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A SYMBI project célja,
hogy ipari szimbiózis
révén támogassa az át-
menetet az erőforrás-
hatékony gazdaság ki-
építéséig és azáltal,
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Kedves Olvasó!

amelyek az ipari szimbiózis és a körkörös gazdaság népszerűsítését és elterjeszté-
sét célozzák meg. A projektben hét ország vesz részt, amelyek a Körkörös Gazda-

kat, hogy Európát egy sokkal versenyképesebb, erőforrás-hatékony gazdasági kör-

Jelen kiadványunkban olvashatják partnerünk, az olaszországi Molise régió keres-
kedelmi kamarájának cikkét, amely bemutatja a projekt céljait és tevékenységeit.
A cikkben bemutatjuk az elmúlt és a soron következő eseményeket, melyeket a
projekt témája köré szervezünk. A hírlevelet a projekt weboldán tesszük közzé 6
havonta, hogy friss hírekkel tájékoztassuk Önöket.

SYMBI CÉLJA
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ÖSSZEFOGLALÓ

dékgazdálkodáshoz és má-
sodlagos nyersanyagok
cseréjéhez szükséges terü-
letek szinergiát.
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A SYMBY PROJEKT

A SYMBI Projekt az Interreg Euro-

finanszírozásra. A program célja,
hogy támogassa a helyi és regio-
nális önkormányzatokat, hogy
azok olyan tapasztalatcserén ala-
puló intézkedéseket hozzanak és
valósítsanak meg, amelyek segít-
ségével hasznosítani tudják az
Európa-szerte már bevált szakmai
tapasztalatokat.

dó programok eredményesebb alkal-
mazását, amelyek az ipari szimbiózis
és a körkörös gazdaság népszerűsíté-
sét és elterjesztését célozzák meg. A
projektben hét olyan ország vesz
részt, amelyek elkötelezték magukat

által 2015. december 2-
Körkörös Gazdaság Csomag (Circular
Economy Package) alapelveivel han-

Európát egy sokkal versenyképe-
sebb, erőforrás-hatékony gazdasági

tartalmaz egy, a körkörös gazda-
ságra vonatkozó cselekvési tervet,
amely egy sor intézkedést és célt
dolgoz ki az elkövetkező évekre.

IPARI SZIMBIÓZIS
Az ipari szimbiózis a környezet, a
gazdaság és az ipar kölcsönhatásait

za, ösztönzi a felhasznált anyagok

hulladék anyagok minimalizálását
és követve a természetes ökoszisz-
téma példáját, ahol minden újra-
hasznosul.

regionális növekedést és verseny-
képességet azáltal, hogy támogatja
a következőket:
•Anyag- és energia-megtakarítás,

mékek újrahasznosítás.

•
nyersanyagok kereskedelmére és

tatásokra.

• A külső változékony kockázat mér-
séklése, az importált nyersanyagok
és fosszilis üzemanyagok importjá-
tól való függőség csökkentésével.



PROJEKT CÉLKITŰZÉSEK
A SYMBI általános célja, hogy se-
gítsen különböző régióknak ab-
ban, hogy fenntartható gazdasá-
got építsenek ki, amely ellenáll a

maváltozásnak.

kai eszközök és intézkedések al-

ipari szimbiózis elterjedését.
Ugyanakkor csökkenteni fogja az
előállítási költségeket, támogatja

a környezet tehermentesítését, az
üvegházhatást okozó gázok kibocsá-
tásának csökkentését azáltal, hogy
növeli az erőforrás hatékonyságot.
A tevékenységek megvalósítása so-
rán elérendő további célok:
• hulladék átalakító és kezelő rend-

szerek kiépítésének ösztönzése
regionális és országos szinten

• másodlagos nyersanyagok felhasz-
nálásának népszerűsítése és a regi-
onális másodlagos nyersanyagpiac
fellendítése

• Környezetbarát zöld közbeszerzés
elősegítése részesítése

• a regionális és helyi pénzügyi sze-

házások elősegítése
• az jelenlegi gyakorlatok vizsgála-

ta, értékelése és fejlesztése az
innováció menedzsment rendsze-
rekben,

• az ipari szimbiózissal és körkörös
gazdasággal kapcsolatos társadal-
mi tudatosság növelése

SYMBI PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK
A résztvevő régiók regionális és

kulcsfontosságú érdekelt szerveze-

tű tevékenységei segítenek a célok
elérésében.

