BBI JU v roku 2020
& jeho vývoj v ďalšom programovom období
Webinár, 3. jún 2020
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Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia
využívajúce biologické materiály
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SK účasti 2014 -2019
Organizácia

Mesto

Čistý príspevok EÚ

Účasti

ENERGOCHEMICA TRADING AS

Bratislava

€ 10 134 434

2

FARMA OBORIN SRO

Dobšiná

€ 3 069 500

1

IKEA INDUSTRY SLOVAKIA SRO
NARODNE POLNOHOSPODARSKE A
POTRAVINARSKE CENTRUM

Malacky

€ 1 122 795

1

Lužianky

€ 659 375

1

FYZIKALNY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED Bratislava

€ 417 000

1

HIGHCHEM SRO

Bratislava

€ 265 703

1

PEDAL CONSULTING SRO

Martin

€ 232 125

2

DAPHNE - INSTITUT APLIKOVANEJ EKOLOGIE

Bratislava

€ 185 875

1

BIC BRATISLAVA SPOL SRO

Bratislava

€ 54 688

1

BIOPHIL CENTRAL EUROPE SRO

Bratislava

€0

1

CHEMKO AS SLOVAKIA

Bratislava

€ 98 798

1

CHEMSTROJ SRO

Strážske

€ 5 389 875

1

ENVIRAL AS

Leopoldov

€0

1

TECHNOLOGICKY INSTITUT A. RUPRECHTAAS

Bratislava

€ 202 500

1

3.6.2020

10

SK účasti 2014 -2019
Názov projektu
Akronym
BIOSKOH’s Innovation Stepping Stones for
a novel European Second Generation
BIOSKOH
BioEconomy
Securing Sustainable Dendromass
Production with Poplar Plantations in
European Rural Areas

SC2

5

17 319 932

BBI.VC1.F1

Dendromass4Europe SC2

4

3 543 220

BBI-2016-D09

SC2

1

417 000

BBI-2016-R09

SC2

2

265 703

BBI.2017.R4

SC2

1

129 625

BBI.2017.S1

SC2

1

102 500

BBI.S2-2015

Communication and awareness

SC2

1

0

BBI.VC3.F1

Added value products from
underutilised agricultural resources

Bridging Consumers, Brands and Bio Based
Industry to improve the market of
BIOBRIDGES
sustainable bio-based products
Increase public awareness of bio-based
products and applications supporting the
BIOWAYS
growth of the European bioeconomy
Flagship demonstration of an integrated
biorefinery for dry crops sustainable
exploitation towards biobased materials
production
FIRST2RUN

CENTRAL EUROPEAN LEADERS OF
BIOECONOMY NETWORK

3.6.2020

úč
asť

Popis témy
From lignocellulosic feedstock to
advanced bio-based chemicals,
materials or ethanol
Biomass production on unused land
for conversion into added-value
products while ‘boosting rural and
industrial development’
Exploiting algae and other aquatic
biomass for production of molecules
for pharma, nutraceuticals, food
additives and cosmetic applications
Proteins and other bioactive
ingredients from side streams and
residues
Establish cooperation and
partnership with brand owners and
consumer representatives to
improve the market access of
sustainable bio-based products

Valuable Products from Algae Using New
Magnetic Cultivation and Extraction
VALUEMAG
Techniques
Separation, fractionation and isolation of
biologically active natural substances from
EXCornsEED
corn oil and other side streams

CELEBio

oblasť

Biotechn
ology

1

príspevok EÚ

Kód témy

54 688

Expand the bio-based industry across
BBI.2018.SO4.S2 Europe

11
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H2020-BBI-JTI-2019
Nové projekty – (výskum - výrobná linka):
• 3 CSA – 4,5 mil. € výzvy v biohospodárstve na urýchlenie zavádzania
produktov na báze biologických materiálov na trh
• 12 RIA - 50 mil. € na vývoj nových technológií a vyplnenie medzier
v hodnotových reťazcoch
• 6 IA – DA – 31,8 mil. € na zriadenie demonštračných výrobných zariadení
v Európe
• 1 IA - FA – 19,9 mil.€ na vybudovanie rafinérií prvých svojho druhu
v Európe
Projekty BBI JU sú financované z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Vo väčšine prípadov, projektoví partneri navýšia uvedené granty aby dosiahli
rozpočet potrebný pre implementáciu projektu.
3.6.2020
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H2020-BBI-JTI-2019 projekty
AFTERBIOCHEM will build biorefineries producing bio-based chemicals for
hygiene products, pharmaceuticals and polymers.
ALEHOOP will pilot sustainable macroalgae and legumebased biorefineries to produce low-cost proteins for food and animal feed.
Allthings.bioPRO will involve citizens in setting the bio-based industry
agenda, by launching online and offline consultation and discussion.
BeonNAT will use underexploited woody species to obtain eight bioproducts,
including bioplastics, wood paper, essential oils, and absorbents.

