Fókuszban a biotechnológiai fejlesztések – BRIDGE információs
nap a Nemzeti Innovációs Hivatal szervezésében
A Nemzeti Innovációs Hivatal 2013. július 4-én információs napot szervez a BRIDGE biotechnológiai köz- és a magánszféra közötti partnerség (PPP) kezdeményezés bemutatására. A
„BRIDGE” (Biobased and Renewables Industries for Development and Growth in Europe)
kezdeményezés az innovatív biotechnológia alapú, megújuló erőforrásokra épülő és a hulladékot
felhasználó technológiák segítségével kíván hozzájárulni az európai gazdasági növekedéshez és a
társadalmi problémák megoldásához.

A tervek szerint 2014-től induló kezdeményezés keretében 7 év alatt 3,8 milliárd eurót költenek majd a
biotechnológia alapú fejlesztésekre (1 milliárd euró EU-s és 2,8 milliárd euró magánberuházás).
A BRIDGE kezdeményezés kutatási fókuszpontjai a következők:
fenntartható biomassza- ellátás biztosítása, új ellátási láncok kiépítése,
biofinomítók: a feldolgozás hatékonyságának optimalizálása, az elért gazdasági teljesítmény
bemutatása, széleskörű terjesztése,
új piacok kialakítása a biotech alapú termékek értékesítéséhez,
a szabályozási keretek optimalizálása.
A kezdeményezés mögött többek között olyan jelentős cégek állnak mint az Unilever, a DSM, a
Novozymes és a Solvay, valamint olyan szakmai szövetségek, mint a FoodDrinkEUROPE és az
EuropaBio.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény helyszíne: Nemzeti Innovációs Hivatal, 1061 Budapest, Andrássy út 12.
A rendezvény időpontja: 2013. július 4., 9:30 óra
A rendezvény nyelve: angol.
A program:
9:30 - 10:00

Registration

10:00 - 10:15

Opening remarks
László Korányi, Vice-President of National Innovation Office

10:15 - 10:45

The public side of the Biobased PPP, BRIDGE
Barend Verachtert, Head of Unit Biotechnologies - DG Research

10:45 - 11:05

The European vision of Biobased Industries
Kareiis Nielsen, European Affairs Director, Novozymes

11:05 – 11:25

BRIDGE PPP’s Strategic Research and Innovation Agenda
Ward Mosmuller, Director Corporate Public Affairs, DSM

11:25 - 11:45

From Living Machines to Living Factories
Biomakeries as integrated urban water reuse and biological manufacturing facilities

Biomakeries as integrated urban water reuse and biological manufacturing facilities
István Kenyeres, President of the Biopolus Institute
11:45- 12:05

REFERTIL: COMPOST and BIOCHAR EU28
Standardization for low carbon economy and reducing mineral fertilisers/chemicals
use in agriculture.
Edward Someus, Terra Humana Clean Technology Development, Engineering and
Manufacturing Ltd.

12:05 - 12:30

Questions and answers, open discussion

12:30

End of the meeting

