
Regionális szereplők támogatása az  
európai biomassza-alapú gazdaságban  

(’bioeconomy’) rejlő lehetőségek 
teljes körű kihasználásához

www.power4bio.eu
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Európai régiók szerepvállalásának 
erősítése erőforrásaik  
jobb kihasználása érdekében

Regionális kulcsszereplők  
támogatása a biomassza-alapú 
gazdaság irányába mutató  
átmenet előmozdításához

Bioeconomy stratégia  
kidolgozása és felülvizsgálata tíz 
európai régióban

Regionális igényekhez illeszkedő 
üzleti modellek összegyűjtése 

A POWER4BIO CÉLJAI RÖVIDEN:
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A POWER4BIO PROJEKT

A biomassza-alapú gazdaság 
egy erőteljesen növekvő, ha-
talmas potenciállal rendelkező 

szektor, amely Európában mintegy 
kétmilliárd euró befektetést indukál 
és közel 22 millió embernek biztosít 
munkát. Mindazonáltal még sok olyan 
európai régió van, mely nem használ-
ja ki teljes mértékben a fenntartható 
termékek előállításában és a fosszilis 
alapú erőforrások helyettesítésében 
rejlő potenciálját. 

A POWER4BIO projekt célul tűzi ki, 
hogy támogatja a regionális kulcssze-
replőket a biomassza-alapú gazdaság 
irányába mutató átmenetben azáltal, 
hogy olyan eszközökkel és iránymu-
tatásokkal látja el ezeket az európai 
régiókat, melyek egy jól megalapo-
zott, fenntartható és versenyképes 
biomassza-alapú gazdasági stratégia 
kialakításához szükségesek. 

A projekt eredményei a résztvevő tíz 
régió által lesznek validálva, lehetővé 
téve, hogy ezek az eredmények más 
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Überschrift

európai régiókban is könnyen alkal-
mazhatóak legyenek.

A POWER4BIO eredményeképpen öt 
közép- és kelet-európai régióban kerül 
kidolgozásra új regionális bioecono-
my stratégia, valamint öt nyugat- és 
dél-európai régió meglévő stratégiája 
kerül felülvizsgálatra.

Alapdatok

Futamidő:  
2018. október – 2021. március

Költségvetés:  
€ 2.9 M 

Partnerek:  
17 intézmény 11 országból
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Andalúzia 

Flandria

Közép-Németország
Mazovia

Lviv

Nyitra 

Dél-Csehország

Dél-Alföld

Türingia

Bajorország

Szászország

Szász-Anhalt

11 olaszországi 
régió WSE

CEE

A POWER4BIO projekt tevékenységei 
kilenc ország tíz régiójában valósul-
nak meg: öt fejlett biomassza-alapú 
gazdasággal rendelkező régióban 
Nyugat- és Dél-Európában, illetve öt, 
ebből a szempontból alacsony fej-
lettségi szintű régióban Közép- és 
Kelet-Európában. A projektben meg-
határozó tényező továbbá a biomasz- 
sza-nyersanyagok rendelkezésre állása 
és a vonatkozó bioeconomy stratégia 
készültségi foka.  

POWER4BIO RÉGIÓK
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POWER4BIO régiók

Közép- és kelet-európai 
régiók és bioeconomy 
potenciáljuk.

Nyugat- és dél-európai 
régiók és bioeconomy 
potenciáljuk.

Régió Bioeconomy 
érettségi foka

Bioeconomy 
stratégia 

Rendelkezésre álló 
főbb alapanyagok

Dél-Alföld (HU) Alacsony Nincs

Mazovia (PL) Alacsony 
közepes Nincs

Nyitra (SK) Alacsony Nincs

Dél-Csehország (CZ) Alacsony 
közepes Nincs

Lviv (UA) Alacsony Nincs

Régió Bioeconomy 
érettségi foka

Bioeconomy 
stratégia 

Rendelkezésre álló 
főbb alapanyagok

Andalúzia (ES) Közepes Van

Bajorország (DE) Nagyon magas Kialakítás alatt

Közép-Németország (DE) Magas Nemzeti 
szinten van

Flandria (BE) Nagyon magas Van

11 olaszországi régió (IT) Közepes  
(átlagban)

Nemzeti 
szinten van

    Mezőgazdasági maradékanyagok         Erdészeti maradékanyagok        Települési hulladék és szennyvíz  
    Vízi eredetű alapanyagok          Szén-dioxid
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A projekt eredményeképpen a közép- 
és kelet-európai régiókban bioecono-
my stratégiák és ütemtervek készülnek 
a Regionális Bioeconomy Központok 
irányításával. A stratégiával már ren-
delkező nyugati régiók ahhoz kapnak 
támogatást, hogy teljes mértékben 
kihasználhassák a biomassza-alapú 
gazdaságukban rejlő lehetőségeket. 
Alapos elemzés készül a résztvevő 
régiók bioeconomy potenciáljáról egy 
közös regionális bioeconomy vízió kia-
lakítása érdekében.

