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Zo stretnutia partnerov projektu BIOREGIO
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa zapojila do významného
medzinárodného projektu s názvom BIOREGIO: Modely regionálnej
cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické
materiály. Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Europe, ktorý je
financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je najväčším z
programov európskej územnej spolupráce. Koordinátorom projektu je Lahti
University of Applied Sciences (Fínsko). Projekt, ktorý sa začal v januári 2017, bude
trvať päť rokov (do 31.12.2021) a na jeho implementácii sa podieľa Fakulta
ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho
rozvoja, Technická fakulta SPU v Nitre. Program Interreg Europe poskytol na
projekt BIOREGIO asi 1,5 milióna eur.
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Cieľom projektu je posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických
materiálov. Konzorcium projektu BIOREGIO pozostávajúce z ôsmich partnerov zo
šiestich rôznych krajín (Fínsko, Španielsko, Slovensko, Grécko, Rumunsko a
Francúzsko) plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a
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1. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre
správne rozhodnutie 4 507
2. Zvažujete nové auto? Namiesto platenia celej
sumy skúste paušál 3 608
3. Pneumatika PremiumContact 6 šampiónom v
premiérovom teste 2 479
4. Investícia: fixný výnos 6 ‐ 7,25 % ročne, viazanosť
1 ‐ 6 rokov 2 282
5. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé
dobrodružstvo 1 601
6. Plavba východným Karibikom 1 457
7. All inclusive dovolenka na Severnom Cypre 1 256
8. Rozvoj Nobelovej rozbehne aj Vaše podnikanie
874
9. Budú Slováci čoskoro ovládať svoje domácnosti
cez smartfón? 857
10. Prežil som autonehodu. Teraz som vďačný za
každý deň 781

posilňovať regionálnu bioekonomiku.
V rámci projektu si budú partneri vymieňať poznatky o najlepších dostupných
technológiách a modeloch spolupráce. Súčasťou projektu v každej partnerskej
krajine je aj tzv. skupina stakeholderov pozostávajúca z predstaviteľov samospráv,
ako aj rôznych spoločností, ktoré určitým spôsobom implementujú princípy
cirkulárnej ekonomiky. Skupinu slovenských stakeholderov tvorí Nitriansky
samosprávny kraj, Mesto Nitra, Národná recyklačná agentúra, Vysokoškolský
poľnohospodársky podnik v Kolíňanoch, Kuruc Company, s.r.o., Západoslovenská
vodárenská spoločnosť a spoločnosť Simply Clean, s.r.o. Na prvom stretnutí
stakeholderov, ktoré sa uskutočnilo 23. marca 2017 SPU v Nitre, už bolo
prezentovaných niekoľko projektov, ktoré svojím charakterom prispievajú
k uplatňovaniu cirkulárnej ekonomiky.

Čas vyraziť na bicykel s novou
kolekciou od Tchibo – dnes
DOPRAVA ZADARMO
1 000 000 spokojných zákazníkov,
najnižšie ceny pneumatík s
dopravou ZADARMO !
Veľký knižný výpredaj len u nás!
Nakúpte knihy z pohodlia domova
a za super ceny
Pneumatiky HANKOOK  prémiová
kvalita za rozumnú cenu. Klikni na
eshop Mikona.
Zvládne všetko, každý terén vďaka
symetrickému pohonu 4x4.
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Hlavným nástrojom regionálnej politiky, ktorého sa projekt BIOREGIO týka, je
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Prostredníctvom tohto nástroja sa bude rozvíjať cirkulárna ekonomika biologických
materiálov, ako napr. využívanie slamy na stavebné účely, využívanie biomasy na
výrobu elektrickej energie a tepla a na produkciu biopalív. Projekt tak prispeje aj
k zintenzívneniu spolupráce medzi akademickou sférou, samosprávou a firmami.
Kolektívne poznatky partnerov projektu BIOREGIO zvýšia mieru recyklácie
biologických materiálov, akými sú napr. odpady z potravín (bioodpad), komunálne a
priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s
využitím podobných technológií. Tieto najlepšie dostupné technológie a modely
zahŕňajú napríklad biorafinérie, výrobu bioplynu a relevantné modely spolupráce,
napr. ekosystémy, siete a administratívnu spoluprácu smerujúcu k uzatvoreniu
kolobehu biologických tokov.

Prezentácia projektu na pôde SPU v Nitre
Výsledkom projektu bude lepšia pripravenosť partnerských regiónov na rozvoj
príslušných regionálnych politík na podporu cyklickej ekonomiky so zameraním na
uzavretie kolobehu biologických materiálov. Okrem toho výsledky projektu prispejú
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Viac informácií o projekte BIOREGIO: http://www.uniag.sk/sk/bioregiosk/
http://www.interregeurope.eu/bioregio/
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Získaj až 5 ročnú záruku na
vysávače Miele. Ako? Kúp si
XXL sáčky na prach!

Letecké zájazdy len za 399
€do Paríža, Ríma, Londýna či
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Nákladné pneumatiky sa
nakupujú u nás!

Rokmi overená súhra
vitamínov. Chcete byť stále
kosť? Užívajte vápnik od
Biomin.

Zaregistrovali ste, že je tu
Rozumná pôžička od
Silverside do 5 000 EUR?
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Botanická záhrada SPU zaujala orchideami
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Informácie pre študentov z prvej ruky

Ďalšie weby skupiny:
Vydavateľstvo

Inzercia

Prihlásenie do Post.sk
Návštevnosť webu

Új Szó

Slovak Spectator

Predajnosť tlače

Petit Academy

© Copyright 1997‐2017 Petit Press, a.s.

http://tlacovespravy.sme.sk/ts/7554/spuvnitrejepartneromvmedzinarodnomprojektebioregio/?utm_source=smeonlinetitulka&utm_medium=widget&… 4/4

