
                                             
 

 1/1 

Projekt BIOREGIO pokračuje v 3. semestri 
 
V období od januára do júna 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 tretí semester. 
  
Experti projektu BIOREGIO spracovali údaje pre „Questionnaire to Map the Development of the Policy 
Situation in Partner Countries and Regions“, ktorý je základom pre vyhodnocovanie situácie o obehovej 
ekonomike na regionálnej a národnej úrovni v partnerských krajinách. Dotazník pozostával z 59 otázok 
a bude predmetom ďalšej analýzy, zisťovania silných a slabých stránok v regiónoch a publikovania vo forme 
expertného dokumentu pre širšiu odbornú verejnosť, ako aj  vedeckého článku na medzinárodnej vedeckej 
konferencii. 
 
Vďaka účasti slovenských partnerov na projekte BIOREGIO sa otázka cirkulárnej ekonomiky diskutovala aj v 
pracovnej skupine Úradu vlády Slovenskej republiky počas prípravy novej Národnej stratégie regionálneho 
rozvoja, ktorej schválenie sa očakáva v roku 2019. Keďže pôjde o stratégiu národného významu, zásady 
cirkulárnej ekonomiky môžu byť implementované aj v programových dokumentoch iných samosprávnych 
krajov. 
Toto partnerstvo ovplyvnilo aj ďalší politický nástroj, ktorým je Program odpadového hospodárstva pre 
Nitriansky kraj (2016 – 2020). Dokument v novembri 2017 vypracoval okresný úrad v Nitre ako regionálny 
program odpadového hospodárstva založený na cieľoch a opatreniach, ktoré sú uvedené v programe 
odpadového hospodárstva Slovenska. Vďaka projektu BIOREGIO bola do dokumentu zapracovaná aj 
cirkulárna ekonomika a zvýšil sa aj dôraz na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. 
 
Dňa 18. apríla 2018 sa na SPU v Nitre konalo už tretie stretnutie regionálnych stakeholderov. Na stretnutí 
bol prezentovaný doterajší pokrok projektu BIOREGIO a zhrnutie aktivít, ktoré sa zrealizovali od druhého 
stretnutia v októbri 2017. Zúčastnení stakeholderi prezentovali príklady bežiacich i pripravovaných 
projektov, ktoré sú zamerané na cirkulárnu ekonomiku (resp. na životné prostredie všeobecne). Ako jeden 
z hlavných problémov stakeholderi uviedli nevyriešený problém s odbytom recyklovaných produktov. 
Diskusia sa týkala aj aktuálneho stavu politického nástroja (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
NSK) a súčasného stavu vývoja politiky na národnej a regionálnej úrovni. Zástupcovia Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja predstavili možnosti zapracovania výsledkov projektu BIOREGIO do pripravovaného 
Akčného plánu, ktorý má byť výsledkom prvej fázy riešenia projektu do konca roku 2019. 
 
Na treťom medzinárodnom stretnutí v regióne Centrálne Macedónsko (Grécko, 15.05. – 16.05.2018) 
prebiehali diskusie o aktuálnom vývoji politických nástrojov v partnerských regiónoch. Grécki partneri 
predstavili politický nástroj venovaný otázkam bioeknonomiky (The Hellenic Bioeconomy Strategy). 
Podobne ako aj v prípade návštev vo Fínsku, resp. v Španielsku, aj tu boli vyšpecifikované najzaujímavejšie 
príklady dobrej praxe, medzi ktoré patria napr. výroba elektrickej energie z poľnohospodárskych odpadov, 
produkcia hydrolyzovaných proteínov a aminokyselín rastlinného pôvodu na poľnohospodárske účely, 
výroba bioplynu a kompostovanie biomasy.  
 
V štvrtom semestri (október 2018) je naplánované medzinárodné stretnutie v Rumunsku, ktoré bude 
zamerané najmä na hlavné výzvy, ktoré súvisia s rozvojom cirkulárnej ekonomiky na biologickom základe. 

 


