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A SYMBI PROJEKT

A SYMBI projekt elősegíti a regionális fejlesztési politikák 
eredményesebb alkalmazását, amelyek az ipari szimbiózis 
és a körkörös gazdaság népszerűsítését és elterjesztését 
célozzák meg. A projektben részt vevő hét ország a 
Circular Economy Package (Körkörös Gazdaság Csomag) 
politikája alapelveit hangolja össze, hogy Európa egy 
versenyképesebb, erőforrás-hatékony gazdasági 
környezetté alakuljon.

Az ipari szimbiózis a környezet, a gazdaság és az ipar 
kölcsönhatásait és együttműködését tanulmányozza, 
ösztönzi a felhasznált anyagok megosztását, szem előtt 
tartva a hulladék anyagok minimálizálást és követve a 
természetes ökoszisztéma példáját, ahol minden 
újrahasznosul.

Az ipari szimbiózis megerősíti a regionális növekedést és 
versenyképességet azáltal, hogy támogatja a 
következőket:

• Anyag- és energia-megtakarítás, az ipari folyamatok 
során létrejött hulladék és energetikai melléktermékek 
újrahasznosítás.

• Új üzleti modell a másodlagos nyersanyagok 
kereskedelmére és innovatív hulladékkezelési 
szolgáltatásokra.

• A külső változékony kockázat mérséklése, az 
importált nyersanyagok és fosszilis üzemanyagok 
importjától való függőség csökkentésével.

Ez a projekt az Interreg Europe program keretén belül, az 
ERDF-en keresztül kerül társfinanszírozásra. Célja a politika 
és a regionális fejlesztési programok végrehajtásának 
támogatása, különös tekintettel a következő programokhoz 
kapcsolódva: „Beruházás a növekedés és a foglalkoztatás 
érdekében” és „Európai területi együttműködés”.

CÉLKITŰZÉSEK

A SYMBI általános célja, hogy segítsen különböző 
régióknak abban, hogy fenntartható gazdaságot 
építsenek ki, amely ellenáll a környezeti terhelésnek és a 
klímaváltozásnak. 

A projekt támogatja olyan politikai eszközök és 
intézkedések alkalmazását, amelyek elősegítik az ipari 
szimbiózis elterjedését. Ugyanakkor csökkenteni fogja az 
előállítási költségeket, támogatja a környezet 
tehermentesítését, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését azáltal, hogy növeli az 
erőforrás hatékonyságot.

A SYMBI project célja, hogy ipari szimbiózis révén 
támogassa az átmenetet az erőforrás-hatékony 
gazdaság kiépítéséig és azáltal, hogy megteremti a 
hulladékgazdálkodáshoz és másodlagos nyersanyagok 
cseréjéhez szükséges területek szinergiát.

A tevékenységek megvalósítása során elérendő további 
célok:

• hulladék átalakító és kezelő rendszerek kiépítésének 
ösztönzése regionális és országos szinten

• másodlagos nyersanyagok felhasználásának 
népszerűsítése és a regionális másodlagos 
nyersanyagpiac fellendítése

• környezetbarát zöld közbeszerzés elősegítése 
részesítése

• a regionális és helyi pénzügyi szereplők által 
megvalósított beruházások elősegítése

• az jelenlegi gyakorlatok vizsgálata, értékelése és 
fejlesztése az innováció menedzsment rendszerekben, 

• az ipari szimbiózissal és körkörös gazdasággal 
kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése.

A SYMBI PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI

A résztvevő régiók regionális és nemzeti hatóságai, 
valamint a kulcsfontosságú érdekelt szervezetek 
közötti tapasztalatcsere sokrétű tevékenységei 
segítenek a célok elérésében.

A főbb tevékenységek a következők:

• Összehasonlító elemzés az ipari szimbiózis és a 
körkörös gazdaság jelenlegi regionális és nemzeti 
szintű szakpolitikáiról.

• Elemzés az ipari szimbiózist képviselő ágazatok 
lehetséges befektetéseiről 

• A melléktermékek és az energiacsere ökológiai 
rendszerének jó gyakorlatai meghatározása és 
összehasonlító értékelése.

• Az ipari szimbiózist elősegítő zöld közbeszerzés 
elősegítése.

Azért hogy, hogy biztosítsuk és elősegítsük a valósi 
tapasztalatcserét és a nyilvános párbeszédet, mind 
interregionális, mind regionális szinten, több 
összejövetelt és konzultációt szervezünk 
partnerszervezetekkel, regionális hatóságokkal és a 
fontosabb érdekelt kulcsszereplőkkel. Az összegyűjtött 
regionális tapasztalatok megosztásra kerülnek Európai 
Uniós szinten.
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