BIOBESTicide will produce an affordable, highly effective and ecofriendly biopesticide to protect vines.
BIOCOMEM will demonstrate the industrial application of bio-based plastic
membranes for high-performing gas separations.
3.6.2020
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H2020-BBI-JTI-2019 projekty
BioSPRINT will improve the transformation of lignocellulosic biomass into new biobased materials, while reducing operation costs and greenhouse emissions.
BIOSWITCH will help brand owners from chemistry, forest, food and agriculture
sectors switching to bio-based production by assisting them throughout this journey,
as well as supporting their communication with public administration and consumers.
BIOVEXO will work on innovative biopesticides targeting Xylella bacteria, to fight a
disease that threatens olive and almond production in the Mediterranean region.
BIZENTE will apply an enzyme-based innovative technology for the biodegradation of
plastic components that currently end up in landfills or incinerators.
CAFIPLA will improve the sorting of biowaste to be used as biomass to produce various
biodegradable components that can be turned into everyday products, such as
packaging or insulation material.

3.6.2020
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H2020-BBI-JTI-2019 projekty
CHAMPION will develop new bio-based, recyclable and biodegradable
materials for high-performance applications to replace petrochemical-derived
products in the textile, coating and other sectors.
ENZYCLE will use enzymes to recycle and put back into production
plastic fractions, including microplastics, that currently cannot be recycled.

Glaukos will design circular solutions for the textile industry to produce
recyclable and sustainable materials and thus reduce (micro) plastic pollution
in the oceans. 1 SK/14 čl. konzorcium
IRODDI will develop new bio-based products such as surfactants, lubricants,
adhesives and cosmetics using free fatty acids contained in the
residual sidestream of the refining process of oils and fats.
MODEL2BIO will develop models to optimise the composition, management
and processing of bio-based residual streams from the agri-food industry.

3.6.2020
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H2020-BBI-JTI-2019 projekty
MPowerBIO will build digital tools for evaluating investment readiness, as well as
online training modules for SMEs to prepare high-quality projects in the bio-based
sector.
MULTI-STR3AM will demonstrate the sustainable conversion of microalgae into highquality products for food, feed and fragrance applications.
NENU2PHAR will optimise the entire production chain of bioplastic components in
Europe and offer promising biodegradable substitutes used in different consumer
products.
PHERA will develop and commercialise pest control mechanisms with bio-based
pheromones to protect crops in Europe.
RECOVER will facilitate the biodegradation of plastics used in the agriculture sector
and food industry and convert them into bio-based raw materials. This will improve
municipal waste handling and reduce soil pollution.
UP4HEALTH will set the basis for new value chains using food processing by-products
to produce bio-based materials for the nutraceutical and cosmetic sectors.
3.6.2020
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BBI JU 2020 – 7. AWP
֎ AWP – rozvoj hodnotových reťazcov
Biomasa – spracovanie – uplatnenie produktov na trhoch
- Integrácia dodávateľov vstupných surovín z biomasy
- Vytvorenie dopytu po surovinách z biomasy z bio-rafinačných
procesov
- Budovanie partnerstiev s aktérmi na koncových trhoch, aby sa
vytvoril tlak na trh s bioproduktami

3.6.2020
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H2020-BBI- JTI-2020
7. Výzva 2014-2020
Indikatívny rozpočet:
102 mil. €
(rozpočet môže byť navýšený o prostriedky BBI
JU nevyužité v predošlých rokoch v rámci limitu
stanoveného flexibilitou rozpočtu výzvy).
16 topics: 5 RIAs, 4 CSAs, 4 DEMOs, 3 FLAGs.
3.6.2020
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H2020-BBI- JTI-2020
Predpokladaná hodnota
in-kind príspevkov
od členov, ktorí nie sú členmi Únie alebo jej
zakladajúcimi členmi (BIC):
minimum 49 mil. €

3.6.2020
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H2020-BBI- JTI-2020
Predkladanie návrhov len elektronicky
Funding & tender opportunities portal

3.6.2020
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H2020-BBI- JTI-2020
Časový harmonogram výzvy
Zverejnenie textov tém (Annual Work Plan 2020): December 2019
Otvorenie výzvy:

Uzávierka výzvy:
Hodnotenie návrhov:

15. apríl 2020

3. september 2020, 17:00 CET
október – november 2020

Zaslanie výsledkov žiadateľom: december 2020 – január 2021

3.6.2020
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PRIORITY 2020
• posilniť zásobovanie udržateľnými surovinami
z biomasy na zásobovanie oboch existujúcich aj
nových hodnotových reťazcov
• optimalizovať efektívne spracovanie pre integrované
biorafinérie výskumom, rozvojom a inováciami
• vývoj inovatívnych bioproduktov identifikovaných
uplatnením na trhu
• vytvoriť a zrýchliť absorpciu na trhu s bioproduktami
a ich aplikácia

3.6.2020
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Strategické smery
SO1 – Suroviny - expanzia a diverzifikácia portfólia biomasy lepším
využitím existujúcich zdrojov a zapojenie nových zdrojov.

