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Kedves Olvasó! 

Szeretnénk megnyitni a második SYMBI hírlevelet az EU környezetvédelmi, 
tengerészeti és halászati biztosa Mr. Karmenu Vella beszédével. A körforgásos 
gazdaságról szóló legfrissebb jelentése rámutat a körvonalazódó körforgásos gazdaság 
innovációs és befektetési lehetőségeire az EU tagállamok, az állampolgárok és a KKV-k 
helyes megközelítésére. 

„Az Európai Bizottság körforgásos gazdaságcsomagja a Bizottságon belüli valódi 
ágazatokon átnyúló erőfeszítésekből eredt, és gyümölcsöző tárgyalásokat folytatott a 
vállalkozásokkal, a non-progit szervezetekkel, nemzeti hatóságokkal és az 
egyetemekkel. Továbbra is központi szakpolitikai eszköz marad Európa számára, amely 
hatalmas potenciállal rendelkezik a megújult versenyképesség, az innováció és a 
munkahelyteremtés terén. A körforgásos gazdaság ugyanúgy jelentős mértékben 
hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, mint ahogyan néhány más főbb politikai 
kötelezettségvállalás. Haladunk előre egy olyan körforgásos gazdaság felé, amely 
megvalósítja ezt a csomagot, és megtanítja másokkal a folyamatot. A beruházás 
természetesen kulcsfontosságú elem.A környezetvédelmi közösségnek együtt kell 
működnie a befektetési közösséggel annak érdekében, hogy biztosítsuk a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó célok elérését, az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodást, 
az átállást az erőforrás-hatékony, körforgásos gazdaságra, megállítva a biológiai 
sokféleség csökkenését és a természeti tőkeszétbomlását.” 
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SYMBI Projekt Tevékenységek 

A SYMBI projektpartnerek különböző tapasztalatcserét folytatnak egymással a résztvevő régiók regionális 
hatóságai és a kulcsfontosságú érintettek között. 

Valamennyi partner már több találkozót tartottregionális szinten, ezek a találkozók a megfelelő érdekelt felek 
részvételével zajlottak. 

A workshop fő célja az volt, hogy 
olyan témákat vitassanak meg, 
amelyek nagyon fontosak a projekt 
céljaira: 

 Kihívások és akadályok 
gátolják a körkforgásos 
gazdasági üzleti gyakorlatok 
elfogadását 

 Az európai stratégia 
cselekvési terve a 
körforgásos gazdaságra. 

 Az akadályok megszüntetése, 
illetve építési ösztönzések, 
hogy a magánszektort 
beruházásra serkentse. 

A workshop lényegi 
következtetése, hogy a résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a 
körforgásos gazdaság és az ipari 
szimbiózis elfogadásának 
legfontosabb akadályai közé 
tartozik az információ hiánya a 
juttatásokról, a bürokrácia magas 

szintjéről, az infrastruktúráról és a 
tudatosságról. 

Másrészt, olyan tettek, mint a 
fokozott beruházások a K&F-be, 
bizalomépítés, stimuláló 
együttműködés a kulcsfontosságú 
gazdasági szereplők között és a zöld 
közbeszerzés ösztönzése a 
legfontosabb tényezőnek tekinthető 

A műhely során még néhány 
gyakorlat felmerült, mint 
metanogenia Spanyolországból, 
inlatte Olaszországból vagy rizs 
termelés 

A résztvevők aktuális EU politikai 
eszközöket vitatták meg, amelynek 
célja a magánszektor 
beruházásainak ösztönzése a 
körforgásos gazdaságban, mint 
például az EU körforgásos gazdasági 
csomagja, az erőforrás-hatékony 
Európa vagy az európai biogazdaság 
stratégiájának ütemterve, valamint az 
ezen eszközök regionális szinten 

történő elfogadásának lehetséges 
akadályai (korlátozó nemzeti 
jogszabályok, végrehajtással 
kapcsolatos bizonytalanságok, stb.). 

Kulcsfontosságú a pénzügyi eszközök 
léte, hogy támogassák a körforgásos 
gazdaságot és ipari szimbiózis projektek 
kerültek szóba az európai beruházási 
tervnél, vagy a "horizont 2020" 
keretprogramban. 

A másfél napos workshopot a jelenlegi 
pénzügyi eszközökről és azok 
magyarországi hatásáról szóló rövid 
megbeszélésekkel zárják le. 

