
Druhé medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO v Španielsku 

 

V dňoch 28.–29.11.2017 sa v španielskom regióne Castilla–La Mancha uskutočnilo druhé 

medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO (Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky 

a najlepšie dostupné technológie pre biotoky). 

 

Hlavným cieľom projektového stretnutia v Španielsku bolo pokračovanie a prehlbovanie 

aktívnej spolupráce medzi partnermi a stakeholdermi (zainteresovanými subjektmi). Stretnutie 

bolo pri tejto príležitosti zamerané na biorafinérie a produkty s vysokou hodnotou. Zaujímavý  

program obsahoval workshopy, prezentácie expertov, tematické semináre a prehliadky 

podnikov z oblasti obehového biohospodárstva. Partneri a stakeholderi sa stretli v španielskych 

mestách Puertollano a Toledo, aby získali prehľad o najlepších postupoch v regióne Castilla–

La Mancha. 

 

 
Úvodné cvičenie, ktoré demonštruje význam budovania siete a spolupráce medzi partnermi 

a stakeholdermi projektu BIOREGIO 

 



 
Zástupcovia slovenského tímu projektu BIOREGIO na medzinárodnom stretnutí 

(Ilustračné foto : Zľava doc. P. Rovný, Ing. arch V. Juricová - Melušová, Ing. M. Čaja, prof. E. 

Marišová, Ing. Valach, PhD., Ing. Kollárová, PhD.) 

 

Prvý deň bol zameraný na prezentácie o politických nástrojoch zameraných na intenzívnejšie 

presadzovanie cirkulárnej ekonomiky a bioekonomiky v každom regióne, miniworkshop 

o používaní sociálnych médií, prezentácie o najlepších postupoch v regióne Castilla–La 

Mancha a tematické semináre s pozvanými prednášateľmi.  

 

Zástupcovia regiónov zo šiestich partnerských krajín projektu (Fínsko, Španielsko, Grécko, 

Slovensko, Francúzsko a Rumunsko) informovali o pokroku vo vývoji politického nástroja 

v domácom regióne. V prípade slovenského partnera je týmto politickým nástrojom Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja(NSK).NSK je 

hlavným stakeholderom v projekte, podobne ako aj prípade ďalších krajín, sú regióny hlavnými 

stakeholdermi. Cieľom práce univerzít a stakeholderov v projekte BIOREGIO je vytvoriť 

akčný plán pre rozvoj bioenergie vo vlastnom regióne.  

Ing.M.Čaja z NSK informoval na workshope o prijatí Všeobecne záväzného nariadenia 

Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na 

území Nitrianskeho kraja č. 3/2016. V Kapitole 1. Podporované opatrenia, v časti Opatrenie 1. 

Obnova obcí, v Podporovanej aktivite 1.2 Environmentálne aktivity, sa dopĺňajú dve nové 

podaktivity: 

Spracovanie koncepcie, stratégie zameranej na využitie energie z bioodpadu, 

Podpora technológií na spracovanie bioodpadu.“ 

Navrhované úpravy sú zamerané najmä na podporu aktivít cirkulárnej ekonomiky, ktorá 

ovplyvňuje kvalitu životného prostredia a environmentálnu rovnováhu regiónu. Slovenský 

partner touto úpravou zaznamenal významný pokrok v napĺňaní cieľov projektu BIOREGIO. 

 

V ďalšom programe španielsky región uviedol sedem prezentácií o najlepších postupoch 

v regióne Castilla–La Mancha (Biomasa Peninsular, Universidad de Alcalá, Enemansa, Ence, 

Gesreman, Champinter a biorafinéria CLAMBER Plant). Paralelne prebiehal miniworkshop 



Twitter (zameraný na zviditeľnenie projektu BIOREGIO v sociálnych médiách) a zasadnutie 

riadiaceho výboru (diskusia o rozvoji politiky a akčnom pláne). Počas tematického seminára 

dvaja pozvaní prednášatelia informovali o výsledkoch výskumu a vývoja v regióne v oblasti 

biohospodárstva, biorafinérií a produkcie bioplynu. Na záver prvého intenzívneho dňa mali 

účastníci možnosť prezrieť si biorafinériu CLAMBER Plant v meste Puertollano. 

 

 
Prehliadka biorafinérie CLAMBER Plant 

 

Počas druhého dňa účastníci navštívili dva podniky dobrých príkladov obehového 

biohospodárstva a efektívneho hospodárenia s odpadmi – Castellano Manchegas de Limpieza 

v Madridejos a Ecoparque de Toledo v meste Toledo.  

 

  
Prehliadka podniku na spracovanie odpadov Castellano Manchegas de Limpieza v Madridejos 



 

Nasledujúce workshopy zamerané na administratívne a komunikačné záležitosti prebiehali na 

regionálnom Ministerstve poľnohospodárstva, životného prostredia a udržateľného rozvoja v 

Tolede. V poslednej sekcii podujatia Dr. Manuel Lainez, riaditeľ Národného inštitútu pre 

poľnohospodársky a potravinový výskum a technológie (National Institute for Agricultural and 

Food Research and Technology, INIA) a agropotravinárskeho výskumu prezentoval španielsku 

stratégiu o biohospodárstve. 

 

 
Posledná sekcia venovaná španielskej stratégii biohospodárstva 

 

Projekt BIOREGIO sa začal v januári 2017 a bude trvať päť rokov (do decembra 2021). Na 

implementácii projektu sa za SPU v Nitre podieľa Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technická fakulta. Projekt sa rieši v rámci programu 

Interreg Europe, ktorý poskytol na projekt BIOREGIO čiastku 1,3 milióna eur. 

 

 
 



 