SO2 – Procesy - zlepšiť efektívnosti a udržateľnosti bio-rafináciu

biomasy na zlúčeniny pre chemikálie a materiály a vývoj nových
prelomových procesov.

SO3 – Produkty - zvýšiť aplikovateľnosť bio-produktov s vysokou

pridanou hodnotou a predísť cenovej súťaži s produktami na báze
fosílií sledovaním pokrokových funkcií a bezkonkurenčnej výkonnosti.

SO4 – Trh - reagovať na obavy spoločnosti v súvislosti s bioproduktami a dialóg so sociálnymi a spotrebiteľskými skupinami
o prínosoch riešeniach a riadení potenciálnych rizík.

3.6.2020
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SO 1 – FEEDSTOCK
Foster supply of sustainable biomass-feedstock to feed both existing and new value chains

- Zlepšiť zužitkovanie existujúcich zdrojov surovín z odvetvových sektorov
poľnohospodárskeho, lesného, morského, chemického a odpadového, aj
v geografických oblastiach s aktivitami na báze biomasy
(vrátane surovín z výroby papiera a celulózy, potravinárskej výroby a spracovateľských odvetví);

- Rozšíriť využívanie organickej frakcie tuhého mestského odpadu (TKO), kalov
z mestských čistiarní odpadových, priemyselného organického odpadu a rezíduí
z viacročných plodín ako surovín pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické
materiály,
- využívať akvatickej biomasy ako suroviny pre odvetvia využívajúce biologické
materiály,
- valorizácia vedľajších produktov a rezíduí z operácií využívajúcich biologické
materiály, vrátane (existujúcich) biorafinérií.

3.6.2020
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BBI2020.SO1.D1 – RESOLVE SUPPLY-CHAIN HURDLES FOR TURNING
RESIDUAL WASTE STREAMS INTO FUNCTIONAL MOLECULES FOR
FOOD AND/OR NON-FOOD MARKET APPLICATIONS
IF: max. 7 mil. € / 4-5 r.
Špecifická výzva
!!! Vyriešiť prekážky dodávateľského reťazca a umožniť obnovu a spracovanie funkčných molekúl
v reziduálnych tokoch z rôznych sektorov

Reziduálne toky z rôznych odvetví obsahujú funkčné molekuly, ktoré by bolo možné využiť
na potravinárske i nepotravinárske účely, v závislosti od ich plánovanej aplikácie na trhu.
Reziduálne toky sa však často používajú ako zdroje bez hodnoty alebo len s veľmi malou
hodnotou, najmä s využitím ich výhrevnému obsahu a teda ako palivo.
Často sa kvôli prekážkam v hodnotovom reťazci nevyužívajú vôbec:
- veľké vzdialenosti medzi miestom, kde sa generujú a miestom možného spracovania
- nízka hustota a/alebo vysoký obsah vody v rezíduách
- Kapacity dostupných spracovateľských jednotiek presahuje dostupnú miestnu ponuku
vstupných surovín.

3.6.2020
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BBI2020.SO1.D2 — USE BIOGENIC GASEOUS CARBON TO INCREASE
FEEDSTOCK AVAILABILITY FOR THE INDUSTRY
IF: max. 7 mil. € / 4-5 r.
Špecifická výzva
!!! Používať biogénny plynný uhlík ako vstupnú surovinu pre priemysel na báze biomasy, cez priamu
konverziu na bio-chemikálie alebo medziprodukty alebo pestovanie nových zdrojov biomasy

Emisie uhlíkových plynov sú hrozbou pre stabilitu klímy, keď prekročia extrakčnú kapacitu
rastlín, lesov a morí. Niektoré oblasti priemyslu sa preto usilujú o vytvorenie hospodárstva
s nízko-uhlíkovými emisiami predchádzaním uhlíkovým emisiám na fosílnej báze alebo ich
znižovaním alebo zachytávaním týchto emisií na skladovanie alebo využitie. Emisie
s obsahom uhlíka sú tiež potenciálnymi surovinovými zdrojmi pre priemysel. Niektoré
konverzie a technológie boli potvrdené v laboratóriu dokonca na pilotnej úrovni.
Nastal čas posunúť tieto technológie na demonštračnú úroveň a následne ich využívať
priemyselne.
Biogénny plynný uhlík možno použiť:
(i) ako surovinu pre konverziu na základné platformové chemikálie alebo
(ii) na zvýšenie rastu biomasy ako suroviny pre priemyselné využitie;
Energetické riešenia sú mimo rozsah tejto témy.

