
NOAW: No Agricultural-Waste 
Innovatív megoldások a mezőgazdasági melléktermékek 
ökológiai és gazdasági előnyöket biztosító hasznosításához

A NoAW projekt célja a mezőgazdasági hulladékok konvertálása ökológiai és környezetvédel-
mi szempontból kedvező, gazdaságilag is előnyös anyagokká, termékekké, amely segítséget 
nyújt a körforgásos gazdaság és „zéró hulladék” program megvalósulásában, amely nagy ki-
hívást jelent napjaink társadalma részére. A NoAW projekt (No 688338) 2016-2020 között fut és 
az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramja támogatja.
A NoAW projekt keretében a körkörös gazdaság modelljének figyelembevételével megoldá-
sokat keresünk a bortermelés melléktermékeinek, a szalma és a trágya optimális hasznosításá-
ra a szezonális és territoriális szempontok szem előtt tartásával. Ezzel a megközelítéssel a gaz-
daságon belül tarthatjuk az erőforrásokat, hogy azokat ismételten fel lehessen használni, és így 
további értéket teremtsenek. 
A NoAW projekt innovatív megoldásokat nyújt az alábbi területeken:
 a biogáz termelés még hatékonyabb kiaknázása, illetve további alapanyagul szolgáló ösz-
szetevők kinyerése a mezőgazdasági hulladékból, például talajerő-utánpótlószerek, bio- 
csomagoló anyagok előállításához, 
integrált megoldások, a környezetre gyakorolt hatások figyelembe vétele már a hulladék-
hasznosítás megtervezésének korai fázisában,
új megoldások és módszerek a mezőgazdasági hulladékhasznosítási stratégiák kialakításá-
hoz, annak érdekében, hogy a vízbázisra, levegőre, talajra gyakorolt negatív hatást mini-
malizálni lehessen.

A mezőgazdasági hulladékokból nyert, ökológiai szempontból kedvező termékek kevesebb 
erőforrás felhasználást igényelnek és kisebb mértékű környezetterhelést eredményeznek.  A 
NoAW projekt a mezőgazdasági hulladékok körkörös kezeléséből esetlegesen adódó környe-
zeti és humán biztonsági kockázatokat is figyelembe veszi.

A projektet az Európai Unió “Horizon 2020” kutatási és innovációs programja 
finanszírozza a 688338. számú támogatási szerződés keretében.



A projekt különös hangsúlyt fektet a területen járatos szakemberekkel való együttműködésre és a 
gyakorlatközpontú megközelítésre. A Tudásplatformon keresztül az ipari és gazdasági szereplők is részt 
vehetnek a projekt tevékenységeiben. A Tudásplatform kiváló módja annak, hogy a mezőgazdasági 
hulladékok hasznosításához kapcsolódó legfrissebb kutatásokról, eredményekről értesüljenek, emellett 
lehetőséget nyújt kapcsolatépítésre, együttműködésre az európai, illetve kínai projekt partnerekkel és 
Tudásplatform tagokkal. A Tudásplatform tagjai részt vehetnek a NoAW projekt által szervezett 
eseményeken, online eszmecseréken, illetve webkonferenciákon, amely elősegíti a tapasztalatcserét 
és új ismeretek elsajátítását.és új ismeretek elsajátítását.

A projekt koordinátora a francia INRA intézet és a konzorcium összesen 32 tagból áll, köztük egyete-
mek, kutatóintézetek és egyéb szervezetek számos országból.
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