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за биобазирани индустрии

Консорциум на биобазираните индустрии
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Проектите на BBI JU – ключови данни

тиПове Проекти

държави            бенефициери      евро финансиране           МСП                        проекти

52 подкрепени проекта • BBI JU финансира 176 млн. евро

Дейностите за научни изследвания и иновации (RIA) имат за цел да запълнят 
технологичните пропуски в рамките на веригите за създаване на стойност, 
водещи до развитието на нови знания или нова технология.
Например обединявайки академичните среди, изследователските центрове 
и индустрията, нашият проект BARBARA разработва нови материали 
биопластмаса от земеделски и хранителни отпадъци чрез 3D печат, с 
приложение в строителния и автомобилния сектор.

33         1178    602 млн.   40%        101

29 подкрепени проекта • BBI JU финансира 221 млн. евро

Демонстрационните действия (DEMO) включват създаването на 
демонстрационни по мащаб производствени мощности в Европа.
Например нашият проект PULP2VALUE демонстрира потенциала на 
страничните потоци при производството на захарно цвекло, като рафинира 
остатъчната пулпа от захарно цвекло и осигурява висококачествени 
съединения за потребителски продукти, като козметика и хранителни продукти.

9 подкрепени проекта • BBI JU финансира 195 млн. евро

Водещите проекти (FLAGs) имат за цел да подкрепят първите по рода си 
биорафинерии в Европа. 
Например нашият проект First2Run изгради интегрирана биорафинерия 
за преработка на остатъците от растението кардон от неплодородни земи 
в растителни масла на биологична основа, които могат да се използват за 
производство на биопластмаси, козметика, добавки и биолубриканти.

11 подкрепени проекта • BBI JU финансира от 10 млн. евро

Действията за координация и подкрепа (CSA) адресират междусекторните 
предизвикателства в биоикономиката, за да ускорят навлизането на пазара 
на продукти на биологична основа. 
Например нашият проект Pilots4U създаде база данни с над 260 пилотни и 
многофункционални демонстрационни инфраструктури с отворен достъп 
за европейската биоикономика, помагайки на новаторите да преодолеят 
разликата между лабораторните разработки и въвеждането на пазара.
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BBI JU на ПЪт да иЗПЪлни Целите отвЪд 2020 Година

СТРУКТУРИРАНЕ И МОБИЛИЗИРАНЕ НА БИОБАЗИРАНАТА ИНДУСТРИЯ

Двата основни положителни ефекта на BBI JU са структуриращият ефект при организирането на 
веригите за създаване на стойност в секторите и мотивиращият ефект на всички ключови заинте-
ресовани страни по сектори и географски райони.

BBI JU допринася за бързата трансформация на сектора, базиран на биологични продукти: процеси, 
суровини и участници, които традиционно не са били част от биобазираната икономика, сега се 
включват изцяло в него. Чрез нашите проекти насърчаваме нови междусекторни сътрудничества, 
превръщайки досега линейните вериги на стойност в по-взаимосвързани.

•  113 нови вериги за създаване на стойност на базата на биологични продукти се очакват до 
края на 2020 г. 

   спрямо зададената цел за 10 нови вериги за 2020 г.;

• 143 нови междусекторни връзки, очаквани до края 2020 г. 
   спрямо целта за 2020 г. от 36 нови връзки

Например нашият проект EFFECTIVE създаде иновативни вериги за създаване на стойност чрез ком-
биниране на различни биомаси (например захарно цвекло, букова дървесина) за производство на 
найлон на биологична основа. Найлонът на биологична основа е ценен материал за широк спектър 
от приложения като облекла, разтвори за килими и първични опаковки.

НАСЪРЧАВАНЕ НА НАВЛИЗАНЕТО НА ПАЗАРА

BBI JU подкрепя въвеждането на иновации на пазара чрез стимулиране на мащабно производство 
и създаването на устойчиви продукти и материали с еднакво или като цяло по-добро представяне 
от техните аналози, базирани на изкопаеми. Това води до множество иновации, насочени към за-
доволяване на потребителските и индустриалните нужди.

•  147 нови биобазирани материали се очакват до края на 2020 г. 
   спрямо целта за 2020 г. от 50 нови материали; 

• 67 нови химически градивни блока на биологична основа се очакват до края на 2020 г. 
   спрямо целта за 2020 г. от 5 нови блока

•  65 нови продукта на биологична основа се очакват до края на 2020 г. 
   спрямо целта за 2020 г. от 30 нови такива продукти

Например нашият проект SpiralG, като се започва от биомасата от водорасли, се очаква да започне 
производство на хранителна боя на биологична основа, биостимулатори за растения, функцио-
нални богати на протеини съединения за храна за домашни любимци и по-висококачествени про-
теинови биоактивни съединения, които да се използват във фармацевтичната индустрия.

