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Biogospodarka – nowe możliwości finansowania
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• Przedsięwzięcie: wspólne - Unia Europejska + europejski sektor przemysłowy; 
• Model: partnerstwo publiczno-prywatnego; 
• Działalnośd: w ramach programu Horyzont 2020; 
• Budżet: 3,7 miliarda euro;
• Cel: 1) inwestycje w bioprzemysł;

2) nowe łaocuchy wartości oparte o surowce pochodzenia biologicznego;

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)



Nieograniczone możliwości aby…
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…uzyskiwad więcej z mniej



Budżet BBI JU
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Bio-based Industries Consortium (BIC)
- otwarte stowarzyszenie non-profit – każdy może zostad członkiem BIC;
- > 200 członków: duży przemysł, MŚP, klastry, RTOs, platformy technologiczne, akademia;
- ma wpływ na strategię działania, kształt i tematykę konkursów BBI;
- wkład przemysłu do budżetu BBI: w gotówce (in cash) oraz w formie rzeczowej (in kind);

Partner publiczny
Reprezentowany przez 

KE

Partner prywatny
Sektor przemysłowy

reprezentowany 
przez BIC 

(>70% budżetu BBI)

€ 3,7 

mld

Roczny 

Plan Pracy

Bio-Based Industries

Joint Undertaking



W co celowad? (1/2)
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Roczny Plan Pracy / Wezwanie do składania wniosków

skupia się na:

• Wspieranie stabilnych dostaw biomasy oraz 
budowę nowych łaocuchów wartości

Surowiec

• Optymalizacja efektywnego przetwarzania przez 
R&D  i skalowania w dużych 

pokazowych/flagowych biorafineriach
Biorafinerie

• Rozwój rynków dla nowych produktów 
wytworzonych przy użyciu surowców 

pochodzenia biologicznego i dostosowanie ram 
strategii działania

Rynek, produkty                 
i strategie działania
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Konkursy 2016 (zamknięte): 26 tematów; szacowany budżet: ~161 mln EUR

Nowy Program Pracy na 2017 rok – kwiecieo 2017

Ukierunkowane podejście - 5 tematycznych łaocuchów wartości (VC): 

VC 1: From lignocellulosic feedstock to advanced biofuels, bio-based chemicals 
& biomaterials

VC 2: Next generation forest-based value chains

VC 3: Next generation agro-based value chains

VC 4: New value chains from (organic) waste

VC 5: Integrated energy, pulp and chemicals biorefineries

BBI JU: http://bbi-europe.eu/

Bio-Based Industries Consortium (BIC): http://biconsortium.eu/

W co celowad? (2/2)
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"The best way to predict the 
future is to create it." 

- Peter Drucker

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 
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