A SYMBI workshopon való részvétel 
rendkívül konstruktív volt a kollégák 
számára, mivel tudtuk, hogy gyors 
betekintést nyerhetünk a jelenlegi 
legjobb gyakorlatokba, kihívások a 
körforgásos gazdaság és az ipari 
szimbiózis területén, valamint 
szakértőkkel a hálózat bővítésének 
lehetősége. 

Az első ipari szimbiózis szakpolitikai workshop és a második partnertalálkozó a magyar partner,a Pannon 
Novum által került megrendezésre Győrben (2016. november 15-17 között).  



SYMBI Projekt Tevékenységek 

 

 

A Molise Kereskedelmi Kamara projekt partner március 16-án tartotta meg a második Stakeholder találkozót, 
amely sikeresen zárult annak köszönhetően, hogy az érintettek aktívan részt vettek a megbeszélésen, 

Az ülésen olyan érintettek vettek részt, mint például a kutatási és környezetvédelmi intézet képviselője, Dr. Patriza 
De Luca, aki a zöld közbeszerzésről tartott egy beszédet.  

Az ülésen részt vettek más érdekelt felek is, az iserniai önkormányzat tanácsosa és a RePLASTIC Spa vezérigazgatója 
illetve egy nemzetközileg ismert vállalat, amely az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása 
területén tevékenykedik. (WEEE vagy e-hulladék) 

Korforgásos gazdaságiworkshopot 
rendeztek gyakorlás gyanánt 
Riihimäkiben, finnországban 2017. 
január 31.-én a finn SYMBI projekt 
partner Hamk egyetem 
részvételével.  

A workshopot az operatív modellt 
követve végrehajtották a finn ipari 
szimbiózis rendszerében. 

A workshop célja az volt, hogy 
összehozza a helyi szolgáltatókat és 
az erőforrás illetve szolgáltatások 
felhasználóit, és összegyűjtse az 
általuk kínált erőforrásokkal 
kapcsolatos információkat, majd 
azonosítsa a lehetséges szinergiákat.   

A cél a hálózatépítés volt, új 
interakciókat és a vállalatok közötti 

megosztást hozzanak létreAz egyik 
számára szemét a másiknak értékes 
erőforrás lehet. 

A workshopot a Sikly 
(Környezettudományi iskola, 
Finnország) szervezte, és számos 
különböző ágazat résztvevői vettek 
részt, mint például a 
hulladékgazdálkodás és az 
újrahasznosítás, építőipar, állami 
kutatóközpont, egyetemi és 
környezetvédelmi szakértők. 

Új hálózatépítést ért el, és a lehetséges 
szinergiákat különösen a felhasználási 
és újrahasznosított hulladék, mint 
például a fémek és talajok, a 
tárolóeszközök megosztása és az 
egyetemi hallgatók gyakornoki helye. 

Egy projekthez kapcsolódó érdekes esemény Finnországban –A helyes gyakorlatok tesztelése--Az operatív modell 
kidolgozása- a Hamk egyetem részvételével.  



Projekt Hírek 

A Lengyel Fejlesztési Minisztérium egy 
Tárcaközi Körkörös Gazdasági Csopor-
tot hozott létre.  

A csoport célja: 

 Lehetőségek, veszélyek, erőssé-
gek és gyengeségek azonosítása 
a körforgásos gazdasági átmenet 
felé. 

 Az európai szakszervezeti kezde-
ményezésekkel kapcsolatban 
egy álláspont kidolgozása a kör-
forgásos gazdaság átalakulásá-
hoz. 

 Egy útiterv kidolgozása a len-
gyelországi körforgásos gazdaság 
megvalósítására vonatkozóan, 
meghatározva a célkitűzéseket 
és a prioritásokat, valamint azok 
időhorizontját és azok végrehaj-
tásáért felelős intézményeket.  

A csoport első ülését 2016. november 
8.-án tartotta. A körforgásos gazda-
ságról szóló elképzelést bevezették az 
összes kijelölt csoporttaghoz különbö-
ző területekről: a környezetvédelem, 
az oktatás, az energia, az infrastruktú-
ra, a szociális politika, a mezőgazda-
ság, valamint a közegészségügy.  

A 2017. január 19-én tartott második 
csoportos megbeszélésen megvitatásra 
került a fejlesztési minisztérium által 
kidolgozott, körforgásos gazdasági úti-
terv-projekt. 

