Vydanie prvého Newslettra k projektu BIOREGIO
V júni 2017 vydal koordinátor projektu BIOREGIO prvý 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 budú vychádzať dvakrát ročne a budú prinášať
všetky podstatné informácie o priebehu tohto projektu.

O projekte BIOREGIO
Projekt BIOREGIO sa realizuje v rámci programu 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
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 materiálov.

Aktivity projektu BIOREGIO
Prvé stretnutie riešiteľov a regionálnych stakeholderov
Na SPU v Nitre sa 23. marca uskutočnilo prvé stretnutie k projektu BIOREGIO. Okrem zástupcov
riešiteľského tímu SPU v Nitre sa na ňom zúčastnili aj predstavitelia mesta Nitra, spoločnosti Simply
Clean a Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch. Zastúpenie na stretnutí
malo aj Ponitrianske sporiteľné družstvo a Národná recyklačná agentúra Slovensko so svojím
partnerom Euro Družstvo Bratislava. Kľúčovou súčasťou projektu je prepájanie teórie s praxou
a zapojenie regionálnych podnikov a inštitúcií, ktoré svojou činnosťou smerujú k širšiemu uplatneniu
cirkulárnej ekonomiky. Cieľom stretnutia bolo prezentovať projekty zamerané na uplatňovanie
princípov cirkulárnej ekonomiky, napr. v oblasti odpadového hospodárstva, recyklácie, energetického
zhodnocovania odpadov a pod.
Bližšie informácie nájdete tu.
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Prvý medzinárodný workshop vo fínskom Lahti a ďalšie stretnutie na SPU v Nitre
Partneri projektu BIOREGIO sa v dňoch 25. až 27. apríla 2017 stretli na prvom medzinárodnom
workshope na Univerzite aplikovaných vied vo fínskom Lahti. V priebehu workshopu partneri
prezentovali situáciu v cirkulárnej bioekonomike vo svojich regiónoch. Slovensko reprezentovali
E. Marišová, K. Kollárová, M. Valach (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), M. Čaja a
V. Juricová-Melušová (Nitriansky samosprávny kraj) a M. Olšiak (Ponitrianske sporiteľné družstvo).
Jedným z dôležitých záverov workshopu v Lahti boli definície príkladov dobrej praxe (tzv. good
practices) pre účely projektu BIOREGIO, akými sú napr. technológie a modely spolupráce, ktoré
podporujú cirkulárnu ekonomiku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť a ekonomický rast,
uzatváranie cyklov, priamo alebo nepriamo vedú k minimalizácii produkcie odpadov a pod.
Na SPU v Nitre sa 11. Mája 2017 konalo stretnutie, ktorého cieľom bolo rozšíriť a navrhnúť ďalšie
„good practices“, ktoré by boli aplikovateľné najmä v NSK, ale aj v iných partnerských regiónoch. Na
stretnutí sa okrem riešiteľov z SPU zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Mesta Nitra a Ponitrianskeho sporiteľného družstva. Návrhy „good practices“ z Lahti boli doplnené o
viaceré odporúčania, ako napr. nepodporovať produkciu bioplynu z účelovo pestovaných plodín a
nedotovať energiu vyprodukovanú z biomasy, podporovať produkciu energie z biologicky
rozložiteľných odpadov, podporovať energetické zhodnocovanie biologického odpadu adekvátnymi
technológiami, podporovať združenia obcí, škôl a producentov energie a vytvárať tak cirkulárny systém
zhodnocovania biologických odpadov či motivovať samosprávy prijať nariadenia, ktoré by podporovali
cirkulárnu ekonomiku.
Bližšie informácie o stretnutiach nájdete tu.

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