NO AGRO-WASTE:
INNOVATIVE APPROACHES TO TURN
AGRICULTURAL WASTE INTO ECOLOGICAL
AND ECONOMIC ASSETS

БИОЕНЕРГИЈА И БИОМАТЕРИЈАЛИ ИЗ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОСТАТАКА

Стварање додатне вредности из пољопривредних остатака
и отпада: Истраживачки пројекат NoAW https://noaw2020.eu је
дошао до иновативних, домишљатих решења за поновну употребу
неизбежних и континуално генерисаних пољопривредних остатака.
Захваљујући овом пројекту, сламнати остаци, стајњак и отпаци од винове лозе
се претварају у еколошку биопластику, биођубриво и биогас. Стога, принципи
циркуларне економије доприносе одрживим решењима за валоризацију пољопривредног
отпада – смањујући количину конвенционалне пластике, ублажавајући глобално загревање и
штитећи природне ресурсе.

Овај пројекат је финансиран кроз Хоризонт 2020 оквирни програм Европске уније.

ВРЕДНОСТ НАКОН АНАЕРОБНЕ ДИГЕСТИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОТПАДА
Појачавајуће деловање иновативног преди пост- третмана пољопривредног отпада
проширује опсег врста сировина које се могу
користити у постројењима за биогас. Иновативна
анаеробна дигестија у два корака производи
биогас, биоводоник, биометан, биођубрива и
високообогаћене полихидроксиалканоатне (PHA)
биополимере у истом постројењу.

СЛЕДЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА
ЕКОЛОШКЕ ПЛАСТИКЕ
У ПОЉОПРИВРЕДНОМ
СЕКТОРУ ХРАНЕ

Користећи иновативне путеве прераде, пројекат је
претворио сламу, виноградарски и други биљни отпад
у иновативне биоразградиве композитне материјале
(комбинујући на пример PHA и лигноцелулозна влакна)
за коришћење у сврху одрживе амбалаже за храну и
непрехрамбене и многе друге намене у пољопривреди
и хортикултури, а како би се замениле одређене
петрохемијске једнократне пластике које загађују.

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
ОДРЖИВИХ РЕГИОНАЛНИХ
ПОСЛОВНИХ И
МАРКЕТИНШКИХ
КОНЦЕПАТА

Уз интегративни и стратешки приступ, пројекат
предлаже комбиновање техно-економских и
еколошких вредности и долази до релевантних,
применљивих регионалних пословних концепата за
агротехничке кластере различитих величина и намена.

ПОВЕЗИВАЊЕ
ЉУДИ И ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ИНОВАЦИЈА

Пројекат NoAW пружа инспирацију будућим
генерацијама фармера, агронома и актера у
прехрамбеној индустрији за преобликовање ланаца
снабдевања храном пољопривредног порекла како
би се остварила већа профитабилност и одрживост.

Пројекат NoAW је развио алате за управљање подацима и
мултикритеријумску евалуацију како би се спровела оцена
преференција стејкхолдера и енвајронменталног утицаја на нове
процесе упоредо са разматрањем регионалних и сезонских
разлика. Пројекат NoAW је успоставио везу између људи из
праксе, индустрије и привреде путем Платформе за размену
знања стејкхолдера и обуке организоване у оквиру пројекта.
Сарадња са кинеским партнерима на пројекту и азијска огледало
платформа омогућавају ширење пројекту изван Европске уније.

Више информација о пројекту NoAW:
ИАУС- локални контакт: (Институт):
др Бошко Јосимовић, +381 11 3207 326
bosko@iaus.ac.rs

noaw2020.eu/
twitter.com/noaw2020
linkedin.com/groups/13507644

Пројекат је финансиран из програма Европске уније Хоризонт 2020 за истраживање и иновације у
оквиру уговора бр. 688338

