Vydanie štvrtého Newslettra k projektu BIOREGIO
Začiatkom decembra 2018 vydal Národný výskumný a vývojový
ústav pre chémiu a petrochémiu (Rumunsko), štvrtý oficiálny
Newsletter, ktorý mapuje doterajšie aktivity projektu
BIOREGIO a prináša aj ďalšie dôležité informácie o aktivitách
plánovaných na nasledujúce obdobie. Odporúčame Vám
navštíviť stránku projektu a prihlásiť sa na odber newsletterov
(Sign up for the BIOREGIO newsletter), ktoré vychádzajú
dvakrát ročne a prinášajú všetky podstatné informácie
o priebehu tohto projektu.

O projekte BIOREGIO
Projekt BIOREGIO sa realizuje v rámci programu spolupráce Interreg Europe, ktorý je financovaný zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a je najväčším z programov európskej územnej
spolupráce. Koordinátorom projektu je Lahti University of Applied Sciences (Fínsko). Projekt sa začal
v januári 2017 a bude trvať päť rokov (do 31. 12. 2021). Na jeho implementácii sa podieľa Fakulta
ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technická fakulta SPU v
Nitre. ERDF poskytol na projekt BIOREGIO približne 1,3 milióna EUR.
Cieľom projektu je posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických materiálov.
Konzorcium projektu BIOREGIO pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich krajín (Fínsko,
Španielsko, Slovensko, Grécko, Rumunsko, Francúzsko) plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo
efektívneho hospodárstva a 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 a
rôznych spoločností, ktoré určitým spôsobom implementujú princípy cirkulárnej ekonomiky.

Aktivity projektu BIOREGIO v IV. semestri (01.07. – 31.12.2018)
V septembri 2018 bol ako jeden z výstupov projektu BIOREGIO vypracovaný krátky prehľad politík (tzv.
Policy Brief), ktorý sa týka cirkulárnej bioekonomiky v Európe. Prináša základná informácie o výhodách
cirkulárnej ekonomiky, jej politickom rámci a obsahuje tiež odkaz, na ktorom sa nachádzajú príklady
dobrej praxe v oblasti cirkulárnej bioekonomiky.
Ako jeden z dôležitých výstupov projektu, SPU v Nitre v spolupráci s Úradom Nitrianskeho
samosprávneho kraja (UNSK) a Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi (PZO) v novembri 2018 zverejnila na portáli Policy Learning Platform (web programu
Interreg Europe) dva regionálne príklady dobrej praxe: (1) Program na podporu integrovaného rozvoja
vidieka LEADER NSK a (2) Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
SPU v Nitre pravidelne komunikuje s UNSK ohľadom Akčného plánu, ktorý má byť výsledkom prvej fázy
riešenia projektu a má byť vypracovaný do konca roka 2019.

Riešitelia a stakeholderi sa na SPU v Nitre stretli po štvrtýkrát
Riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO sa už po štvrtýkrát stretli na regionálnom stretnutí, ktoré
sa konalo 7. septembra 2018 na SPU v Nitre. Stretnutia sa okrem zástupcov riešiteľského tímu
zúčastnili aj predstavitelia UNSK, mesta Nitra a PZO. Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na
príklady dobrej praxe (tzv. Good Practices), ktoré sa na území Nitrianskeho kraja už realizujú, a ktoré
svojím charakterom významne prispievajú k širšiemu uplatňovaniu princípov cirkulárnej ekonomiky.
Zástupcovia UNSK a mesta Nitra predstavili prebiehajúce a pripravované projekty a zástupca PZO sa
zameral na vysvetlenie postupov, ktorými realizujú nakladanie s odpadmi v členských obciach.
Táto publikácia odzrkadľuje názory autora; orgány Programu nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

V Bukurešti sa uskutočnilo štvrté medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO
Partneri a stakeholderi projektu BIOREGIO sa po štvrtýkrát stretli na medzinárodnom stretnutí, ktoré
sa konalo v hlavnom meste Rumunska, v Bukurešti, v dňoch 2. a 3. októbra 2018. Hostiteľskou
organizáciou bol rumunský projektový partner National Research and Development Institute for
Chemistry and Petrochemistry (ICECHIM). SPU v Nitre na stretnutí zastupovali prof. JUDr. Eleonóra
Marišová, PhD. (projektová manažérka za SPU), Ing. Katarína Kollárová, PhD. a Mgr. Martin Valach,
PhD. Hlavným cieľom projektového stretnutia bolo pokračovanie a prehlbovanie aktívnej spolupráce
medzi partnermi a stakeholdermi). Zaujímavý program obsahoval workshopy, prezentácie expertov,
tematické semináre a prehliadky podnikov z oblasti obehovej bioekonomiky.

Projekt BIOREGIO na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre:
Pravidelne aktualizovaná webová stránka: http://www.uniag.sk/sk/bioregio-sk/

Kontakt:
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
projektová manažérka
E-mail: eleonora.marisova@uniag.sk
Tel: +421 37 641 5072

Mgr. Martin Valach, PhD.
manažér pre komunikáciu
E-mail: martin.valach@uniag.sk
Tel: +421 37 641 4962
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