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Оцінка інноваційних неінвазивних технік 
мінеральної розвідки ...

…  три контрольні ділянки в Європі

… фокус на залучення 
зацікавлених сторін…
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СУТЬ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЯ

ПАРТНЕРИ

ГРОМАДСЬКИЙ ДІАЛОГ ТА ДОВКІЛЛЯ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ

ТЕХНІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВІДКА

• Збір наявних та отримання високо
чутливих наземних геофізичних
даних для створення системи 
цільових релевантних геологічних 
показників на території опорних 

платформ;  
• Проектування екологічних, 

соціальних та технічних систем 

рамкових критеріїв. 

• Тестування інноваційних
неінвазивних розвідувальних
технологій на трьох опорних
платформах в промислових 
умовах. 

• Введення в експлуатацію у короткі
строки, подальше проведення робіт
та довгострокове забезпечення
опорних платформ;

• Отримання відповідей на насущі
питання, такі як незалежність, 
актуальність для індустрії, а також 
потенціал зростання, доцільність, 
соціальна ліцензія на здійснення 
робіт, ефективне здійснення 
протоколів, фінансування, простота 
застосування та рентабельність.

АКТИВАЦІЯ РОЗВІДКА

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПОРНІ ПЛАТФОРМИ

Despважаючи на насичену історію видобування та залишкові мінеральні 
ресурси, на сьогодні у  ЄС існує ряд соціальних, політичних, законодавчих, 
економічних, технічних та фізичних перешкод для мінеральної розвідки – 
перешкод, що можуть бути подолані шляхом діалогу, інновацій та 
реформ.Незважаючи на насичену історію видобування та залишкові 
мінеральні ресурси, на сьогодні у  ЄС існує ряд соціальних, політичних, 
законодавчих, економічних, технічних та фізичних перешкод для 
мінеральної розвідки – перешкод, що можуть бути подолані шляхом 
діалогу, інновацій та реформ.Незважаючи на насичену історію видобування 
та залишкові мінеральні ресурси, на сьогодні у  ЄС існує ряд соціальних, 
політичних, законодавчих, економічних, технічних та фізичних перешкод 
для мінеральної розвідки – перешкод, що можуть бути подолані шляхом 
діалогу, інновацій та реформ.Незважаючи на насичену історію видобування 
та залишкові мінеральні ресурси, на сьогодні у  ЄС існує ряд соціальних, 
політичних, законодавчих, економічних, технічних та фізичних перешкод 
для мінеральної розвідки – перешкод, що можуть бути подолані шляхом 
діалогу, інновацій та реформ.діалогу, інновацій та реформ.hese barriers, 
the Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration 
Technologies (INFACT) project brings together a broad range of 
stakeholders, all concerned about Europe’s mineral raw materials 
security. 
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Незважаючи на насичену історію 
видобування та залишкові мінеральні 

ресурси, на сьогодні у  ЄС існує ряд 
соціальних, політичних, законодавчих, 

економічних, технічних та фізичних 
перешкод для мінеральної розвідки – 

перешкод, що можуть бути подолані 
шляхом діалогу, інновацій та реформ.

Щоб зруйнувати ці бар’єри проект 
INFACT, Інноваційні, Неінвазивні і 

Повністю Прийнятні Технології 
Розвідки, об’єднує широке коло 

зацікавлених сторін навколо 
питання безпеки Європейської 

мінеральної сировини.

• Зростання поінформованості стосовно сталих методів
розвідки серед місцевих спільнот, зміцнення довіри
громадськості;

• Залучення широкого кола зацікавлених сторін: держава,
громадськість, дослідницький сектор, розвиток
технологій, сфера обслуговування, розвідувальна 
індустрія; 

• Сприяння доступності перспективних, однак мало
розвіданих ділянок за рахунок розширених соціальних
ліцензій на проведення робіт.

• ідентифікації освітніх прогалин та підвищення рівня
обізнаності про інноваційні, екологічно чисті та безпечніші
розвідувальні підходи;

• спільного бачення кращих розвідувальних практик.

Зростання привабливості Європи для сталої розвідки 
корисних копалин шляхом: 
• аналізу перешкод для розвідки з метою розробки

рекомендацій стосовно реформування та поліпшення
ситуації з доступними якісними даними розвідки у
майбутньому;
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