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BBI Joint Undertaking 
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Cieľ 

 
Cieľom partnerstva je podpora zmeny smerom k efektívnejšej a 
udržateľnej nízko-uhlíkovej ekonómii a k zvýšeniu 
ekonomického rastu a zamestnanosti najmä v oblastiach 
vidieka cez vývoj udržateľného a konkurencieschopného bio-
priemyslu v Európe. 
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Pracovný program 

• VC 1: z ligno-celulózovej 
suroviny k pokročilým 
biopalivám, bio-
chemikáliám a 
biomaterálom, 

• VC 2: nová generácia 
lesných hodnotových 
reťazcov, 

 

• VC 3: nová generácia agro- 
hodnotových reťazcov, 

 

• VC 4: Vznik nových 
hodnotových reťazcov z 
(organického) odpadu. 
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TRL 
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Úroveň pripravenosti technológie  
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Organizácia pracovného programu 

• Výskumné a inovačné akcie (RIA): 15 miliónov EUR, 
môžu zahŕňať základný a aplikovaný výskum, vývoj 
technológie, testovanie a validácia prototypov v 
laboratórnom a simulovanom prostredí, participácia 
priemyslu je rozhodujúca (in kind contribution), TRL 
5. 

 

• Inovačné akcie : demonštračné a „flagship“: 35 
miliónov EUR, príprava plánov, návrhy nových alebo 
vylepšených produktov, procesov, služieb, TRL 6-7, 
pre flagship TRL 8 
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Štruktúra výzvy 
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Výskumné a inovačné akcie (RIA) 

VC1.R1 – 2014: Efficient pre-treatment of lignocellulosic 

feedstock to advanced bio-based chemicals and biomaterials 

(5- 8 mil EUR): vývoj procesu zameraného na frakcionáciu 

ligno-celulózovej suroviny, so zameraním sa na 

biokatalizátory (enzýmy, Ba, kvasinky), redukcia investícií na 

konverziu biomasy 

 

 

VC2.R2 – 2014: New sustainable pulping technologies  (2 mil. 

EUR): transformácia dreva do nových produktov s pridanou 

hodnotou:  redukovať teplotu, tlak a toxicitu chemických 

procesov cez vývoj nových DES – technológií na izoláciu 

celulózy, lignínu a hemicelulózy z dreva a iných 

lignocelulózových zdrojov 
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Výskumné a inovačné akcie (RIA) 

VC2.R3 – 2014: New products from sustainable cellulose pulp 

exploitation (5-8 mil. EUR): vývoj inovatívnych technológií, 

splnenie environmentálnych požiadaviek a 

konkurencieschopnosti nových produktov na báze celulózy 

ako sú textilné vlákna, filmy, termoplastické materiály (min. 

1 produkt na demonštráciu) 

 

VC2.R4 – 2014: Fibres and polymers from lignin  (2 mil. EUR): 

lignínové vedľajšie produkty napr. papierenského priemyslu - 

potenciálny zdroj pre produkciu vlákien, polymérov, živíc, 

chemikálií, vývoj min. 4 nových bio-materiálov, s využitím 

separačných, purifikačných a konzervačných procesov z 

lignínových vedľajších zvyškov 
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Výskumné a inovačné akcie (RIA) 

VC2.R5 - 2014: Sugars from effluents of the pulping process and 

discharged fibres  (2 mil. EUR): aplikácia nových technológií 

na izoláciu cukrov a ich konverziu do bioproduktov ako sú 

uhľovodíkové deriváty (alkoholy, polyoly, organické 

kyseliny), biosuroviny pre priemyselné sektory ako sú 

chemický priemysel (rozpúšťadlá), potravinárstvo (aditíva) a 

prekurzorový materiál 

 

VC3.R6 – 2014: Fermentation processes to obtain 

biosurfactants and specialty carbohydrates from agricultural 

and agro-industrial streams   (2 mil. EUR): fermentačné 

procesy z poľnohospodárstva a agro-priemyselného 

spracovania (udržateľnosť a cena procesu, flexibilita, 

redukcia času a nákladov) 
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Výskumné a inovačné akcie (RIA) 

VC3.R7 – 2014: Protein products from plant residues  (2 mil. 

EUR): vývoj konceptov pre zhodnotenie bielkovinových 

produktov z rastlinných zvyškov (napr. bioetanolu, 

spracovanie obilnín) dosiahnutie miery konverzie min. 30 % 

proteínových frakcií do min. 3 produktov s pridanou hodnotou 

vhodných na ľudskú výživu s obs. bielkovín min. 40%. 

