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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM - Bucuresti -
Produse, oferte, noutăţi

 Știri

INCDCP-ICECHIM Călăraşi la sfârşitul primuliui an de
implementare a proiectului transfrontalier BIOREGIO

 acum 4 zile

INCDCP-ICECHIM Călăraşi, reprezentant al Regiunii Sud Muntenia,  a parcurs primul an de
implementare a proiectului Interreg Europe-BIOREGIO https://www.interregeurope.eu/bioregio/,
 proiect care face posibil schimbul de experienţă între cei 8 parteneri din 6 regiuni de dezvoltare
europene (din Finlanda-lider, Spania, Grecia, România,, Franţa şi Slovacia) privind reducerea
deşeurilor (deşeuri menajere,  alimentare, biologice, nămoluri industriale şi nămoluri de la staţiile
de epurare, deşeuri din agricultură) prin reciclare şi valorificare.

Proiectul are un buget de 1,5 mil. euro (85% cofinanţare din partea UE) şi face parte din
programul INTERREG EUROPA 2014-2020, Axa prioritară 4 – Mediu şi eficienţa resurselor.

BIOREGIO se derulează începând cu luna ianuarie 2017 pe o perioadă de 5 ani ,în două etape,
o etapă  de colaborare activă  şi dezvoltare de  planuri regionale de acţiune care durează 3 ani şi
 etapa  de implementare a acestor planuri  în următorii  doi ani.

La sfârşitul primului an de implementare a proiectului, ICECHIM-Filiala Călăraşi a acumulat
informaţii  şi experienţe interesante şi utile pentru stimularea bioeconomiei circulare, concept cu
care România începe să se familiarizeze şi datorită proiectului BIOREGIO.

Activităţile proiectului în primii 3 ani au la bază comunicarea:

- comunicare internă în cadrul colectivului de implementare a proiectului al fiecărei regiuni şi la
nivel instituţional

- comunicare externă la nivel regional în cadrul întâlnirilor dintre fiecare partener şi grupul de
facori interesaţi cooptaţi în proiect, dar şi cu alţi facori posibil interesaţi  de domeniul
bioeconomiei circulare

- comunicare externă pentru schimbul de informaţii şi creşterea gradului de conştientizare între
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părţile interesate la nivel de politici din afara regiunilor reprezentate în proiect.

INCDCP-ICECHIM Călăraşi şi-a realizat indicatorii din Planul de Comunicare pentru primele
două etape ale proiectului din anul 2017:

-elaborare de material de prezentare a proiectului: poster, roll-up, broşură

-distribuire de materiale care să evidenţieze noutăţi-evenimente organizate în cadrul proiectului:
newsletter, articole şi comunicate de presă pe site-ul propriu şi în media,  activităţi social media:
Twitter, Facebook

- organizare de evenimente de tip comunicare interna, diseminare, întâlniri cu grupul de factori
interesaţi-parteneri la proiect, precum şi evenimente de comunicare externă.

- participare la cele două evenimente interregionale organizate în Finlanda la Lahti, 25-27 aprilie
2017, şi în Spania, la Puertollano şi Toledo, 28-29 noiembrie 2017.

În cadrul evenimentelor interregionale au fost făcute prezentări ale insrumentelor de politică
regională în domeniul valorificării fluxurilor organice, s-au organizat mese rotunde, ateliere
tematice, au fost prezentate bune practici şi s-au organizat vizite în teren în regiunile Päijät-
Häme şi Casilla la Mancha.  Vizitarea Platformei Kujala Waste Centrer (Päijät-Häme), a
instalaţiei pilot de biorafinare Clamber Plant (Puertollano) şi a instalaţiilor de tratare a deşeurilor 
Castellano Manchega de Limpiezas (Madridejos) şi Ecoparque (Toledo) a  reprezentat pentru toţi
participanţii o experienţă deosebit de interesantă şi utilă pentru stimularea bioeconomiei
circulare, un model demn de urmat în domeniul colectării selective şi valorificării deşeurilor.

Primul an de implementare a proiectului BIOREGIO a  însemnat pentru România şi ADR Sud
Muntenia un progres în stimularea economiei circulare regionale a fluxurilor organice prin
schimbul de experienţă privind cele mai bune tehnologii şi modele de cooperare disponibile.

Date de contact: Mihaela Frîncu, Director INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi,
icechim.calarasi@gmail.com, tel.: 0724.420.257e

ICECHIM este partener in cadrul proiectului BIOREGIO

 acum 8 luni

În data de 29.03.2017 la sediul INCDCP ICECHIM din Splaiul Independenţei nr. 202, sector 6,
Bucureşti, ora 10.30, va avea loc o întâlnire cu actori interesaţi în valorificarea produselor
secundare (sub-produse) din agro-industrii prin bioeconomia circulară.

Evenimentul îşi propune să reunească reprezentanţi ai administraţiei publice, agenţi economici,
operatori de servicii de utilităţi publice şi reciclatori cu scopul de a dezbate problemele legate de
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reutilizarea materiilor organice, reducerea deşeurilor alimentare şi valorificarea potenţialului de
biomasă şi bioproduse.

Vor fi trecute în revistă principalele instrumente de finanţare existente la nivel naţional (POR,
POC, POIM, PNDR) cu gradul de accesare şi se vor analiza principalele obstacole în calea
realizării investiţiilor pentru o bioeconomie circulară (de ex. instalaţii de biogaz, platforme de
compostare), precum şi eventualele posibilităţi de a îmbunătăţi aceste instrumente în viitor.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului BIOREGIO care îşi propune să analizeze cele mai bune
practici existente în acest domeniu şi să faciliteze schimbul de experienţă între factorii implicaţi
din cele şase ţări participante (Finlanda, Spania, Slovacia, Grecia, România, Franţa).

 

Simpozion international "Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare
Durabila - PRIOCHEM", editia a 13-a, 25-27 octombrie 2017

 13.07.2016

Circulara 1

Invitatie

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM

organizeaza

Simpozionul international

“PRIORITATILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA”

Editia a XIII –a

ROMANIA – Bucuresti

25-27 octombrie 2017

Comitetul Stiintific al Simpozionului International PRIOCHEM, va invita sa participati la editia a XIII-a, care va
avea loc la sediul ICECHIM, Splaiul Independentei, nr. 202, Bucuresti, sector 6.

SECTIUNILE SIMPOZIONULUI: Indicativ

Materiale multifunctionale si nanocompozite 1 - MMN

Bioresurse si biotehnologii 2 - BB

Ingineria mediului si protectia patrimoniului cultural 3 - IMPPC

Biorafinare, inginerie chimica si petrochimica 4 - BICP

Sectiunea studentilor 5 – SS
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