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Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 
Kutatás-fejlesztési programjából kapott támogatást 
a 696394 számú szerződés keretében.

Biomassza Innovációs Partnerségek
A többszereplős hálózatokat Biomassza 

Innovációs Partnerségek menedzselik. 

Ezek először három csomópontban 

alakulnak meg, kísérleti jelleggel: 

Dél-Spanyolországban (Andalúzia), 

Írországban és Magyarországon. 

Mindegyik csomópont célcsoportokra 

kidolgozott és regionális támogatást is 

nyújt, az alábbiak szerint: 

 A meglévő kutatási eredmények és jó gyakorlatok 
 összehangolása a mezőgazdasági és erdészeti biomassza 

 hasznosítása érdekében, a specifikus regionális igények 

 é lehetőségek szerint 

 Új üzleti modellek fejlesztése helyi szintű ötletekből

 Kapacitásépítés célzott innovációs támogatással, a hasznosítási 

 és üzletfejlesztési igényeknek megfelelően.

A projekt koordinátora
Hartmut Welck | Steinbeis-Europa-Zentrum 
der Steinbeis Innovation gGmbH
welck@steinbeis-europa.de | www.steinbeis-europa.de

A Biomassza Innovációs Partnerségek 
menedzserei
Magyarország: Kurucz Katalin | katalin.kurucz@bayzoltan.hu 

Írország: Dr. Helena McMahon | helena.mcmahon@staff.ittralee.ie 

Spanyolország: Cristina Cabeza | cristina.cabeza@juntadeandalucia.es 

facebook.com/agriforvalor twitter.com/agriforvalor

Értékteremtés 
a mezőgazdasági és az 
erdészeti szektorban 

a kutatás és innováció 
közötti kapcsolatok 

szorosabbra 
fűzésével



Az AGRIFORVALOR projektről 
Az AGRIFORVALOR projekt célja a kutatás és innováció közötti kapcsolatok 

szorosabbra fűzése a KFI és a mezőgazdaság és faipar releváns szereplőinek 

összekapcsolásával. A megcélzott iparági szereplők: kutatóintézetek, 

akadémiai szereplők, szövetségek és a bio-iparág vállalatai. Az innovációs 

folyamatok fejlesztését támogató partnerhálózat kialakításával 

a mezőgazdaság és faipar melléktermékeként képződő biomassza 

erőforrások értékesítésére, hasznosítására kerül sor. 

A mezőgazdaság és faipar hulladékainak, mellék- és 
maradványtermékeinek felhasználását optimalizáló 
hálózat kialakítása.

Víziónk
Az érintett iparági szereplők széles körének összekapcsolása: 

 új értékláncok kialakítása, valamint

 a biomassza-melléktermékek piaci hasznosításának 

 ösztönzése magas hozzáadott értéket képviselő termékek 

 előállítását célozva.

Az AGRIFORVALOR projekt közvetít a mezőgazdaság és faipar szereplői 

között, és tájékoztatja őket az új európai piaci és technológiai 

lehetőségekről, annak érdekében, hogy a biomassza értéklánc szereplőinek 

aktivitását ösztönözze. 

1 Hulladékok, szerves, újrahasznosítható maradványtermékek, amelyek nem kizárólag 
 energetikai célra hasznosíthatóak.

Projektpartnerek
Az AGRIFORVALOR projektet megvalósító 
konzorciumot 16 partner alkotja, amelyek 
6 országban működnek. 

Hogyan támogatja a projekt a 
biomassza-értéklánc résztvevőit 
abban, hogy profitáljanak az 
innovációs partnerségből?

Erdészeti és mező
gazdasági termelők

 Aktív szereplővé válnak a biomassza 

 melléktermékek értékláncában.

 Szakmai támogatást kapnak a K+F+I eredmények 

 hasznosításához és az üzletfejlesztéshez.

A bio-iparág szereplői 
 Felhívja a figyelmet a biomassza melléktermékekben 

 rejlő lehetőségekre és a piaci hasznosítás 

 lehetőségeire az „élelmiszer, takarmány, tüzelőanyagok, 

 finomvegyszerek és műtrágya” termékcsoport-láncon. 

 Profitálhatnak a mezőgazdasági és faipari  

 biomassza-melléktermékek piaci hasznosításán 

 alapuló új üzleti modellekből.

K+F szereplők: Oktatási 
intézmények és 
kutatóintézetek

 A K+F+I tevékenység céljának pontosabb

 meghatározása a gyakorlati szakemberek által

 megfogalmazott igényekhez illeszkedve, az eredmények 

 eljuttatása a vállalatokhoz. 
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