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“A biomassza-alapú gazdaságban érintett szereplők víziója
és együttműködési lehetőségei”
“Vision and collaboration opportunities of bioeconomy-related organisations”
Az Európai Unió 2012-ben megalkotott és 2018-ban újragondolt ’bioeconomy’ stratégiájának
megfelelően Magyarország is törekszik a hazai biomassza-alapú gazdaság megteremtésére,
összhangban a klímapolitikai és fenntarthatósági irányelvekkel. A rendezvényen azok a szereplők
mutatkoznak be és ismertetik álláspontjukat, akik ebben a törekvésben központi szerepet töltenek
be. A rendezvény szervezői, a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI) és a Bay Zoltán
Nonprofit Kft. (BZN) a POWER4BIO Horizont 2020 projekt (www.power4bio.eu) tagjaiként
meghatározó szereplői a hazai bioeconomy megteremtéséhez szükséges stratégia-előkészítési
folyamatoknak. Az előadásokból a résztvevők képet kaphatnak a Magyar Bioeconomy Klaszter
megalakulásának körülményeiről, alapvető céljairól, a magyarországi bioeconomy és a kapcsolódó
stratégia megalapozási folyamatának helyzetéről.
In view of the EU’s bioeconomy strategy launched in 2012 and updated in 2018, Hungary endeavours
to establish its national bio-based economy, in accordance with the objectives concerning climate
policy and sustainability. The stakeholders having a key role in this process will present themselves
an express their views at this event. NAIK Research Institute of Agricultural Economics (NAIK AKI)
and Bay Zoltan Nonprofit Ltd (BZN), the organisers of the event and also members in the POWER4BIO
Horizon 2020 project (www.power4bio.eu) are highly relevant actors in the preparation steps
required for the creation of the national bioeconomy. The participants can have a clear picture of
the foundation and main objectives of the Hungarian Bioeconomy Cluster, and also the actual state
of the Hungarian bioeconomy and the preparation process of the related strategy.

Szervező: NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI) és Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BZN)
Időpont: 2019. szeptember 26. (csütörtök) 14:00-17:30
Helyszín: Budapest, Hungexpo, 25-ös pavilon

PROGRAM
20 perc

25 perc
20 perc

20 perc
25 perc
15 perc

Köszöntő
A POWER4BIO projekt bemutatása
Magyar Bioeconomy Klaszter – vízió,
stratégia
NAK Biomassza alosztály bemutatása, jó
gyakorlatok
Biomassza-alapú gazdaság – európai és
regionális kitekintés: SCAR AKIS
munkacsoport, BIOEAST
kezdeményezés
A klímapolitika és a biomassza-alapú
gazdálkodás lehetséges kapcsolódásai
KÁVÉSZÜNET
A biomassza-alapú gazdaságot érintő
szakpolitikai konfliktusok

60 perc

Kerekasztal beszélgetés: a biomasszaalapú gazdaságban érintett szereplők
víziója és együttműködési lehetőségei

25 perc

Kérdések és válaszok

Koós Ákos (BZN)

Somosné Dr. Nagy Adrienn
(NAK/Pilze-Nagy Kft.)
Kristóf Ákos (AM)

Dr. Botos Barbara (ITM)

Dr. Dries Maes
(Administration of the
Flemish Region,
Department of Economics,
Science and Innovation)
Dr. Botos Barbara
Dr. Hatvani Nóra (BZN)
Kristóf Ákos
Somosné Dr. Nagy Adrienn
moderál: Koós Ákos
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20 m

25 m

20 m

Welcome
Introduction of the POWER4BIO project
Hungarian Bioeconomy Cluster – vision,
strategy
Presentation of the Bioeconomy Group
of the NAK, good practices

20 m

Bioeconomy in EU and regional level:
SCAR AKIS, BIOEAST initiative
Climate policy and bioeconomy

25 m
15 m

Coffee break
Policy conflicts for the bioeconomy

60 m

Round table discussion: vision and
collaboration opportunities of
bioeconomy related organisations

25 m

Q and A

Ákos Koós (BZN)

Dr. Adrienn Nagy
(Hungarian Chamber of
Agriculture, NAK/Pilze-Nagy
Ltd.)
Ákos Kristóf (Ministry of
Agriculture, AM)
Dr. Barbara Botos (Ministry
of Innovation and
Technology, ITM)
Dr. Dries Maes
(Administration of the
Flemish Region,
Department of Economics,
Science and Innovation)
Dr. Barbara Botos
Dr. Nóra Hatvani (BZN)
Ákos Kristóf
Dr. Adrienn Nagy
moderator: Ákos Koós

