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PROJEKT SYMBI

Projekt SYMBI bo prispeval k boljšemu izvajanju 
regionalnih razvojnih politik in programov iz sedmih 
sodelujočih držav, ki spodbujajo in širijo informacije o 
industrijski simbiozi in krožnem gospodarstvu. V 
projekt vključene države si prizadevajo uskladiti 
politike z ukrepi Evropske komisije za krožno 
gospodarstvo, katerih cilj je preobrazba Evrope v bolj 
konkurenčno in z viri učinkovito gospodarstvo. 

INDUSTRIJSKA SIMBIOZA se osredotoča na povezave 
med okoljem, gospodarstvom in industrijo. S ciljem 
zmanjšanja nastajanja odpadkov spodbuja delitev 
surovin in pri tem sledi primeru ekosistemov v naravi, 
kjer se vse ponovno uporabi.

Industrijska simbioza krepi regionalno konkurenčnost 
in rast s pospeševanjem:

• prihrankov surovin in energije ter ponovne 
uporabe odpadkov in energije kot stranskega 
proizvoda v industrijskih procesih;

• novih poslovnih modelov trgovanja s 
sekundarnimi surovinami in inovativnimi storitvami 
pri ravnanju z odpadki;

• zmanjševanja odvisnosti in blažitvijo zunanjih 
tveganj nihanja cen uvoženih surovin in fosilnih 
goriv.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v okviru programa Interreg Europe. 
Njegov cilj je izboljšati izvajanje politik in regionalnih 
razvojnih programov, predvsem tistih, ki so povezani s 
programi naložb za rast in delovna mesta ter programi 
Evropskega teritorialnega sodelovanja.

CILJI PROJEKTA SYMBI

Splošni cilj projekta SYMBI je opolnomočiti regije, da 
oblikujejo trajnostna gospodarstva, ki bodo odporna 
na okoljske pritiske in podnebne spremembe.

Projekt bo podprl izvajanje instrumentov politik in 
ukrepov za širjenje industrijske simbioze z namenom 
povečevanja dodane vrednosti, zmanjševanja 
proizvodnih stroškov in okoljskih pritiskov ter 
podnebnih sprememb zaradi učinkovitejše rabe virov. 

SYMBI si prizadeva podpreti prehod v z viri učinkovito 
gospodarstvo preko industrijske simbioze, ki 
vzpostavlja teritorialne sinergije na področju 
upravljanja odpadkov, izmenjave energij ter 
stranskih proizvodov kot sekundarnih virov.

Z razvojem dejavnosti bo SYMBI:

• spodbujal regionalne sisteme za pretvorbo 
odpadkov;

• spodbujal uporabo sekundarnih surovin in nastanek 
regionalnih trgov sekundarnih surovin;

• spodbujal zeleno javno naročanje;

• sprostil vlaganja regijskih in lokalnih finančnih 
akterjev;

• raziskal, ocenil, razširil in okrepil trenutne prakse v 
ekosistemih industrijskih inovacij;

• dvignil ozaveščenost javnosti o industrijski simbiozi 
in krožnem gospodarstvu.

AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SYMBI

Za doseganje ciljev projekta bodo organizirane 
različne izmenjave dobrih praks med v projekt 
vključenimi regionalnimi akterji in ključnimi deležniki, 
ki uporabljajo surovine iz regionalnih verig vrednosti.

Ključne dejavnosti bodo: 

• primerjalna študija obstoječih politik na regionalni in 
nacionalni ravni, ki se nanaša na industrijsko 
simbiozo in krožno gospodarstvo;

• analiza potencialnih vlaganj v industrijsko simbiozo;

• identifikacija dobrih praks in primerjalna analiza 
ekosistemov izmenjave stranskih proizvodov in 
energije;

• promocija zelenega javnega naročanja, kot sredstva, 
ki omogoča industrijsko simbiozo.

Za zagotovitev temeljite izmenjave izkušenj in javne 
razprave, tako v posamezni regiji kot tudi med njimi, 
bo izvedenih več srečanj in posvetovanj partnerskih 
organizacij, regionalnih uprav in ključnih deležnikov. 
Prav tako bomo na ravni EU delili izkušnje na področju 
regionalnih politik.
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