3.6.2020
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BBI2020.SO1.F1 – VALORISE THE ORGANIC FRACTION OF MUNICIPAL
SOLID WASTE THROUGH AN INTEGRATED BIOREFINERY AT
COMMERCIAL LEVEL
IF: max. 15 mil. € / 4-5 r.
Špecifická výzva
! Trvale udržateľne rozširovať konverziu OF TKO na produkty s pridanou hodnotou na komerčnú
! úroveň

Organická frakcia tuhého komunálneho odpadu (OFTKO) predstavuje významnú surovinu pre
biologickú rafináciu a jej premenu na hodnotné zlúčeniny s využitím v rôznych segmentoch trhu.
Ide o cennú surovinu, ktorú často vnímajú mestá ako svoju agendu, kvôli jej potenciálnemu tlaku
na environment a ľudské zdravie.
Spolu s ďalšími tokmi odpadu sa OFTKO často používa na obnovu energie alebo sa posiela na
skládku, čo bráni využitiu jej potenciálu pre hodnotné produkty dosiahnuteľné v kaskádových
operáciách.
Kompostovanie, digescia a proces obnovy energie sú schopné znížiť objem skládkovania tejto
frakcie. Napriek tomu ide o procesy, ktorých výsledkom sú produkty s nízkou hodnotou ako
kompost, bioplyn, digestát a spaľovanie hodnotných zdrojov.
Na výsledkoch realizovaných projektoch je priemysel pripravený posunúť sa k rafinérii (prvej
svojho druhu) na komerčnú úroveň.
Úspešné fungovanie na tejto úrovni naštartuje lepšie využívanie potenciálu OF TKO v Európe.

3.6.2020
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BBI2020.SO1.F2 — TURN LIGNIN INTO MATERIALS AND
CHEMICALS FOR HIGH-END APPLICATIONS
IF: max. 16 mil. € / 4-5 r.
Špecifická výzva
!!! Udržateľne komercializovať transformáciu lignínu na chemikálie
a materiály s cieľom ich použitia s pridanou hodnotou
Lignín sa nachádza drevnej a nedrevenej celulózovej biomase, ktorá je vedľajším
produktom (vo veľkých množstvách) lignocelulózových biorafinérií a chemických
procesov. Je to hodnotný bio-polymér, ktorý sa v súčasnosti využíva ako palivo
s nízkou hodnotou.
Nahradenie produktov na báze fosílnych surovín vysokokvalitnými produktami
na báze lignínu bude významným príspevkom ku klimaticky neutrálnej Európe
do 2050.
Lignín možno použiť taký (napr. v stavebnom priemysle). Lignín je schopný to
sekvestrovať biogénny uhlík, čím môže významne prispieť k zmierneniu
klimatickej zmeny. Vysoko polymerický charakter lignínu znamená, že obsahuje
mnoho funkčných molekúl. Kroky inteligentného spracovania
3.6.2020
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BBI2020.SO1.F3 — PRODUCE FOOD INGREDIENTS WITH HIGH
NUTRITIONAL VALUE FROM AQUATIC SOURCES
IF: max 16 mil. € / 4-5 r.
Špecifická výzva
!!! Udržateľné zvyšovanie konverzie nových a udržateľných akvatických
a morských zdrojov pre ľudskú potravu a príspievanie k potravinovej
a nutričnej bezpečnosti
Rast svetovej populácie bude potrebovať dodatočné zdroje proteínov a ingrediencií
s vysokou nutričnou hodnotou, ktoré nevyčerpajú prírodné zdroje. Potravinársky
priemysel môže podstatne prispieť zvýšením svoje zdrojovej efektivity, ale bude
potrebné nájsť nové zdroje proteínu. Odvetvie rybolovu a akvakultúry prispievajú
k uvedenému cieľu a súčasne zachovávajú zdravý morský a akvatický ekosystém.
Implementácia spoločnej politiky rybolovu ukazuje príležitosti pre efektívnu
a udržateľnú transformáciu málo využívaných tokov na hodnotné ingrediencie.
Mnoho projektov demonštruje úspešnú konverziu biomasy, najmä rias, na ingrediencie
s vysokou hodnotou pre potravinové využitie.

3.6.2020
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Strategic Orientation 2 - PROCESS
OPTIMISE EFFICIENT PROCESSING FOR INTEGRATED BIOREFINERIES THROUGH R&D&I

Vymedzené oblasti:
• zlepšiť efektivitu prípravných krokov
• zvýšiť efektivitu chemickej a biologickej
katalýzy zameranej na lepšiu kvalitu
produktov, vyššiu selektivitu, nižšie náklady,
nižšiu spotrebu energie

3.6.2020
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BBI2020.SO2.R1 — USE ENABLING TECHNOLOGIES TO IMPROVE
FEEDSTOCK AVAILABILITY AND SUSTAINABILITY FOR THE BIO-BASED
INDUSTRY
IF: 2 - 5 mil. € / 3-5 r.
Špecifická výzva
!!! Zvýšiť dostupnosť biomasy, efektivitu zdrojov a udržateľnosť pre priemysel
využívajúci biologické materiály podporou moderných a inovatívnych technológií
Celkovú efektivitu zdrojov v hodnotových reťazcoch ovplyvňujú variabilné a často
nepredpovedateľné podmienkami (napr. počasie, geografické rozdiely, patogény).
Pri plánovaní je nutné zohľadniť početné vstupy o pôdnych podmienkach, biodiverzite,
logistike, manažmente zdrojov, atď.
Existuje mnoho podporných technológií, ktoré podporujú inteligentnejšie, bezpečnejšie,
efektívnejšie a environmentálne vhodné bio-based hodnotové reťazce.
‘big data’, GISy, umelá inteligencia, internet vecí, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu kvality a
dostupnosť (reziduálnej) biomasy ako suroviny pre procesy založené na biomase.
Následne si môže bio-priemysel lepšie plánovať dodávku surovín a zosúladiť svoje
prevádzkové kroky.
Tieto technológie pomôžu prispôsobiť a technologické kroky v príprave spracovania.

