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Консорциум на биобазираните индустрии



открива и валоризира битови възобновяеми суровини  
и биоотпадъци;

произвежда хранителни и фуражни съставки,  
биопродукти, услуги и енергия с минимално  
въздействие върху околната среда;

създава мултиквалифицирани и сигурни работни  
места в селските, крайбрежните и градските райони;

насърчава устойчивостта и подобрява  
биоразнообразието чрез ефективно използване  
на суровината с цели за нулеви отпадъци;  

засилва участието на гражданите в биоикономиката,  
създава европейско кръгово биообщество.

Визията на BIC е да 
ускори иновациите 
и навлизането на 
пазара на биологични 
продукти и услуги 
и да позиционира 
Европа като световен 
център за устойчива 
кръгова биоикономика, 
който:

Земеделие,  
храни и фуражи

Рибарство и 
аквакултури 

Химикали и материали, 
включително биопластмаси

Горско стопанство  
и целулоза и хартия

Пазарни сектори, 
включително автомобилен, 
опаковъчен, строителен и 
отвъд

Доставчици на технологии

Управление  
на отпадъците

Консорциумът на биобазираните 
индустрии (BIC) е частният  
партньор в публично-частното 
партньорство с ЕС за 3,7 млрд. евро –  
Съвместното предприятие за 
биобазирани индустрии (BBI JU). 
Това е и европейската асоциация 
по биоикономика, ръководена 
от индустрията, пионер в 
инвестициите и създаваща полезни 
взаимодействия за устойчива, 
европейска кръгова биоикономика. 
Тя включва над 200 членове от 
индустрията и над 150 асоциирани 
членове, от цялата верига  
за създаване на стойност,  
от първично производство  
до пазара, в множество  
и разнообразни сектори.

Какво правим?

Кои сме 
ние?

https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals
https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals
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Дайте мнението 
си за Годишния 
работен план на 
BBI JU

Работа в мрежа и 
партньорство с 
различни сектори на 
биоикономиката

Намерете своя 
идеален проектен 
партньор сред 
членовете на BIC

Оставете своя 
отпечатък в Дневния ред 
на ЕС за биоикономика

Предимство при 
спечелването на 
финансиране от BBI JU

Индустриалните членове на BIC 
определят темите за научните 
изследвания, демонстрациите, 
водещите политики и 
координацията и подпомагат 
действията в Годишния работен 
план на BBI JU. 

Участие в годишното събитие 
на BIC за намиране на партньори, 
най-доброто място за среща 
с вашия идеален партньор 
за проекти. Пълноправните 
членове също имат право да се 
присъединят към събитията 
на мрежата на BIC, които се 
провеждат два пъти годишно.

Достъпете база данни с 
повече от хиляда експерти по 
биоикономика – от суровината 
до пазара, дефинирайте 
партньорския си профил и 
насочете организацията 
си към темите за прием на 
проекти на BBI JU.

Членовете на BIC разработват 
Стратегическа програма за иновации 
и научни изследвания (SIRA), която 
определя дейностите по проучване, 
демонстрация и внедряване, които ще 
се извършват от BBI JU. BIC заедно със 
своите членове, също така популяризира 
развитието на биоикономиката сред 
създателите на политики на ЕС.

Тъй като членовете на BIC 
разработват Годишния работен 
план, те имат по-ранен достъп до 
информация преди официалното 
публикуване на поканата за 
представяне на предложения. 
Това увеличава шансовете им да 
подготвят успешни проектни 
предложения. 64% от големите 
предприятия, МСП и клъстери 
на МСП от BIC имат одобрени 
проекти на BBI JU (2014-2017).

https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals
https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals
https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals
https://biconsortium.eu/about/our-vision-strategy/sira
https://biconsortium.eu/about/our-vision-strategy/sira


VIP

Отстъпки за големи 
събития в областта  
на биоикономиката

По-добър достъп  
до други европейски 
инструменти за 
финансиране

Над 200 партньори от 
индустрията вече са 
членове на BIC

Получете първи 
последните новини 
от биоикономиката и 
BIC с нашия седмичен 
бюлетин за членовете

Платформа за споделяне 
на вашите новини с 
европейските лидери по 
биоикономика

Подобряване  
на регионалните 
връзки

Чрез нашето партньорство с 
големи организатори на събития 
за биоикономика, членовете на 
BIC имат право на отстъпки от 
входните такси за първокласни 
конференции и партньорски 
събития по целия свят.

Членовете на BIC получават 
съдействие за достъп до заеми, 
безвъзмездни средства и други 
източници на финансиране 
от ЕС, като Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и от 
регионите чрез Европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове (ЕСИФ) или Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР).

Научете повече  
как може да се 
присъедините към тях!

biconsortium.eu/membership/join-us

Получавайте веднъж седмично 
актуални новини за екипа на BIC, за 
BBI JU, за предстоящи събития и за 
други възможности за финансиране 
в областта на биоикономиката  
във вашата пощенска кутия.

Представете вашата 
организация, проект или 
събитие в бюлетина на BIC, на 
нашия уебсайт или в нашите 
социални медийни канали и 
достигнете до широка и 
разнообразна аудитория от 
биобазираните индустрии.

Партньорствата на BIC с 
европейските региони ще помогнат 
за привличането на инвестиции в 
местните вериги за създаване на 
стойност или за демонстрационни 
и водещи проекти, за създаване 
на работни места и растеж и ще 
донесат допълнителни възможности 
за първичния сектор.

https://biconsortium.eu/membership/join-us


Какъв тип 
членство 
предлагаме?

Пълноправно
Отворено за всички 
индустрии и компании 
(включително участници 
на пазара) в Европа,  
които са активни 
в областта на 
биоикономиката.

Асоциирано
Отворена за неиндустриални 
субекти в Европа, 
които имат интерес 
към биоикономиката, 
например университети, 
изследователски и 
технологични организации, 
асоциации и др.



Консорциум на биобазираните индустрии (BIC)

Европейска платформа за горите
ул. Люксембург № 66 
Брюксел 1000, Белгия

info@biconsortium.eu

@biconsortium

linkedin.com/company/biobased-industries-consortium

Bio-based Industries Consortium

biconsortium.eu/membership/join-us

https://twitter.com/biconsortium
https://www.linkedin.com/company/biobased-industries-consortium/
https://www.youtube.com/channel/UCFympdj-iBwvs-RqZ-UH85g
https://biconsortium.eu/membership/join-us

