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Cilj BBI JU je 
prispevati k 
oblikovanju 
nizkoogljičnega 
gospodarstva, ki 
učinkovito upravlja 
z viri ter zagotavlja 
rast in zaposlovanje, 
še posebej na 
podeželju. 
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Okoljski nasvet

Za industrijo,  
osnovano na »bio«, na voljo sredstva
Javno-zasebno partnerstvo BBI JU podpira oblikovanje novih vrednostnih verig v bio-
osnovani industriji; od prepoznavanja in preverjanja surovinskih virov in postopkov do 
izdelkov in njihovega tržnega preboja.
Antonija Božič Cerar, Služba za varstvo okolja GZS

Javno zasebno partnerstvo BBI JU (Biobased 
Industries Joint Undertaking) je bilo osnovano za 
implementacijo programa razvojno inovativnih 
aktivnosti v Evropi za preverjanje razpoložljivih obno-
vljivih bioloških virov, ki bi jih bilo možno uporabiti 
za proizvodnjo bio-osnovanih materialov, v podporo 
izoblikovanja trajnostnih bio-osnovanih vredno-
stnih verig. 

V aktivnostih BBI JU sodelujejo cele vrednostne 
verige, začenši s primarno proizvodnjo in prede-
lavo, blagovnimi znamkami potrošnikov, malimi in 
srednjimi podjetji do razvojnih in tehnoloških središč 
in univerz.  

Kakšne vrste ukrepov podpira BBI JU?
Cilj BBI JU je prispevati k oblikovanju nizkoogljičnega  
gospodarstva, ki učinkovito upravlja z viri ter zago-
tavlja rast in zaposlovanje, še posebej na podeželju. 
Cilj podpira z razvojem trajnostnih in konkurenčnih 
bio-osnovanih vej industrije v Evropi, ki temeljijo na 
naprednih biorafinerijah, ki dobivajo surovine iz traj-
nostnih virov biomase. BBI JU z razpisanimi sredstvi 
podpira:
1. postavitev demonstracijskih tehnologij za proi-

zvodnjo novih osnovnih kemikalij, materialov in 
potrošniških izdelkov, ki lahko nadomestijo fosilne 
surovinske vire, iz evropske biomase, 

2. poslovne modele, ki povezujejo gospodarske 
subjekte po celi vrednostni verigi od zagotovitve 
virov biomase za biorafinerije do porabnikov 
bio-osnovanih materialov, kemikalij in goriv, z 
ustvarjanjem novih medsebojnih povezav med 
različnimi sektorji in grozdi. 

3. postavitev biorafinerijskih naprav, ki služijo kot 
kažipot za zagon novih tehnologij in poslovnih 
modelov na področju bio-osnovanih materialov, 
kemikalij in goriv, s preverjanjem njihove stro-
škovne učinkovitosti in možnosti izboljšav tudi 
z vidika konkurenčnosti z obstoječimi fosilnimi 
tehnologijami.

Na razpisu okvirno 87 milijonov evrov
V okviru programa Obzorje 2020 BBI JU že sedmič 
razpisuje sredstva. Razpis je odprt od 15. aprila do 
3. septembra 2020. Na voljo bo okvirno 87 milijonov 
evrov. Okvirno zaradi možnosti  dodajanja nepora-
bljenih sredstev preteklih let. 

V razpisu za 2020 so glavne prioritete:
1. zagotovitev zadostnih trajnostnih virov biomase 

tako za obstoječe kot tudi nove vrednostne verige,
2. raziskave in razvoj ter inovacije za optimizacijo 

učinkovite predelave v integriranih biorafinerijah, 
3. razvoj inovativnih bio-osnovanih izdelkov za 

prepoznane tržne aplikacije, 
4. ustvariti in pospešiti trženje bio-osnovanih proi-

zvodov in aplikacij.

Kako se vključiti v vrednostno verigo BBI?
Veliko dodatnih napotkov je bilo podanih na leto-
šnjem info dnevu BBI JU, ki je potekal 22. aprila v 
Bruslju. Informacije so dostopne tudi na spletni 
strani bbi-europe.eu. Izkoristite lahko tudi spletno 
platformo za oblikovanje partnerstev. Platforma 
ponuja možnost brezplačnega oblikovanja profila ter 
vzpostavitev elektronske komunikacije in mreženje z 
drugimi deležniki. gg

V 2020 BBI JU razpisuje: 
•  5 razvojno inovativnih ali RIA projektov; 
•  4 podporne ali CSA projekte; 
•  4 demonstracijske ali DEMO projekte; 
•  2 kažipota ali FLAG projekta.
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