3.6.2020
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BBI2020.SO2.R2 — DEVELOP INTEGRAL FRACTIONATION OF
LIGNOCELLULOSE TO PRODUCE COMPONENTS FOR HIGH-VALUE
APPLICATIONS
IF: 2 - 5 mil. € / 3-5 r.
Špecifická výzva
!!! Rozložiť lignocelulózu na jej zložky a pridať hodnotu väčšine frakcií (nielen celulózu)
v identifikovaných aplikáciách
Lignín a hemicelulóza sa najčastejšie využívajú ako málo kvalitné, vedľajšie toky lignocelulózovej
frakcie s nízkou hodnotou, hoci oba, lignín aj hemicelulóza, patria k najhodnotnejším surovinám
pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály.
Mohli by zohrávať rozhodujúcu rolu pri zabezpečení dodávok pre existujúci aj nový hodnotový
reťazec.
Niektoré použitia lignínu a hemicelulózy už boli preukázané . Lignín aj hemicelulóza sú dostupné
vo veľkých množstvách aj z existujúcich prevádzok, stále je však výzvou zvýšenie ich kvalitu na
požadovanú úroveň, aby ich bolo možné ďalej spracovávať cenovo dostupným spôsobom
efektívne využívajúcim zdroje.
Bude potrebné identifikovať konkrétne, udržateľné a ekonomicky atraktívne aplikácie a tiež
špecifikovať potrebné kvalitatívne aspekty lignínu a hemicelulózy na podporu komercializácie.
Priemysel má záujem o používanie oboch lignínu a hemicelulózy ako vstupných surovín pre nové
bio-based hodnotové reťazce.

3.6.2020
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BBI2020.SO2.R3 — DEVELOP BIO-BASED SOLUTIONS TO RECYCLE
COMPOSITES
IF: 2 - 5 mil. € / 3-5 r.
Špecifická výzva
!!! Zvýšiť recyklovateľnosť kompozitov

Úplná recyklovateľnosť kompozitov efektívnou separáciou a obnovou komponetov je stále
problémom. Je to vďaka adhezivám používaným na spájanie rôznych vrstiev a materiálov
dohromady. Spojovacie prvky na báze fosílií, ktoré sa v súčasnosti používajú, sa ťažko
separujú od iných komponentov a nie je možné recyklovať spoločne s materským
materiálom.
Priemysel môže zlepšiť recyklovateľnosť kompozitov vývojom spojovacích materílov na
biologickej báze, ktoré bude možné rozložiť za špecifických podmienok (napr. pH, teplota,
mikroorganizmy). Nové spojovacie materiály nahradia v kompozitoch svoje alternatívy na
báze fosílií a umožnia oveľa jednoduchšie recyklovať viacvrstvové plasty a kompozity.
Vhodnou koncepciou pri recyklovateľnosti je „väčšia zodpovednosť výrobcu“, ktorá robí
výrobcov zodpovedných za celý životný cyklus produktu, jeho spätný odber, recykláciu a
konečné nakladanie. Väčšia zodpovednosť výrobcu bude dôležitým vstupom pre niektoré
rýchlo expandujúce oblasti použitia, ako je 3D tlač materiálov na báze celulózy, ktoré
ponúkajú nové príležitosti pre regionálne odvetvia.
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BBI2020.SO2.R4 — EXTRACT BIOACTIVE COMPOUNDS FROM NEW,
UNDER-EXPLOITED AND/OR RECALCITRANT RESIDUAL BIO-BASED
STREAMS FOR HIGH-VALUE APPLICATIONS
IF: 2 – 5 mil. € / 3-5 r.
Špecifická výzva
!!! Vyvinúť vhodné spracovateľské schémy na extrakciu bioaktívnych zlúčenín z
nových, málo využívaných a/alebo odmietaných reziduálnych tokov, aby ich
bolo možné využiť v aplikáciách s vysokou pridanou hodnotou.
Pretrváva veľký záujem využiť nové a alternatívne zdroje na získavanie udržateľných a
vysokohodnotných biologických ingrediencií. Ide o málo využívané vedľajšie toky
obsahujúce bioaktívne zlúčeniny s vysokým trhovým potenciálom, po ktorých je veľký dopyt
v potravinárstve, krmovinárstve, kozmetike vďaka spotrebiteľskému dopytu po funkčných,
prírodných a udržateľných produktoch.
Extrakcia bioaktív z rôznych zdrojov prináša so sebou výzvy zahŕňajúce hľadanie vhodných
metód prípravy aj spracovania. Extrakčné procesy by mali byť environmentálne udržateľné,
ekonomicky životaschopné a zachovávajúce funkčnosť a kvalitu zložiek.
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BBI2020.SO2.D3 — UPSCALE THE PRODUCTION OF BIO-BASED PLATFORM
MOLECULES FOR LARGER MARKET APPLICATIONS
IF: max. 7 mil. € / 4-5 r.
Špecifická výzva
!!! Zvýšiť produkciu platformových biomolekúl na dostatočné množstvá v adekvátnej kvalite, a
tým podporiť ich širšie uplatnenie na nových a existujúcich trhoch

