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Stimată Doamnă / Stimate Domn,
Comisia Europeană a lansat în ultimii ani o serie de instrumente destinate intensificării coordonării
cercetării în Țările Membre atât în domeniul cercetării publice dar și al celei private, cu scopul de a
valorifica la un nivel superior fondurile alocate. Unul din aceste instrumente este parteneriatul
public–privat prin care se urmărește relansarea economică europeană.
Un parteneriat relevant pentru cercetare este Inițiativa Tehnologică Comună pentru Bioindustrii (JTI
BBI) cu implicații în cercetarea în domeniul bioproduselor în scopul valorificării biomasei pentru
utilizări nealimentare și producerea durabilă de energie. Această
inițiativă europeană,
complementară programului Orizont 2020, se va derula în perioada 2015-2020 și are ca scop
revitalizarea zonelor rurale și reindustrializarea în vederea asigurării creșterii competititivității
europene și a dezvoltării durabile.
Activitățile de cercetare propuse de această inițiativă se focalizează în principal pe optimizarea
utilizării biomasei agricole și forestiere și dezvoltarea de noi lanțuri de aprovizionare cu materii
prime, precum și pe valorificarea de culturi agricole dedicate, a deșeurilor forestiere și a deșeurilor
organice municipale. Mai multe detalii se găsesc la adresa: http://www.bbi-europe.eu/.
În prezent, parteneriatul „JTI BBI” este format din peste 70 de parteneri industriali (inclusiv IMMuri și organizații de fermieri sau deținători de păduri). Cei mai relevanți parteneri industriali sunt:
SOLVAY, UNILEVER, Holmen, FIBIC, SUSCHEM, ESA, CEPI, COPA-COGECA, European
Bioplastics, Plants for Future, ERRMA etc.
Mai multe detalii sunt disponibile la adresa: http://biconsortium.eu/.
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la reuniunea de la sediul INCDM „Grigore Antipa” (B-dul
Mamaia, nr.300, Constanţa), organizată între 18-19 iunie 2015 şi dedicată promovării tematicii de
cercetare, pentru competițiile 2015 din cadrul JTI BBI.
Agenda reuniunii este atașată.
Din partea echipei organizatoare, persoana de contact, este dr. Vasile Pătraşcu, INCDM email:
vpatrascu@alpha.rmri.ro , Tel.: 0241-540870-118; Mob.:0752196881. Înscrierea se face separat
pentru fiecare din cele 3 sesiuni. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră și a vă asigura succesul la
această competiție si în egală măsură participarea la reuniune, avem rugămintea să vă înregistrați pe
Portalul JTI BBI, pe pagina web: http://www.bbi-europe.eu/participate/bbi-partnering-platform ,
pentru căutare de parteneri, indicând serviciile pe care le puteți oferi.
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