Különböző anyagok és eszközök nyúj-
tanak majd segítséget a bioeconomy 
potenciál regionális szintű feltérképe-
zéséhez:

• Katalógus: A bioeconomy-hoz 
kapcsolódó megoldások katalógu-
sában a legjelentősebb biomassza- 
alapú technológiákat gyűjtjük össze.

POWER4BIO MÓDSZERTAN
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POWER4BIO módszertan

• Üzleti modellek: Jellemezzük a bio-
massza-alapú technológiák hátte-
rében álló üzleti modelleket, illetve 
azonosítjuk a régiók számára ren-
delkezésre álló, leginkább releváns 
gazdasági és politikai támogató 
eszközöket. Az elérhető finanszíro-
zási lehetőségek összegyűjtésével 
ösztönözzük a magán- és közfinan- 
szírozási megoldások közötti szi-
nergiák létrejöttét, különös tekin-
tettel az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap forrásaira.

• Online kézikönyv: Sztenderdizált, de 
rugalmas módszertant dolgozunk ki 
annak érdekében, hogy az európai 
régiókat támogassuk bioeconomy 
stratégiájuk és ütemtervük kidol-
gozásában és megvalósításában. 
Eredményességi mutatókat fogunk 
meghatározni, amelyek segítik a 
regionális biomassza-alapú gazda-
ságok értékelését, és hozzájárulnak 
egy regionális stratégiaépítést tá-
mogató online eszköztár fejleszté-
séhez is.

ÉRDEKELT FELEK 
BEVONÁSA

BIOECONOMY POTENCIÁL 
FELMÉRÉSE A RÉGIÓKBAN

REGIONÁLIS BIOECONOMY
STRATÉGIA ÉS ÜTEMTERV

Meglévő irányelvek
(RIS3, CAP)

Bio-alapú 
technológiai 
megoldások 
gyűjteménye

Eszköz-portfólióSzervezeti felépítés
Érdekelt felek jellemzése

Kapcsolatfelvétel és bevonás

Regionális Bioeconomy Központok 
(Regional Bioeconomy Hubs, RBH) 

indítása

01 02 03

A bioeconomy 
legfontosabb vonatkozásai Vízió Stratégia Ütemterv

POWER4BIO módszertan

(RBH)
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A POWER4BIO TEVÉKENYSÉGEI ÉS
VÁRHATÓ EREDMÉNYEI

A POWER4BIO katalógus olyan üzleti modelleket gyűjt össze, 
amelyek segítik a régiókat a számukra legmegfelelőbb biomassza- 
hasznosítási megoldások azonosításában. A katalógus a magas 
technológiai szinten álló, ezen belül kiemelten a vidéki térségek-
ben, kisebb léptékben is megvalósítható megoldásokra fókuszál.

A közép- és kelet-európai régiókban Regionális Bioeconomy Köz-
pontok jönnek létre, amelyekben a szektor kulcsszereplői közösen 
dolgozzák ki a régió biomassza-alapú gazdasági stratégiáját, és 
készítik elő annak megvalósítását.

Regionális Bioeconomy 
Központok

Fejlett technológiák  
és üzleti  

modellek katalógusa

A projekt végére öt fő eredmény elérését tűztük ki célul:
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A projekt elősegíti a POWER4BIO regionális kulcsszereplői kö-
zötti párbeszédet, és ezáltal megalapozza egy régiókon átívelő, 
hosszútávon fenntartható együttműködési hálózat létrejöttét.

A projekt folyamán POWER4BIO régiónként egy, vagyis össze-
sen tíz tanulmányút kerül megrendezésre. A régiós kulcssze-
replők számára a projektpartnerek tréningeket és oktatásokat 
szerveznek.

Az eszköztár, mely egy közös platformra gyűjti a legjelentő-
sebb, már meglévő, valamint a POWER4BIO által kidolgozandó 
eszközöket, lehetővé teszi az európai régiók számára, hogy el-
készítsék vagy felülvizsgálják saját bioeconomy stratégiájukat.

Régiók közötti új 
együttműködések

Tanulmányutak és képzési 
programok a regionális 
kulcsszereplőknek

Biomassza-hasznosítást 
célzó regionális stratégia 

építését támogató eszköz-
tár (Bioregional Strategy 

Accelerator Toolkit, BSAT)



A POWER4BIO konzorcium tagjai a 2018 októberében, Brüsszelben megtartott projektindító találkozón
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11 ország 17 intézménye vesz részt a POWER4BIO projektben:

A PROJEKT RÉSZTVEVŐI
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