Udržateľná produkcia platformových molekúl na báze biologických materiálov so širokou
škálou možného uplatnenia by mohla zvýšiť konkurencieschopnosť bio-materiálov a bio-produktov v porovnaní s ich alternatívami na báze fosílií.
Platformové chemikálie sú medziproduktové molekuly, ktoré možno využívať pri výrobe
veľkého množstva koncových produktov, ako sú biopolyméry, vysokohodnotné aditíva a iné
bioprodukty. Môžu preto odomknúť celé hodnotové reťazce, ak budú produkované v
dostatočných množstvách vo vysokej kvalite a v dobrých konkurencieschopných cenách. K
sľubným platformovým molekulám patria HMF, FDCA - furidikarboxylová kyselina, niektoré
organické kyseliny a alkoholy z rôznych druhov biomasy.
Záujem trhu o platformové molekuly sa zvyšuje. Aby sa zvýšil ich prienik na trh je potrebné
aby boli schopné konkurovať svojim alternatívam na báze fosílií, zvýšiť ich produkciu,
zabezpečiť konkurencieschopné ceny a kvalitu porovnateľnú so súčasným stavom.
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Strategic Orientation 3 - PRODUCTS
DEVELOP INNOVATIVE BIO-BASED PRODUCTS FOR IDENTIFIED MARKET APPLICATIONS

Vymedzené oblasti
• materiály na biologickom základe, ktoré prekonávajú materiály na
báze fosílií s porovnateľným využitím v sektore baliarenskom,
stavebnom, poľnohospodárskom, dopravnom, osobnej starostlivosti
a hygieny
• objavenie bio-chemikálií, ktoré nemajú alternatívy na báze fosílií
alebo priemyselnej výroby
• nové bio-chemikálie a materiály spĺňajúce všetky bezpečnostné a
regulačné požiadavky
• proteíny a bio-aditíva z rastlín, reziduálnych tokov z potravinárskej
výroby a iných tokov (odpad) bohatých na proteíny
a vysokohodnotné molekuly
• bio-plasty, ktoré sú biologicky rozložiteľné, kompostovateľné alebo
recyklovateľné
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BIO-BASED PRODUCTS THAT OUTPERFORM FOSSIL-BASED COUNTERPARTS
BBI2020.SO3.R5 — IMPROVE THE SUSTAINABILITY OF COATINGS
IF: 2 – 5 mil. € / 3-5 r.
Špecifická výzva
!!! Nahradiť zlúčeniny na báze fosílií v prostriedkoch povrchovej úpravy bio-alternatívami tak,
aby sa zaistila výkonnosť povrchových úprav aspoň identická tradičným povrchovým úpravám

Poťahovanie sa často využíva pri skle, betóne, kove, nábytku...
V závislosti od požadovanej špecifickej účinnosti poťahovanie má slúžiť rôznemu účelu
- preventívne odpudzovanie, samočistenie, ochrana, hydroizolácia, ohňovzdornosť,
protikorozívnosť, inzultácia a protihnilobnosť.
Vzhľadom na túto rôznorodosť požiadaviek sú stále viac žiadané udržateľné potery.
Výrobcovia teda predstavujú bio-alternatívy poťahových prípravkov, ktorými
nahrádzajúcich zlúčeniny na báze fosílií, z ktorých niektoré predstavujú pre človeka
potenciálne zdravotné riziká (napr. niektoré rozpúšťadlá).
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BBI2020.SO3.D4 — DEMONSTRATE SUPERIOR BIO-BASED PACKAGING
SOLUTIONS WITH MINIMAL ENVIRONMENTAL DAMAGE
IF: max. 7 mil. € / 4-5 r.
Špecifická výzva
!!! Zvýšiť produkciu udržateľných a vysokovýkonných baliacich bio-riešení, ktoré nespôsobujú
environmentálne škody počas použitia a po použití
Balenie je kľúčom k udržateľnosti kvality a trvanlivosti spotrebiteľských a priemyselných produktov počas ich životnosti.
V súčasnosti je väčšina obalových materiálov na báze fosílií a môžu byťna konci svojho životného cyklu príčinou
environmentálnych problémov.
Napríklad, oxo-plasty (sáčky na smeti, nákupné tašky, potravinové obaly, pokrývky skládok) sa štiepia na veľmi malé
častice, čím prispievajú k environmentálnej (pôda, more, vzduch) kontaminácii mikroplastami.
Nie všetky biologicky rozložiteľné obalové materiály sa rozpadajú dostatočne rýchlo nato, aby sa predišlo kontaminácii
mora a pôdy.
Svojou Stratégiou o plastoch z 2018, Európska komisia predložila plán
- urobiť všetky plastové obaly na trhu EÚ recyklovateľné do 2030;
- redukovať plasty na jedno použitie; a
- zakázať medzinárodné používanie mikroplastov.
Priemysel môže vyvinúť a vyrábať bio-based obalové materiály s lepšou funkčnou výkonnosť ako u ich fossil-based
alternatívy, zlepšiť tak funkčnosť plynovej bariéry, dlhšiu dobu skladovateľnosti potravín, bezpečnosť spotrebiteľa.
Obalové bio-materiály by mali byť opakovane použiteľné alebo recyklovateľné tam. Baliace bio-materiály,
biodegradovateľné, kompostovateľné alebo degradovateľné v špecifickom prostredí môžu byť využiteľné v iných
oblastiach, napr. na balenie potravín, ak obalovy obsahujú po použití zbytky potravín a nedajú sa recyklovať ako súčasť
recyklovateľných plastových tokov.
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Strategic Orientation 4 - MARKET UPTAKE
CREATE AND ACCELERATE THE MARKET UPTAKE OF BIO-BASED PRODUCTS AND APPLICATIONS