A csoport úgy döntött, hogy négy temati-

kus csoportot hoz létre (a hulladékok-
ról, a bio-gazdaságról, az üzleti model-
lekről és a lágy fellépésekről), amelyek 
ipari és társadalmi-gazdasági partnerek-
ből állnak. 

Malopolskai régiós projekt partner felhívta a figyelmet, hogy az egész partnerség egy lengyelországi körzeti 
gazdasági csoportot hozott létre. 

Projekt Hírek 

2017. januárjában a Surplus Mall 
projekt megkezdte a tevékenysé-
gét, amelyet a Climate-KIC finan-
szírozott,a projekt célja, hogy 
létrehozzon egy új üzleti modellt 
az ipari többlet cseréjére.  

A Surplus Mall továbbá egy új 
üzleti modell megvalósíthatósá-
gának elemzését célozza meg, 
amely összhangban van a körfor-
gásos gazdasággal és az ipari 

szimbiózisra vonatkozó európai stra-
tégiákkal, amely az ipari többlet cse-
réjére szolgáló felhőalapra épül.  

A platform lehetővé teszi a nyers-
anyagok iránti kereslet és kínálat ke-
reszteződését különböző vállalkozá-
sok, valamint harmadik felek között, 
így megkönnyítve a logisztikai me-
nedzsmentet.  

A modell elősegíti a melléktermékek 

és maradékanyagok újbóli felhasz-
nálását és kiaknázását, másodlagos 
nyersanyagokként más termelési 
folyamatokban történő újrahaszno-
sítását, amint azt az ipari szimbiózis 
fogalma is javasolja.  

A modell előnyei a nyersanyag- és 
energiafogyasztás csökkentése, a 
hulladék keletkezése következés-
képpen az üvegházhatású gázok 
légkörbe történő kibocsátásának 
csökkenéséhez kapcsolódnak.  



Következő Projekt Rendezvények 

A világ körforgásos gazdaság fóru-
ma 1200 fontos embert gyűjt ösz-
sze, köztük a világ vezetőit, top 
szakértőket és vállalkozókat, fi-
nanszírozókat és a civil társadal-
mat, hogy megosszák ötleteiket 
és közös víziókat találjanak a kör-

forgásos gazdaság felé való globális 
áttérésre.  

Az eseményre Helsinkiben, Finnor-
szágban kerül sor 2017. június 5-6. 
között, amit a finn Innovációs alap 
Sitra szervezi. 

A fórum célja annak tisztázása, hogy 
a körforgásos gazdasági megoldások 
miként járulhatnak hozzá a fenn-
tartható fejlődés céljaihoz a növeke-
dés és a munkahelyteremtés révén 
a világ különböző részein. 

További információ:  

https://www.sitra.fi/en/events/ 
circular-economy/world-
circulareconomy-forum-2017 

A világ körforgásos gazdasága fórum 2017 Helsinki – Finnország 

Közelgő tematikus Események 

A Kozani projekt partner önkormányzata fogja megrendezni a harmadik projektirányító bizottság ülését, valamint a 
második interregionális workshopot június végén, az esemény Kozaniban, Görögországban lesz.  



UPCOMINING THEMATIC EVENT 

Szerkesztőség 

 

További információ a hírlevél kapcsán az alábbi elér-

hetőségeken 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.   

European Union| European Regional Development Fund 

Projekt Társfinanszírozója:  

Közelgő Tematikus Események 

Az egyik legfontosabb esemény-
ről, a körforgásos gazdaságról lesz 
egy rendezvény Luxemburg kör-
fogásos gazdasága csatlakozási 
pont 2017. június 16. 

Ez a nagyfokú három napos rendez-
vény egy tartalmazni fog egy vitafó-
rumot, szemtől-szemben beszédet és 
egy hálózatot 200 küldöttnek világ-
szerte. 

A körforgásos gazdaság egy fontos 
előrelépés számunkra. Ezért mind a 
nagyobb régióból, mind a Benelux 
területről nagyobb részvételt keres-
nek gazdasági és politikai szövetsé-
geseiktől.  

További információ és regisztrálása 
rendezvényre: http://
circularhotspot2017.lu/ 

A luxemburgi körforgásos gazdaság 2017. június 20.-án kezdődik.  

http://www.facebook.com/interregeurope.eu.symbi
http://www.twitter.com/SYMBIPROJECT
http://circularhotspot2017.lu/
http://circularhotspot2017.lu/
http://www.interregeurope.eu/symbi/

