító 

található. 

Az ehhez a tanulmányhoz alkalmazott módszertani megközelítés ugyanakkor csak kvalitatív információkat 

nyújt a BBI JU projektjeinek a fenntartható fejlődési célokhoz való hozzájárulásáról. Egy közös elfogadott keret, 

az érdekelt felektől a jelen jelentésről kapott visszajelzések és a más szervezetekkel folytatott folyamatos 

együttműködés alapján kidolgozásra kerül egy kvantitatívabb és kimerítőbb megközelítés, amelynek révén 

nyomon követési folyamat kerül kiépítésre a BBI JU-nak a fenntartható fejlődési célokhoz való hozzájárulására 

vonatkozóan. Ez a gyakorlat egyúttal tájékoztatást nyújt a Horizont Európa keretprogram keretében a bioalapú 

rendszerekkel kapcsolatos jövőbeni partnerség előkészítéséről szóló vitáról is. 
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A A BBI JU az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából kapott támogatást. 
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