Aktivity projektu BIOREGIO v 6. semestri
V 2. 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 šiesty semester.
Aj v priebehu tohto semestra prebiehala 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.
SPU v Nitre naďalej intenzívne komunikovalo s UNSK a skupinou stakeholderov ohľadom Akčného
plánu, ktorý má byť výsledkom prvej fázy riešenia projektu. Výsledkom doterajšej spolupráce je
kompletný návrh Akčného plánu pre obehové hospodárstvo v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý
je momentálne hodnotený na úrovni Spoločného sekretariátu programu Interreg Europe.
V nitrianskom regióne boli identifikované ďalšie príklady dobrej praxe, ako napr. výrobné postupy
a nakladanie s odpadom v pálenici v Jelšovciach, spôsob prepojenia praxe a výskumu vo Výskumnom
centre AgroBioTech SPU v Nitre, prípadne ukážka komunitného kompostovania na nitrianskom sídlisku
Chrenová.
Riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO sa po šiestykrát stretli na regionálnom stretnutí na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU). Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na
aktuálne informácie o priebehu projektu BIOREGIO, prezentáciu vybraných výstupov projektu
z 5. semestra, a najmä diskusiu k pripravovanému Akčnému plánu projektu BIOREGIO.
Dňa 2.12.2012 sa konalo druhé stretnutie riešiteľov a stakeholderov projektu BIOREGIO
naplánované na šiesty semester. Účelom stretnutia bolo zhrnutie aktivít uplynulého semestra, ako aj
prerokovanie ďalšej spolupráce v druhej fáze riešenia projektu, ktorá sa začne v januári 2020. Prof.
Marišová a Mgr. Valach informovali o záveroch šiesteho medzinárodného stretnutia v Nantes,
predstavili najlepšie hodnotené príklady dobrej praxe z partnerských regiónov a informovali aj
o aktuálnom stave schvaľovania hlavného výstupu prvej fázy projektu – Akčného plánu pre obehové
hospodárstvo v Nitrianskom samosprávnom kraji. Účastníci stretnutia vypracovali aj krátky dotazník
venovaný prínosu projektu BIOREGIO pre rozšírenie odborných znalostí.
Partneri a stakeholderi projektu BIOREGIO stretli už na 6. medzinárodnom stretnutí, ktoré sa konalo
v regióne Pays de la Loire vo Francúzsku, v dňoch 5. a 6. novembra 2019. Hostiteľskou organizáciou bol
francúzsky projektový partner Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area (AC3A).
SPU v Nitre na stretnutí zastupovali prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (projektová manažérka za
SPU), Ing. Katarína Kollárová, PhD., Ing. Marcela Chreneková, PhD, Ing. Martin Mariš, PhD. a Mgr.
Martin Valach, PhD. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Projekt BIOREGIO bol prezentovaný aj na viacerých odborných fórach – medzinárodná konferencia
„Fast-growing trees and plants grown for energy purposes“; konferencia Obehové hospodárstvo –
textilný odpad; konferencia: Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia
„Kultúra a životné prostredie“, a najmä konferencia Smart vidiek s približne 150 účastníkmi z rôznych
sektorov, ktorá bola uznaná ako tzv. Regional Dissemination Event.
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