Ďalšie aktivity projektu BIOREGIO v závere 5. semestra
V 1. polroku 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 rámci projektu BIOREGIO prebieha úspešný prenos poznatkov medzi partnerskými regiónmi.
Jedným z príkladov je aj inšpirovanie programu LEADER NSK z nitrianskeho regiónu fínskou Cestovnou
mapou k cirkulárnej ekonomike v regióne Päijät-Häme. Tento úspešný príklad predstavila
koordinátorka projektu Susanna Vanhamäki (Lahti University of Applied Sciences), Eleonóra Marišová
a Martin Mariš (SPU v Nitre) na podujatí Europe, let´s cooperate! dňa 10. apríla 2019 v Bruseli. Viac
informácií, ako aj prezentácie ďalších inšpirujúcich príkladov nájdete na webovej stránke podujatia
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/conclusions/.
Dňa 14. júna 2019 sa v Bratislave konal odborný seminár Recyklácia odpadov 2019, ktorého cieľom
bolo osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov ako aj iných spôsobov
zhodnocovania odpadov a poskytnúť aktuálne informácie o pripravovaných zmenách v oblasti
legislatívy. Odborný seminár bol určený pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a
nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy,
samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom
sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce. Seminára sa zúčastnilo
približne 50 odborníkov zo všetkých uvedených sektorov
Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) v spolupráci
s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja v plenárnej časti predstavila „Stratégie pre
zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji“ s osobitným dôrazom na spoluprácu
inštitúcií v rámci projektu BIOREGIO.
Krátke video o tom, ako projekt BIOREGIO prispel k rozvoju politických nástrojov v regióne, bolo
premiérovo prezentované už počas 5. medzinárodného stretnutia v máji 2019. Od júna 2019 si toto
video môžete pozrieť už aj tu, na oficiálnej stránke projektu BIOREGIO.
Počas 5. medzinárodného stretnutia zaujala účastníkov návšteva pálenice v Jelšovciach, ktorá je
vybavená najmodernejšou technológiou založenou na modernom spôsobe destilácie s využitím
najnovších poznatkov v technologickom procese. Okrem toho, v pálenici dbajú na minimalizáciu vzniku
odpadov, a to už pri zbere ovocia. Odpad, ktorý vzniká pri samotnej destilácii následne poskytujú
obyvateľom obce ako hnojivo a zistili tiež, že kôstky, ktoré by inak skončili v odpade, sa dajú veľmi
dobre využiť ako palivo, keďže majú vynikajúcu výhrevnosť. Výrobné postupy v pálenici tak spĺňajú aj
kritéria na zaradenie medzi príklady dobrej praxe a informovať o nich bude aj fínsky koordinátor na
svojom blogu LAMKgreen.

1/1

