Webinárium sorozat: Fenntartható és körforgásos biomassza-alapú
gazdaság
A webinárium sorozat célja, hogy tájékoztatást adjon a körforgásos és fenntartható
biomassza-alapú gazdaságról, különös tekintettel a Biomassza Alapú Ipari Közös
Kezdeményezés (Bio-based Industries Joint Undertaking) április végén megjelent 2020-as
pályázati felhívásairól. A három alkalommal megrendezésre kerülő, egyenként másfél órás
előadás-sorozat első webináriuma a biomassza-alapú gazdaság európai, közép-kelet európai
és magyarországi fejleményeiről ad általános bevezetést, második rendezvénye az ipar és a
kutatás szereplői számára megnyíló lehetőségekre világít rá, míg a harmadik alkalom főleg a
vidéki és helyi stratégiák és akciótervek kidolgozáshoz ad támpontot. Fontos szempont a
gazdaság szereplőinek mozgósítása: elsősorban az ipari kutatóhelyek, a felsőoktatási
intézmények és kutatóintézetek, valamint az önkormányzati és az államigazgatási szereplők
bevonását célozzuk.
Mára bizonyossá vált, hogy rendszerszintű változást kell elérnünk a termékek előállítása,
fogyasztása és hulladékká válása terén. A biomassza-alapú gazdaság (bioeconomy) a
körforgásos gazdaság megújuló szegmense, fejlesztésével új és innovatív megoldásokat
találhatunk az élelmiszer, a takarmány, a különböző ipari és vegyipari termékek, az energia és
üzemanyagok biztosítására. Elsődleges cél az ország véges biomassza-erőforrásainak
megőrzése. A gazdaság újragondolása, valamint az alapanyag-termesztési és -termelési
modellek korszerűsítése nem csupán globális környezetünk és éghajlatunk védelméhez
szükséges, hanem saját szűk környezetünkben is nagy számban hozhat létre új zöld
munkahelyeket, teremthet fenntartható jövedelmet különösen a vidéken élők körében.
Fontos, hogy a magyar nemzetgazdaság kiemelt jelentőséggel kezelje a körforgásos és
fenntartható biomassza-alapú gazdaság megteremtésében rejlő lehetőségeket. E cél
támogatására jött létre 2019-ben az Agrárminisztérium háttértámogatásával a Magyar

Bioeconomy Klaszter. A klaszter szerepe a gazdasági szereplők hálózatba kapcsolása. Szintén
a körforgásos és fenntartható biomassza-alapú gazdaság megteremtésében rejlő lehetőségek
kiaknázását szolgálja, hogy az Agrárminisztérium megkezdte a biomassza-alapú gazdasági
stratégia és akcióterv kidolgozását. A stratégia a megújuló erőforrások fenntartható
használatának javítására, a rendelkezésre álló biomassza Magyarországon történő
fenntartható termelésének és feldolgozásának elősegítésére, a zöld hulladék feldolgozására
irányul.
A fenntartható és körforgásos gazdaság nagyon erős innovációra és kutatásra épülő
gazdaságot feltételez, ezért elengedhetetlen, hogy a gazdaság szereplői részt vegyenek mind
hazai, mind európai konzorciumok tagjaiként vagy koordinátoraiként a kiválóságra épülő
kutatási és innovációs programokban. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
missziója, hogy az NKFI Alap gazdájaként, valamint az uniós Horizon 2020 (majd az azt követő
Horizon Europe) források hazai tanácsadó rendszerének és rásegítő pályázatainak
működtetőjeként elősegítse a hazai és uniós szintű kutatásokban és innovációban való
részvételt.
A webinárium-sorozat a Magyar Bioeconomy Klaszter, az Agrárminisztérium, valamint a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal összefogásában valósul meg.