СЪЗДАВАНЕ НА НАУКА И ПОЗНАНИЕ

BBI JU дава възможност за научен напредък и създаване на познание в контекста на биологични 
иновации, като стимулира сътрудничеството между участници, които не биха си взаимодействали 
при други условия.

За тази цел всички наши проекти работят за увеличаване на нивата на зрялост в технологиите, 
позволявайки преход от лабораторни тестове към биорафинерии в индустриален мащаб.

•  нашите RIA проекти очакват поне един технологичен напредък за 33 основни технологии 
до края на 2020 г. 

  спрямо целта за 2020 г. от 20 нови подобрения.

Например нашият проект NEWFERT разработи нови химични и биоелектрохимични технологии 
за извличане на хранителни вещества от пепел от различен произход и отпадъчни води от жи-
вотновъдството, които след това се използват при производството на модерни торове. Проектът 
задвижва тези технологии от лабораторията до първото демонстрационно съоръжение в Европа.
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BBI JU - очаквано СоЦиално-иконоМичеСко 
и еколоГично вЪЗдеЙСтвие

Чрез изпълнението на своята мисия BBI JU предоставя конкретни социално-икономически 
и екологични ползи за Европа.

създаде до 1 милион зелени работни места до 2030 г., 
особено в селските и крайбрежните райони;

увеличи диверсификацията и растежа на доходите  
на фермерите, като добави до 40% от допълнителните 
приходи;

намали емисиите на парникови газове  
с 50% до 2030 г.

BBI JU активно допринася за стратегията на ЕС за биоикономика,  
която има за цел да:

ръст на работни места в биоикономиката, 
много от тях в селските и крайбрежните 
райони. Първите ни седем водещи проекта за 
биорафинерия ще създадат над  
3 000 директни и 10 000 непреки работни места.

от текущите проекти се очаква да предложат 
биобазирани продукти с по-ниски емисии на 
парникови газове, отколкото алтернативите, 
базирани на вкаменелости.

първите ни седем водещи проекта за 
биорафинерия се очаква да генерират над  
1 милиард инвестиции от частната индустрия. 

от текущите проекти допринасят за 
намаляване на отпадъците и повишаване на 
повторната употреба, рециклирането, както 
и превръщането на отпадъците и остатъците 
от страничните производствени потоци в 
продукти с добавена стойност, подпомагащи 
изграждането на кръгова икономика.

от текущите ни проекти увеличават 
сътрудничеството между академичните среди и 
индустрията, проправяйки път за по-нататъшни 
разработки на биологична основа

СЪЗДАВАНЕ НА 
РАБОТНИ МЕСТА 80%

80%

66%

71%

1 млрд. 
евро

НАМАЛЯВАНЕ  
НА ЕМИСИИТЕ

НАДЕЖДНИ 
ИНВЕСТИЦИИ

ПОДОБРЯВАНЕ НА 
УСТОЙЧИВОСТТА 
И КРЪГОВАТА 
ИКОНОМИКА

НАСЪРЧАВАНЕ НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
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За BBI JU

За сектора на биобазираните индустрии

Съвместното предприятие за биобазирани 
индустрии (BBI JU) е публично-частно 
партньорство между Европейския съюз и 
Консорциума за биобазирани индустрии 
(BIC) в размер на 3,7 милиарда евро. BBI JU 
има за цел да преодолее пропастта между 
биобазираните иновациите и пазара, 
да стимулира научните изследвания и 
иновациите в Европа и да интегрира 
икономически участници по цялата 
верига на стойността в сектора на 
биобазираните индустрии. Този орган 
на ЕС работи за намаляване на риска на 
инвестициите, организиране на сектора 
чрез стимулиране на сътрудничеството и 
достигане на критична маса за справяне 
със стратегическите предизвикателства 
на създаването на устойчива и 
процъфтяваща биоикономика, като по 
този начин повишава европейската 
конкурентоспособност в глобален мащаб.

Биобазираната индустрия е нововъзникващ сектор, организиран между взаимосвързани вериги 
за създаване на стойност, който има за цел трансформиране на възобновяеми биологични 
суровини (като селскостопански остатъци, биоотпадъци и водна биомаса) в биобазирани 
продукти, материали и енергия, заменяйки техните базирани на фосили версии. Тя предлага 
огромен потенциал за справяне с обществените предизвикателства, вариращи от влошаване на 
околната среда до климатични промени. Освен това индустрията на биологична основа играе 
важна роля за стимулиране на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на 
Европа чрез реиндустриализация и съживяване на селските и крайбрежните райони, като по 
този начин осигурява десетки хиляди работни места.

BBI JU е получило финансиране от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

Дата: Юни 2019 г.

Контакти

info@bbi.europa.eu

www.bbi-europe.eu

Последвайте ни

   Bio-based Industries Joint Undertaking

   @BBI2020

   BioBasedIndustriesJU


