
NOAW: Без Пољопривредног Отпада 
Иновативни приступи за претварање
пољопривредног отпада у еколошке и 

економске вредности 

NoAW је истраживачки и развојни пројекат у оквиру европског програма Хоризонт 2020, 
са трајањем од 2016. до 2020. године, који има за циљ да допринесе „економији без 
отпада“ – све важнијем питању у данашњем друштву.
МеђународниМеђународни тим учесника на пројекту NoAW има за циљ да развије моделе 
циркуларне економије у којима се валоризација пољопривредног отпада, са 
посебним фокусом на винску биомасу, сламу и ђубриво, оптимизује на 
територијалном и сезонском нивоу. Овим приступом ресурси се користе што је дуже 
могуће како би се из њих извукла максимална вредност.
Пројекат NoAW ће створити решења којима ће креатори политике и предузећа 
претворити садашњи пољопривредни отпад у сутрашњу додату вредност: 
Стварање одрживих концепата биорафинерија за пољопривредни отпад,Стварање одрживих концепата биорафинерија за пољопривредни отпад,
Употреба интегративних приступа, при чему се посебна пажња обраћа на утицај 
производа и процеса на животну средину још у фази пројектовања,
Пружање иновативних и ефикасних алата за развој стратегија за отпад и обнову 
ресурса и смањивање на минимум негативних ефеката на воду, ваздух и 
земљиште.

NoAWNoAW испитује могућности претварања пољопривредног отпада у садржај еколошки 
ефикасних производа чија производња изискује мање ресурса и мање загађује 
окружење. Главни фокус је усмерен на био-енергију, био-ђубрива, био-амбалажу и 
био-молекуле.
NoAW такође разматра ризике по животну средину и људску безбедност који могу бити 
узроковани циркуларним управљањем пољопривредним отпадом.
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Пројекат посебно ставља акценат на блиску повезаност стручњака и практичне приступе и 
резултате. Актери из индустрије и привреде се позивају да учествују у активностима у оквиру 
пројекта путем Платформе за размену знања између стејкхолдера. KESP је одличан начин да се 
прате тренутна дешавања, који подстиче умрежавање између учесника и умрежавање са 
кинеском партнерском платформом. Чланови такође имају могућност да уче једни од других 
кроз учествовање у онлајн дискусијама, вебинарима и догађајима које организује пројекат 
NoAW.

Пројектом координира INRA (Француска) а конзорцијум обухвата 32 партнера са универзитета, 
јавних истраживачких организација и других институција из више од десет земаља. 

Данска
o  Дански технички универзитет 
o  Олборшки Универзитет 
o  Biovantage.Dk Aps
Француска
o o  Национални инстутут за пољопривредна    
      истраживања (INRA)
o  Удружење за заштиту животне средине и                                                                 
  безбедност у Аквитанији
o  Универзитет у Монпељеу
o  Француски институт за вино и лозу 
o  Пољопривредна задруга удружења Grap'sud 
o o  INRA Transfert S.A.
Немачка 
o  Пољопривредни консалтинг Peter Schiessl
o  Институт за процесну технику и амбалажу       
  Фраунхофер 
o  IBBK Fachgruppe Biogas Gmbh 
o  Ecozept Gbr
o o  Vermicon Aktiengesellschaft
Грчка Национални технички универзитет у Атини
Мађарска Campden BRI Hungary
Италија 
o  Innoven Srl
o  Римски универзитет ла Сапијенца 
o  Alma Mater Studiorum- Универзитет у Болоњи 
o o  Општа конфедерација италијанске пољопривреде –  
  CONFAGRICOLTURA
Холандија  
 o Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 
 o Agriport A7 B.V.
Португал Институт за експерименталну биологију и 
технологију
СрбијаСрбија
o  Институт за архитектуру и урбанизам Србије
o  Винарија Александровић
Швајцарска SOFIES SA
Шведска RISE Шведски истраживачки институт
Кина 
o  Градски универзитет у Хонгконгу
o o  Универзитет Сун Јат-Сен
o  Кинеска академија пољопривредних наука 
o  Ningbo Tianan Biologic Material Co. Ltd.
Тајван Институт за истраживања индустријске 
технологије
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