 

VC3.R8 – 2014: Bioactive compounds from meso-organism's 

bioconversion (2 mil. EUR): získanie bioaktívnych zložiek z 

vedľajších zvyškov poľnohospodárstva cez bio-konverziu 

mezoorganizmov- otvorenie nových trhov pre chitín, peptidy a 

MK- pre hummáne a živočíšne nutraceutiká, potravinárske 

aditíva, kozmetika. 
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Výskumné a inovačné akcie (RIA) 

VC4.R9 – 2014: Valuable products from heterogeneous biowaste 

streams (2 mil. EUR): Bio-odpady (komunálny odpad, 

nízkoobjemový agro-potravinársky odpad ako sú listy, kvety, 

stonky,..)- vývoj technológií pre spracovanie heterogénneho 

odpadu do cenných substrátov (napr. furfural, lignín) 

vhodných pre biotechnologickú konverziu do nových 

produktov, validácia min. 2 nových produktov 

 

VC4.R10 – 2014: Nutrient recovery from biobased waste 

streams and residues  (2 mil. EUR):  opätovné získanie 

nutrientov z bio-odpadu (potravinársky, hnoj..), dosiahnutie 

technologickej validácie hnojív so zlepšenou koncentráciou 

jednotlivých nutrientov (P, K) s vysokou využiteľnosťou pre 

rastliny (min. 70 %). 
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Inovačné akcie: demonštračné (D) 

 
VC1.D1 – 2014: Lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, 

diols and polyols (8 mil. EUR) – demonštrácia technicko-

ekonomickej  životaschopnosti integrácie biotech., chem. a 

biochem. procesov pre konverziu lignocelulózových zvyškov 

do fermentovateľných cukrov, následne do karboxylových 

kyselín, diolov (butándiol) a polyolov- finálne produkty 

BBI VC1.D2 – 2014: Chemical building blocks and value-added 

materials through integrated processing of wood (8 mil. 

EUR)-  procesy spracovania dreva - konverzia frakcií do 

produktov s pridanou hodnotou, vývoj 

celulózovo/hemicelulózových produktov s hodnotou vyššou 

min.2-3 krát , lignínových produktov 3-4 krát 
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Inovačné akcie: demonštračné (D) 
 

VC2.D3– 2014: Advanced products from lignin and cellulose 

streams of the pulp and paper industry (8 mil. EUR):   

produkcia min. 2 rozsahov- 1. založená na izolácii a aplikácii 

lignínu a 2. založený na produkcii  „ľahkých výrobkov“ na 

báze celulózy (balenie potravín,  obalová technika pre 

elektroniku, automobilový sektor..), pre lignín (vlákna, 

lepidlá, aromatické chemikálie..) 

VC3.D4 – 2014: Functional additives from residues from the 

agro-food industry (8 mil. EUR): demonštrácia technicko-

ekonomickej  životaschopnosti produkcie aditív s PH, zo 

zvyškov agro-potravinárskeho priemyslu (CR, zemiaky, 

sladovníctvo)- produkcia funkčných aditív (napr. 

emulzifikátor, detergenty, kozmetika) 
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Inovačné akcie: Demonštračné (D) 
 

VC4.D5 – 2014: Cost efficient manure valorisation on large 

scale  (8 mil. EUR):   zhodnotenie hnoja/hnojív spracovaním 

do biochemikálií s PH vrátane bioplynu. Konverzia 

spracovaných zvyškov by mala dodať minerálne produkty pre 

pôdne hnojenie, chemikálie s PH 

Inovačné akcie: Flagship (F) 

VC3.F1 – 2014: Added value products from underutilised 

agricultural resources  (25 mil. ): konverzia  nevyužitých 

poľnohospodárskych zvyškov (olejniny zo suchých oblastí, 

resp. nevyužité zvyšky - otruby, listy..),  do bio-chemických 

medziproduktov a konečných produktov (biomazivá, 

bioplasty..) na priemyselnej úrovni , tvorba pracovných miest 

v regióne 
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Partner Search 

ISTANBUL UNIVERSITY, FOOD HYGIENE and TECHNOLOGY 
DEPARTMENT – Turecko 

H2020 calls H2020-BBI-PPP-014-1 (Deadline 15.10.2014),  

H2020-ISIB-2015-2 Sub call of:H2020-ISIB-2014-2015 (Deadline 
24.02.2015)  

H2020-ISIB-2015-1 Sub call of: H2020-ISIB-2014-2015 (Deadline 
11.06.2015) 
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Ďakujem za pozornosť 

 

Podpora Horizontu 2020 na Slovensku 

www.h2020.cvtisr.sk 

martina.fikselova@gmail.com 
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Prezentácia bola pripravená v gescii koordinátora programu Horizont 2020 na Slovensku Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s partnerom Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej 

republiky. 

http://www.h2020.cvtisr.sk/
http://www.h2020.cvtisr.sk/

