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Projekt POWER4BIO: Vydanie tretieho newslettra
V máji 2020 vydalo konzorcium projektu POWER4BIO tretí oficiálny newsletter, ktorý prináša všetky dôležité
informácie o aktivitách realizovaných v rámci tohto projektu.

O projekte
Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa od októbra 2018 úspešne realizujú aktivity významného
medzinárodného projektu POWER4BIO – emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of
european BIOeconomy. Projekt bol podporený Európskou komisiou sumou 3 milióny EUR v rámci programu
Horizont 2020. Zameriava sa na podporu partnerských regiónov pri rozvoji biohospodárstva, zvyšovanie
informovanosti, sieťovanie, výmenu skúseností a zavádzanie opatrení na maximalizáciu využitia lokálnych surovín
v biohospodárstve.

Aktuálne projektové aktivity
Zintenzívnenie spolupráce s partnerským projektom BE-Rural
V ostatnom období sa zintenzívnila spolupráca s partnerským projektom BE-Rural, ktorý je financovaný v rámci
rovnakej výzvy ako POWER4BIO. Aktuálne POWER4BIO a BE-Rural spolu s niekoľkými ďalšími iniciatívami spoločne
organizujú workshop, ktorý sa bude konať od 16. do 20. Novembra 2020 v Bruseli v rámci Globálneho samitu o
biohospodárstve a bude koordinovaný Riaditeľstvom EU komisie pre výskum a inovácie, biohospodárstvo a
potravinové systémy. Prenos z globálneho samitu bude vysielaný on-line.

Pripravuje sa séria webinárov o potravinách a krmivách
V rámci projektu POWER4BIO sa koncom októbra a začiatkom novembra 2020 uskutoční séria ôsmich webinárov
o potravinách a krmivách, kde odborníci z konzorcia POWER4BIO budú prezentovať postrehy o aktuálnom stave
potravín a krmív na úrovni EÚ, inovatívnych praktikách a kľúčových aspektoch pre úspešné obchodné praktiky,
hodnotové reťazce, udržateľnosť, príležitosti na financovanie a podporné politiky. Webináre sú bezplatné a
otvorené pre všetkých. Viac informácií a možnosť registrácie nájdete tu.

Medzinárodné stretnutia
V dňoch 23. a 24. júna sa uskutočnilo on-line stretnutie v strednom Nemecku. Už šieste stretnutie zo série
desiatich zorganizovali Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ), partner POWER4BIO zodpovedný za
koordináciu aktivít projektu v nemeckých regiónoch, BioEconomy Cluster e.V., s podporou projektu ENABLING.
Stretnutie malo formu trojdňovej akcie, ktorá v prvý deň začínala sympóziom, pokračovala workshopom a počas
tretieho dňa sa konali on-line návštevy v podnikoch. Viac...
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On-line návšteva nitrianskeho regiónu v rámci projektu POWER4BIO predstavila
priority rozvoja biohospodárstva a príklady dobrej praxe
V dňoch 23. a 24. septembra 2020 sa v rámci projektu POWER4BIO uskutočnila on-line návšteva nitrianskeho
regiónu. Podujatie poskytlo účastníkom príležitosť na výmenu poznatkov, priestor pre dialóg a predstavilo stav a
rozvoj biohospodárstva na Slovensku a v nitrianskom regióne.
Zhrnutie on-line návštevy v slovenčine nájdete na webovej stránke SPU v Nitre a podrobnejšie informácie,
vrátane prezentácií účastníkov (k dispozícií na stiahnutie) a zaujímavých odporúčaní pre rozvoj biohospodárstva
v našom regióne získaných pomocou aplikácie Mind42 nájdete tu.

Počas on-line rokovania vo Výskumnom centre AgroBioTech na SPU v Nitre.

Okrem pracovných stretnutí a workshopov prináša projekt aj dôležité odborné výstupy, ktoré sú verejne prístupné
na pravidelne aktualizovanej webovej stránke.
Sledujte tiež nový projektový YouTube kanál s množstvom zaujímavých videí z oblasti biohospodárstva.
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