Cieľ:
reagovať na obavy spoločnosti v súvislosti s bio-produktami a zahájiť dialóg
so sociálnymi a spotrebiteľskými skupinami o prínosoch riešení a riadení
potenciálnych rizík
•

identifikovať a navrhnúť riešenia na odstránenie prípadných prekážok
rastúceho využívania organickej frakcie odpadu v bio-priemysle,

•

zvýšiť a zlepšiť komunikáciu a dialóg so všetkými stakeholdermi o prínosoch
a prípadných rizikách nových bio-produktov,

•

Vybudovať spoluprácu a partnerstvá s majiteľmi značiek a zástupcami
spotrebiteľov na zlepšenie prístupu udržateľných bio-produktov na trh.
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BBI2020.SO4.S1 — HELP START-UPS AND SPIN-OFFS TO GAIN ACCESS TO
FINANCE
IF: max 1,5 mil. € / 1 projekt / 1-3 r.
Špecifická výzva
!!! Pomôcť start-upom a spin-offom zlepšiť ich networkingové aktivity s relevantnými
stakeholder-mi, pomôcť im zlepšiť ich projektový zámer a získať prístup
k možnostiam financovania v sektore využívajúcom biologické materiály

Hľadanie príležitostí na sieťovanie prostredníctvom vhodných organizácií, klastrov a
platforiem, ktoré môžu priviesť start-upy a spin-offy do kontaktu s veľkými podnikmi,
regionálnymi klastrami, zástupcami spotrebiteľov a ďalšími hráčmi na trhu. Toto zviditeľní
start-upy a spin-offy a umožní im získať financovanie od získaných kontaktov.
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BBI2020.SO4.S2 — PROVIDE INSIGHT ON EMERGING TECHNOLOGIES FOR
BIO-BASED VALUE CHAINS
IF: max. 1 mil € / 1 projekt / 1-2 roky
Špecifická výzva
!!! Poskytnúť kompletný prehľad o relevantných, existujúcich aj vznikajúcich, technológiách pre
priemysel na báze biologických materiálov

