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ENABLING project        Проектът

- Financed through Horizon2020

    финансиран от Horizon2020

- Formally started on December 1, 2017, and 
intended to end on November 30, 2020

Стартира на 1/12/2017 и трябва да приключи 
на 30/11/2020

- The partnership is composed of 16 partners from 
13 EU and associated (NO, IL) countries

- Консорциумът е съставен от16 партньори от 
13 страни – от ЕС и асоциирани



The consortium



Context Контекст
- There is a huge potential of biomass in Europe, especially for a new and 

innovative sector as the Bio-based Industry 

Съществува огромен потенциал на биомасата в Европа, особено за 
нов сектор като Био-Базирана индустрия (ББИ)

- Currently, most biomass supply chains for BBPs (Bio-Based Products 
and Processes) do not take advantage of structured networks:

• Most biomass producers address the BBP industry in a bilateral relationship 

• Excellent practices do exist, but are fragmented

Понастоящем веригите за доставка на биомаса за Био базирани 
продукти и производства (ББП) не ползват предимството на 
структурирани мрежи:

• Повечето производители на биомаса сключват двустранни договори 
с производителите на ББП

• Съществуват добри практики, но са разпокъсани



ENABLING objectives Цели
Overall aim Обща цел
The ENABLING project intends to improve and systematise collaboration among the different 
stakeholders, and in particular between:

Подобряване и систематизиране на сътрудничеството между заинтересованите 
страни и в частност

     -  the source of biomass streams,     източниците на потоци биомаса

     -  the processing and transformation industry, or Bio-Based Industry (BBI).

Обработващата и преработващата индустрия или ББИ

Specific Objectives Специфични цели
• Biomass characterisation and identification of relevant industrial processes

Характеристика на биомасата и идентифициране на съответни индустриални процеси

• Identification of best practices Идентификация на добри практики

• Support to Innovation (through Innovation brokerage e Coaching services)

Поддръжка на иновации (чрез брокерски и обучителни услуги)

• Dissemination and exploitation of results 

Разпространение и използване на резултатите



ENABLING main activities        
Основни дейности
• Creation of a matrix with data related to biomass and industrial 

processes      Създаване на матрици с данни за биомасата и 
индустриалните процеси

• Good practices collection  Събиране на добри практики

• Organisation of workshops and webinars targetting relevant 
stakeholders         Организиране на уъркшопи и уебинари, 
адресирани към заинтересуваните

• Set up of a coaching and innovation brokerage advising service     
                             Организиране на услуги за консултации и 
посредничество в иновациите 

• Creation of an innovation brokerage platform to facilitate contact 
between business actors.            Създаване на платформа за 
улесняване на контактите между представителите на 
бизнеса



ENABLING best practices 
                                      добри практики
• 100 best practices to be collected by the end of the project      

До края на проекта да бъдат събрани 100

• Practices are collected and made public on an onlne tool call 
the Best Practice Atlas Практиките се събират и се 
публикуват в онлайн инструмент наречен АТЛАС на 
добри практики

• Practices are collected based on a set criteria identified by 
partners and described in the Executive Handbook on the 
Identification of Best Practices (available on our website) 
Събирането на практики е базирано на набор критерии, 
определени от партньорите и описани в НАРЪЧНИК, 
достъпен на интернет страницата на проекта
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attention! 
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