A főbb tevékenységek a követke-
zők:
• Összehasonlító elemzés az ipari
szimbiózis és a körkörös gazdaság

• Elemzés az ipari szimbiózist kép-
viselő ágazatok lehetséges befek-
tetéseiről
•A melléktermékek és az energia-
csere ökológiai rendszerének jó
gyakorlatai meghatározása és ösz-
szehasonlító értékelése.

•Az ipari szimbiózist elősegítő zöld
közbeszerzés elősegítése.

Azért hogy, hogy biztosítsuk és előse-
gítsük a valósi tapasztalatcserét és a
nyilvános párbeszédet, mind
interregionális, mind regionális szin-
ten, több összejövetelt és konzultációt
szervezünk partnerszervezetekkel, re-
gionális hatóságokkal és a fontosabb
érdekelt kulcsszereplőkkel. Az össze-

osztásra kerülnek Európai Uniós szin-
ten.



PROJEKT ESEMÉNYEK
A SYMBI projekt Kick off találko-
zójára 2016. május 11-12-én ke-
rült sor, a spanyolországi Badajoz-
ban, a vezető partner FUNDECYT
PCTEX szervezésében, az
Extremadura Tudományos és
Technológiai Park székhelyén. Ez

pontja volt a projektnek, így ez jó
alkalom volt arra, hogy a partne-
rek találkoznak egymással. A ta-
lálkozó a partnerek bemutatkozá-

egymás főbb tevékenységeit és
projektjeit, ez jó alkalom volt ar-
ra, hogy megvitassák és megosz-
szák tudásukat és tapasztalataikat
a körkörös gazdasághoz kapcsoló-

sa terén.

A találkozó során a partnerek

projekt tevékenységekkel kapcsolat-
ban. A résztvevők minden munkafá-
zist előadásokkal reprezentáltak,
utalva minden szempontból a SYMBI

végére a konzorciumi partnerek
egyetértését a legfontosabb kérdé-
sekben, illetve a a projekt első fé-
lévében elvégzendő tevékenységek
cselekvési tervének kialakítását.

A Pannon Novum Nyugat-
dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség, mint SYMBI projekt

partner fogja megszervezni a pro-

2. irányítóprojekt csoport ülését. Az

eseményre 2016. november 15-17.

céllal, hogy összehozza a regionális /

pet játszanak egy erőforrás-hatékony

átállási folyamatra, ami az ipari szim-
biózis megerősödéséhez vezet Euró-
pában.

tevékenységeinek értékelésével és a
következő időszak tevékenységeinek
menedzselésével és koordinációjával
foglalkozik.

Kick Off Találkozó Badajozban

Győr Központ (HU)

KÖVETKEZŐ PROJEKT ESEMÉNYEK



KÖVETKEZŐ TEMATIKUS RENDEZVÉNY
A Körkörös Gazdaság Európai
Csúcstalálkozója, november 15-
én a spanyolországi Barceloná-
ban kerül megrendezésre. A talál-
kozó összehozza globális szinten

az iparági szakértőket és a különböző

ülések és az érdekelt felek közt folyó

párbeszédek hangzanak majd el,

dító megbeszélésekre.

EDITORIAL
További információ a hírlevél kapcsán az alábbi elérhetőségeken
kapható:

TEL: +36 30 501-418

EMAIL: pannonnovum@pannonnovum.hu

Honlap: www.pannonnovum.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA KAPCSOLATOK
Ha naprakész szeretne lenni az új
projekt események és tevékenységek
kapcsán akkor kövessen minket a
közösségi oldalakon vagy a látogassa
meg a honlapunkat.
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