Nie je možné, aby všetci aktéri poznali všetky existujúce a vznikajúce technológie,
využiteľných v bio-based hodnotových reťazcoch. Technológie sa neustále vyvíjajú a je
nemožné tento vývoj sledovať.
Mapovanie technológií v užívateľsky prístupnej databáze by bolo riešením tejto situácie.
Databáza by kategorizovala technológie podľa vybraných charakteristík: aplikačná oblasť,
suroviny (napr. zdroj, veľkosť s kompozícia), výrobný princíp (napr. chemický,
biotechnologický, mechanický), vyspelosť (TRL), spotreba energie, maximálna kapacita,
podmienky aplikácie (napr. teplota, pH), v kombinácii s inými technológiami, relevantné
technické štúdie, atď.
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BBI2020.SO4.S3 — CREATE AND INTERLINK BIO-BASED EDUCATION CENTRES
TO MEET INDUSTRY’S NEEDS OF SKILLS AND COMPETENCES
IF: max. 1,5 mil. € / 1 projekt / 1-3r.
Špecifická výzva
!!! Zvýšiť kooperáciu priemyslu využívajúcom biologické materiály so vzdelávacím
systémom, aby sa tak predišlo nedostatkom v zručnostiach a kompetenciách
Vďaka tomu, že ide o relatívne nové odvetvie s medzisektorovou povahou, priemysel
využívajúce biologické materiály vyžaduje súbor zručností a kompetencií, ktoré v niektorých
regiónoch nie sú dostupné, ale ktoré sa vyučujú na niektorých školách.
Kompetenčnú priepasť pomáha uzatvárať rastúca spolupráca priemyslu s akademickým
svetom. Táto sa prejavuje v tréningových alebo inovačných centrách, zameraných na
spoločné projekty, iniciatívy, niekde vzdelávacie projekty.. Existujúce centrá sa zameriavajú
na regionálne potreby a profitujú z nich najmä lokálne MSP. Koordinácia medzi centrami je
veľmi malá.
Priemysel by chcel prepojiť bio-based vzdelávacie centrá so vzdelávacími inštitúciami aby sa
venovali kompetenciám a zručnostiam potrebných do budúcnosti. Vzájomné prepájanie sa
centier pomôže navrhnúť spoločný rámec štandardov a zručností. Rastúca interakcia bude
tak prínosom pre spoločnosť ako celok a biohospodárstvo vo všeobecnosti.
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BBI2020.SO4.S4 — EXPAND CIRCULAR ECONOMY TO INCLUDE THE
UNDEREXPLOITED CIRCULAR BIOECONOMY
IF: max. 1 mil. € / 1 projekt / 1-2 roky
Špecifická výzva
!!! Zosúladiť legislatívu, odpadové hospodárstvo, obehovosť a biohospodártsvo
Obehové hospodárstvo sa zameriava na zachovávanie hodnoty produktov, materiálov a zdrojov na taký
dlhý čas, ako je to možné ich opätovným vracaním do produktového cyklu a súčasnej minimalizácie
generovania odpadu. Biohospodárstvo pokrýva všetky sektory a systémy závislé od biologických zdrojov
(zvieratá, rastliny, mikroorganizmy a derivovanú biomasu, vrátane organického odpadu), ich funkcií a
princípov.
Nové pravidlá EÚ o odpadoch vyžadujú prísnejšiu hierarchiu odpadu a zavádzajú nové požiadavky na
manažment odpadov.
S biohospodárstvom vstupujú do hry nové záujmy zamerané na tvorbu odpadových alebo reziduálnych
tokov, ktoré sa doteraz nevyužívali alebo sa využívali len na ako palivá na spaľovanie, čo môže viesť ku
konfliktom záujmov alebo rôznym pohľadom na prijatie vhodnej stratégie (nakladanie s odpadom predchádzanie odpadom - využívanie materiálov z odpadu).
Zmeny v odpadovej hierarchii vedú ku konfliktom medzi rôznymi stakehodermi.
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TRL
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PRAVIDLÁ ÚČASTI
Odchylne od článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013, pokiaľ ide o BBI
JU sú na financovanie akcií v týchto priemyselných odvetviach, ktoré nie sú
inovačnými opatreniami, z prostriedkov spoločného podniku BBI oprávnení
len títo účastníci
•
•
•

•
•

malé a stredné podniky;
inštitúcie stredného a vyššieho vzdelávania;
neziskové právne subjekty, vrátane tých, ktoré vykonávajú výskum alebo
technický vývoj ako jeden z hlavných predmetov svojej činnosti;
Spoločné výskumné centrum;
medzinárodné európske záujmové organizácie.
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ÚČASŤ A FINANCOVANIE PODĽA TYPU

3.6.2020

48

CALL FOR EXPERTS
BBI JU hľadá expertov na hodnotenie návrhov predložených do Výzvy 2020.
Ak máte záujem stať sa hodnotiteľom návrhov BBI JU
• Registrujte sa – alebo aktualizujte svoj profil - v databáze nezávislých
hodnotiteľov Európskej komisie cez portál
Funding and tender opportunities portal a
• Pošlite svoj záujem s odporúčaním na experts@bbi.europa.eu
Keďže BBI JU funguje v mnohých sektoroch, neustále hľadá odborných
hodnotiteľov zo širokej škály oblastí súvisiacich s priemyselnými odvetviami
na báze biologických materiálov.
Ako hodnotiteľ návrhov získate hodnotný náhľad do problematiky bio-based
priemyslu a programu Horizont 2020.
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VIAC INFORMÁCIÍ
Annual Work Plan 2020 - obsahuje aj texty tém
Call booklet
2020 BBI JU Virtual Info Day of 22 April – záznam z predstavenia
výzvy, tém a podmienok predkladania žiadostí
Partnering Platform – bezplatná možnosť vytvoriť si online profil
na vzájomnú komunikáciu s inými potenciálnymi žiadateľmi
v rámci výzvy BBI JU - aktualizovaná v Q2 2020.
Žiadatelia, ktorí majú záujem o profesionálnu podporu alebo
poradenstvo na národnej úrovni môžu kontaktovať
zodpovedajúceho člena siete národných kontaktných bodov
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ĎALŠIE DOKUMENTY

Guide for applicants
FAQ for applicants
BBI JU Strategic Innovation and Research Agenda
(SIRA)
Horizon 2020 Rules for participation
BBI JU Derogation to H2020 Rules for Participation
BBI JU Regulation of establishment
Horizon 2020 Regulation of Establishment
Communication from BIC regarding the project
beneficiaries contribution (21/09/2018)
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Ďakujem za pozornosť
Ing. Nataša Hurtová, BIO NCP
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