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Projekt BIOREGIO pokračuje v 4. semestri 
 
V období od júla do decembra 2018 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) – pokračovalo v aktivitách projektu 
BIOREGIO, ktoré boli naplánované na štvrtý semester. 
 
Riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO sa stretli na štvrtom regionálnom stretnutí, ktoré sa konalo 
7.9.2018 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU). Stretnutia sa okrem zástupcov 
riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (UNSK), 
mesta Nitra a Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO). 
Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na príklady dobrej praxe (tzv. good practices), ktoré sa na 
území Nitrianskeho kraja už realizujú, a ktoré svojím charakterom významne prispievajú k širšiemu 
uplatňovaniu princípov cirkulárnej ekonomiky. Zástupcovia UNSK a mesta Nitra predstavili 
prebiehajúce a pripravované projekty a zástupca PZO sa zameral na vysvetlenie postupov, ktorými 
realizujú nakladanie s odpadmi v členských obciach. 
 
V septembri 2018 bol ako jeden z výstupov projektu BIOREGIO vypracovaný aj krátky prehľad politík 
(Policy Brief), ktorý sa týka cirkulárnej bioekonomiky v Európe. Prináša základná informácie o výhodách 
cirkulárnej ekonomiky, jej politickom rámci a obsahuje tiež odkaz, na ktorom sa nachádzajú príklady 
dobrej praxe v oblasti cirkulárnej bioekonomiky. Prehľad je dostupný v slovenskom jazyku na 
nasledujúcom odkaze: http://www.uniag.sk/sk/policy-brief-sk/ 
 
Na štvrtom medzinárodnom stretnutí, ktoré sa konalo v hlavnom meste Rumunska, v Bukurešti, 
v dňoch 2. a 3. októbra 2018 predstavil rumunský partner stav vývoja bioekonomiky v krajine, ako aj 
regionálne príklady dobrej praxe. Hlavným cieľom projektového stretnutia bolo pokračovanie a 
prehlbovanie aktívnej spolupráce a prezentovanie príkladov dobrej praxe v rámci všetkých 
partnerských regiónov. Zaujímavý  program obsahoval workshopy, prezentácie expertov, tematické 
semináre a prehliadky podnikov z oblasti obehovej bioekonomiky. Hostiteľskou organizáciou bol 
rumunský projektový partner National Research and Development Institute for Chemistry and 
Petrochemistry ICECHIM.    
 
Ako jeden z dôležitých výstupov projektu, SPU v Nitre v spolupráci s UNSK a PZO v novmbri 2018 
zverejnil na portáli Policy Learning Platform (web programu Interreg Europe) dva regionálne príklady 
dobrej praxe: (1) Program na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK a (2) Separovaný 
zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. 
 
SPU v Nitre pravidelne komunikuje s UNSK ohľadom Akčného plánu, ktorý má byť výsledkom prvej fázy 
riešenia projektu a má byť vypracovaný do konca roka 2019. 
 
V piatom semestri (máj 2019) je naplánované medzinárodné stretnutie na Slovensku, ktoré bude 
zamerané najmä na hlavné výzvy, ktoré súvisia s využitím poľnohospodárskych odpadov v rámci 
cirkulárnej bioekonmiky. 
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