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Partnerek

Az i-REXFO 2017. szeptember 1-jén kezdődött el az Európai Közösség LIFE16ENV / IT / 000547 LIFE 
pénzügyi hozzájárulásával.
Koordinátor: Mérnöki Tanszék - Perugia Egyetem - Olaszország

Az i-REXFO a FAO Save Food 
programjának hivatalos partnere

www.fao.org/save-food
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Az i-REXFO egy innovatív üzleti modell, melynek lényege az élelmiszerhulladékok 
újrahasznosítás révén történő fenntartható és gazdaságos csökkentése. Ennek 

egyik eleme az élelmiszerhulladékok értékes biogáz alapanyagként való 
felhasználása. A megoldásokat gazdaságilag állami ösztönzők,  adókedvezmények 

illetve az energiatermelés során történő hasznosításából származó bevételek 
tartják fenn.

Az európai bevált jó gyakorlatok alapján 
(különösen Dánia) az i-REXFO projekt csapata 
egy integrált üzleti modellt fejleszt, melynek része 
nyílt forráskódú szoftver és egy részletes adatbázis 
is.

A modell és egyes elemei mások számára 
is elérhetőek lesznek, így a know-how-t és a 
megvalósításhoz szükséges műszaki, gazdasági 
jogi és környezetvédelmi teendőket más 
régiókban is hasznosítani lehet majd.

Az i-REXFO modell felhívja a fogyasztók 
és a piaci szereplők figyelmét az 
élelmiszerpazarlás csökkentésére a kereskedelmi 
és HORECA ágazatokban is. Elősegíti az olyan 
élelmiszerek értékesítését, amelyek közel 
állnak a lejárathoz, kevésbé esztétikusak, 
és támogatja az élelmiszerfeleslegek 
adományozását jótékonysági szervezeteknek és 
élelmiszerbankoknak.
Ezeket az intézkedéseket kiegészíti a már 
lejárt élelmiszerek biogáz üzemekben történő 
hasznosítása.   A biogáz előállítása kiteljesíti a 
körforgásos gazdasági ciklust.

Az i-REXFO modellt Umbriában mutatják 
be, majd átkerülnek más országokba is 
(Magyarország).
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Az i-REXFO fő fókuszai:
• Kevesebb élelmiszerhulladék, erősödő fenntarthatóság
• Élelmiszerfeleslegek egyszerű adományozása
• Élelmiszerbank és civil szervezetek hatékonyabb támogatása
• Több megújuló energia élelmiszerhulladékokból

Az i-REXFO hasznos, mert:
• Az i-REXFO egy teljes mértékben kifejlesztett üzleti modell, amely az 
EU más régióiban is megvalósítható

• Az i-REXFO kommunikációs anyagok, nyílt forráskódú szoftver és 
megvalósíthatósági útmutatók formájában egy mindenki számára 
ingyenesen online elérhető know-how-t biztosít

A modell magában foglalja az élelmiszeripar, mezőgazdaság, élelmiszerkereskedelem, 
többek között áruházak, éttermek és szállodák területeit, valamint a végső fogyasztókat is.


