Fińskie MG: Konkurs na projekt biorafinerii
Fińskie Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia organizuje międzynarodowy konkurs projektowy, który
ma na celu przyspieszenie procesu powstawania nowych biorafinerii w Finlandii i komercjalizacji
związanych z nimi innowacji. Konkurs został ogłoszony 04.06.2014, a projekty konkursowe można
przesyłać do 04.12.2014
Ten konkurs stanowi przykład nowoczesnej praktyki przyspieszania inwestycji przez sektor publiczny.
Oczekujemy, że konkurs ten zwiększy tempo inwestycji związanych z biorafineriami w Finlandii w
najbliższych latach, zdradził fiński minister gospodarki Jan Vapaavuori, który dokonał jego otwarcia.
Biorafinerie, które w sposób efektywny i zróżnicowany wytwarzają z biomasy różnego rodzaju materiały,
produkty chemiczne i energię, odgrywają kluczową rolę w rozwoju nowej działalności biogospodarczej.
W zasadniczej decyzji rządu fińskiego z dnia 08.05.2014 dotyczącej intensyfikacji działań w kluczowych
sektorach wzrostowych, zdecydowano, że zorganizowany zostanie międzynarodowy konkurs, który
będzie miał na celu wspieranie inwestycji oraz da pozytywny impuls do opracowywania nowych
koncepcji w zakresie biorafinerii.
Konkurs ma pomóc w znalezieniu nowych rozwiązań dla biorafinerii nowej generacji, która miałaby
powstać w Finlandii. Rafineria taka musiałaby być w założeniu obiektem na skalę komercyjną,
wdrażającym nową technologię, która nie była jeszcze wykorzystywana w celach biznesowych. Rafineria
może być również obiektem demonstracyjnym, który wykorzystuje technologię bądź wytwarza produkty
o znaczącym potencjale biznesowym. Konkurs ma w założeniu prowadzić do realizacji zwycięskiego
projektu oraz przyciągnięcia do Finlandii nowych inwestycji.
Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w lutym 2015 roku. Nagroda główna to 100 000 EUR. Ponadto
Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia zajmuje się obecnie formowaniem grupy finansowej skupiającej
podmioty sektora publicznego, która ma koordynować i wspierać działania na rzecz pozyskania
finansowania publicznego w przypadku trzech najlepszych projektów. Wiodącą rolę w przedstawionych
projektach ma jednak odgrywać kapitał prywatny.
W tym wypadku finansowanie publiczne ma pełnić funkcję katalizatora i wierzymy, że zwiększy ono
chęć przedsiębiorstw i inwestorów indywidualnych do inwestowania w biorafinerie, podkreślił
Vapaavuori.
Więcej informacji dotyczących konkursu na projekt rafinerii dostępnych jest na stronie fińskiego
Ministerstwa Gospodarki i Zatrudnienia pod adresem:
http://www.tem.fi/en/current_issues/pending_projects/strategic_programmes_and_flagship_projects/strate
gic_programme_for_the_forest_sector/international_biorefinery_competition
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