EVROPSKI PROJEKT, FINANCIRAN V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE 2020
Izkoriščanje mineralnih surovin (MS) v Evropi je ena temeljnih dejavnosti, ki so nujne
za zadovoljitev trenutnih in bodočih potreb evropske družbe. Za uresničitev tega
cilja mora družba zagotoviti nemoten dostop do nahajališč MS in omogočiti njihovo
raziskovanje ter izkoriščanje. Poleg tega je pomembno, da pridobivanje mineralnih
surovin ne ogroža oskrbe prihodnjih generacij. Ustreznost nahajališč za izkoriščanje
mineralnih surovin (znana nahajališča, opuščeni kopi in zaprti rudniki) mora biti
ovrednotena v odnosu do drugih rab prostora, z upoštevanjem kriterijev kot so:
uporaba prostora za kmetijstvo, gozdarstvo, ohranjanje živalskih in rastlinskih
habitatov ter druga okoljska vprašanja, prioritete pri gradnji naselij in infrastruktur
itn. Po drugi strani je dostop do nahajališč MS v javnem interesu, še posebej v luči
nemotene oskrbe z domačimi mineralnimi surovinami (poleg številnih možnosti
mednarodnega dostopa). Razprava in odločanje med različnimi rabami prostora
zahtevata upoštevanje in ustrezno obravnavo vseh vplivov in posledic za okolje ter
ljudi.

Splošni cilj projekta MINATURA 2020 je razviti koncept in metodologijo za
opredelitev in ustrezno varovanje nahajališč mineralnih surovin javnega pomena
(angl. Mineral Deposits of Public Importance) z namenom zagotavljanja njihove
najučinkovitejše rabe v prihodnosti. Tak koncept bo vključen v harmoniziran
evropski regulativni/zakonodajni/politični okvir. Prav to je osnovno vodilo
projekta: ponuditi okvir za načrtovanje politike, ki obravnava načelo trajnosti na
področju rudarstva na isti način kot na področju drugih rabah prostora.

MINATURA2020 je triletni projekt, ki se izvaja s finančno podporo EU, v sodelovanju

mednarodnega konzorcija 24 partnerjev. Projektni partnerji imajo različne izkušnje
dela in sodelovanja v nacionalnih, mednarodnih in komercialnih projektih. So aktivni
člani mednarodnih združenj na področju mineralnih surovin, dobro uveljavljenih mrež
strokovnjakov in pokrivajo različna tematska področja (javni in zakonodajni organi,
industrija, akademiki, civilna družba itn.).
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PRIČAKOVANI UČINKI & REZULTATI
Podpora EU politiki:
>> “Evropa 2020”, nova strategija Evropske unije:
• Evropa z učinkovito rabo virov in nizkoogljičnim gospodarstvom
• Pametna rast - Unija inovacij
• Industrijska politika za zeleno rast
• Evropska digitalna agenda
>> Sporočilo Komisije ”Celostna industrijska politika za dobo globalizacije - konkurenčnost in trajnost v
središču pozornosti”
>> Pobuda na področju mineralnih surovin (Raw Materials Initiative):
• Zagotavljanje ustrezne in trajnostne oskrbe z mineralnimi surovinami z mednarodnih trgov,
spodbujanje mednarodnega sodelovanja z razvitejšimi državami in z državami v razvoju;
• Spodbujanje oskrbe z mineralnimi surovinami iz evropskih virov, in
• Uporaba mineralnih surovin glede na kakovost v skladu s tremi stebri Evropskega partnerstva za
inovacije na področju mineralnih surovin, in skladno z načeli učinkovite rabe virov.

Projektne obveznosti:
>> Zbrati in uskladiti rezultate zaključenih in tekočih EU projektov;
>> Zagotavljanje sodobnega prikaza najnovejših tehnologij / metodologij
>> Pripraviti priporočila o vključevanju nahajališč mineralnih surovin v prostorske načrte skozi primerni
zakonodajni okvir.

Pričakovani dolgoročni rezultati:
>> Stabilna in konkurenčna oskrba s primarnimi mineralnimi surovinami iz EU virov;
>> Boljši pogoji za omogočanje trajnostnega dostopa in oskrbe s primarnimi mineralnimi surovinami v EU;
>> Širše znanje o mineralnih surovinah v EU med različnimi interesnimi skupinami, večja dostopnost in
uporaba obstoječih inventarjev / registrov mineralnih surovin;
>> Poenostavljeno odločanje na EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter v industrijskem sektorju;
>> Spodbujanje dobrega upravljanja in javnega sprejemanja v EU;
>> Večja konkurenčnost EU industrije in oskrbe s primarnimi mineralnimi surovinami iz EU virov;
>> Večja preglednost politik in zakonodaje EU na področju mineralnih surovin.

PROJEKTNO PARTNERSTVO
MinPol (Avstrija) - Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee/PERC (Belgija) – IMAEurope
(Belgija) - European Federation of Geologists/EFG (Belgija) – JU Zavod za geološka istraživanja (Črna
gora) – Vlada Hercegbosanske županije/Ministarstvo za gospodarstvo (Bosna in Hercegovina) – Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN/MEERI PAS (Poljska) – University College London ISR
(Združeno kraljestvo) - La Palma Research S.L./LPRC (Španija) - University College Cork/UCC/Coastal
and Marine Research Centre (Irska) - Alterra/Wageningen University and Research centre (Nizozemska)
- ISKRIVA/Institut za razvoj lokalnega potenciala (Slovenija) - Magyar Földtani és Geofizikai Intézet/MFGI
(Madžarska) - Universitatea din Bucureşti/Facultatea de Geologie şi Geofizică (Romunija) – Geološki zavod
Slovenije (Slovenija) - Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Portugalska) – Zavod
za prostorno uređenje Koprivničko-Križevačke županije (Hrvaška) - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra/
ŠGÚDŠ (Slovaška) - Luleå tekniska universitet (Švedska) – Društvo tehničnih vodij – Površinsko odkopavanje/
DTV PO (Slovenija) - Institutul Geologic al României (Romunija) – Univerzitet u Beogradu/Rudarsko-geološki
fakultet/UB-FMG (Srbija) - Mineral & Resource Planning Associates Ltd. (Združeno kraljestvo) - Regione
Emilia-Romagna/Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (Italija)

Projekt je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije
Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 642139.
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