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Partnereink 6 közép-európai országból csatlakoztak a 
projekthez annak érdekében, hogy hitelesített biológia-
ilag lebomló anyagokat vezessenek be a papír- és 
kartoncsomagolás területén.

A fő projektcél a papír-és műanyag csomagolások 
területén a kutatásfejlesztési intézmények és a 
vállalatok közötti erősebb kapcsolatok biztosítására 
irányul annak érdekében, hogy hitelesített biológiai-
lag lebomló anyagokat vezessenek be a papír- és 
kartoncsomagolás területén. A projekt innovatív 
ágazatokon átívelő megközelítést, valamint a klasz-
terek, ágazati szervezetek és érdekelt felek bevoná-
sát irányozza elő, ami lehetővé teszi a regionális 
gazdasági szakosodásokra való összpontosítást és a 
technológiatranszfer felgyorsítását. 

Integrált, ágazatokon átívelő üzleti támogatási 
szolgáltatások fejlesztése a papír- és műanyag 
csomagolások értékláncában szereplő vállalatok 
számára. A projektpartnerek egy olyan eszközrend-
szert fejlesztenek ki, beépítve azt az üzleti támogatási 
szolgáltatásokba, amely �gyelembe veszi a vonatkozó 
jogi és gazdasági környezetet, valamint a kutatás-fej-
lesztésben rejlő kihívásokat és az új papír-bioműanyag 
csomagolási megoldásokat. 

Hosszabb ideig fenntarthatóvá tenni a kutatásfej-
lesztési intézmények és vállalatok közötti kapcso-
latokat egy Transnational Biocomposite Packaging 
Center (TBPC) létrehozása által, regionális innová-
ciós rendszerrel összekapcsolva. A partnerek egy 
kétéves akciótervet állítanak össze, mely magába 
foglalja a partneri szabályokat és kötelezettségeket, 
pénzügyi kötelezettségeket és főbb tevékenységeket. 
A TBPC üzleti modell a projekt első szakaszában 
végzett alapos elemzések eredményeire támaszkodva 
kerül kialakításra.

Változtatási folyamatok elterjesztése az érintettek 
szélesebb körében, valamint ösztönzésük az innova-
tív akciók megvalósítására a papír-bioműanyag 
csomagolási megoldások területén. 

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg
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A projekt nagyobb számú és fenntarthatóbb kapcsolatokat 
eredményez a papír-műanyag csomagolási értékláncok 
szereplői és az innovációs rendszeArek tervezési, fejlesztési 
területe, valamint az új papír-bioműanyag megoldások 
bevezetése között, amely az értékláncban szereplő többi 
stakeholder jóváhagyásával valósul meg, akik továbbá 
hozzájárulnak a körkörös gazdasághoz a másodlagos 
anyagok jobb minőségének biztosítása és a papír-újrahasz-
nosítási folyamatokban megjelenő mikroműanyagok kelet-
kezésének megakadályozása révén.
Ezeket a kapcsolatokat elsősorban a TBPC-ben résztvevő 
projektpartnerek, valamint a valamint a klaszterkoordináto-
rok, ágazati hálózatok és az egyes régiókból az EEN (Europe-
an Enterprise Network) TBPC-vel kooperáló képviselői 
hozzák létre. Másodsorban a stratégia és a “Fenntartható 
Papír-Műanyag Formatervezés” című kézikönyv fogja a 
vállalatokat arra ösztönözni, hogy innovatív megoldások 
megvalósításának lehetőségeit kutassák a saját csomagolási 
termékeik kapcsán, valamint hogy kapcsolatba lépjenek a 
TBPC hálózati partnerek egyikével, ami által hozzáféréshez 
jutnak az integrált eszközkínálathoz az üzleti támogatási 
szolgáltatás égisze alatt. 
A tréningek a kis- és középvállalkozásokat, illetve klaszterek 
képviselőit célozzák meg, az ágazati hálózatok és az EEN 
által pedig szélesebb célcsoport válik elérhetővé és nő a 
kutatási-fejlesztési intézmények és vállalatok közötti együtt-
működések száma. Mindez rövidtávon az új papír-műanyag 
csomagolási megoldások megjelenését fogja jelenteni a 
bioműanyag-szektorban, hosszú távon pedig a biokompozit 
anyagok és azok felhasználásának területén. 


