Projekt BIOREGIO pokračuje v 5. semestri
V 1. polroku roku 2019 konzorcium ôsmich partnerov zo šiestich európskych krajín – Univerzita
aplikovaných vied Lahti (Fínsko), Regionálna rada Päijät-Häme (Fínsko), Regionálne Ministerstvo
životného prostredia (Španielsko), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko),
Aristotelova univerzita v Solúne (Grécko), Región Centrálne Macedónsko (Grécko), Národný výskumný
a vývojový ústav pre chémiu a petrochémiu (Rumunsko), Asociácia poľnohospodárskych komôr
v atlantickom priestore (Francúzsko) – pokračuje v aktivitách projektu BIOREGIO, ktoré boli
naplánované na piaty semester.
V priebehu semestra prebehla aktualizácia vývoja politických nástrojov v partnerských krajinách. Na
národnej úrovni je stále v schvaľovacom procese nový strategický dokument „Národná stratégia pre
regionálny a územný rozvoj do roku 2030“, ktorý sa formuje aj v spolupráci so všetkými
samosprávnymi krajmi.
Riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO sa stretli na piatom regionálnom stretnutí, ktoré sa konalo
2.4.2019 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU). Stretnutia sa okrem zástupcov
riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (UNSK),
mesta Nitra, Národnej recyklačnej agentúry NARA SK a Ponitrianskeho sporiteľného družstva.
Podnikateľskú sféru zastupovala spoločnosť Envien Group. Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na
identifikáciu ďalších príkladov dobrej praxe (tzv. good practices), ktoré sa v regióne už realizujú, a ktoré
svojím charakterom významne prispievajú k širšiemu uplatňovaniu princípov cirkulárnej ekonomiky.
Stretnutie bolo venované aj príprave 5. Medzinárodného stretnutia k projektu BIOREGIO, ktoré sa
uskutoční v dňoch 14. a 15. mája 2019 na SPU v Nitre.
Na stretnutí boli identifikované dva ďalšie príklady dobrej praxe, ktoré budú prezentované
medzinárodnom stretnutí, a to (1) Separovaný zber a kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu
z vlastných zdrojov obce a (2) Výroba biopalív z poľnohospodárskych plodín a olejov
SPU v Nitre naďalej intenzívne komunikuje s UNSK ohľadom Akčného plánu, ktorý má byť výsledkom
prvej fázy riešenia projektu a má byť vypracovaný do júna 2019. Výsledkom doterajšej spolupráce je
návrh troch konkrétnych akcií, ktoré budú predstavitelia UNSK prezentovať aj na medzinárodnom
stretnutí.
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