Розширення прав та можливостей
регіональних зацікавлених сторін для
реалізації всього потенціалу
європейської БІОекономіки

www.power4bio.eu

POWER4BIO
НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД
Розширення можливостей регіонів ЄС
для максимального задіяння ресурсів,
що використовуються в неповному
обсязі
Підтримка регіональних зацікавлених
сторін у прийнятті рішень при переході
до епохи біоекономіки
Розробка та оновлення регіональних
стратегій біоекономіки у 10 регіонах ЄС
Розробка каталогу біоекономічних
рішень, кращих практик та бізнесмоделей, адаптованих до регіональних
потреб
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ПРО POWER4BIO

Е

кономіка, яка заснована на
біологічній основі – це сектор,
що потужно розвивається та
володіє величезним потенціалом
і забезпечує зайнятість для понад
17 мільйонів людей по всій Європі.
Тим не менше, існує ще багато європейських регіонів, які не повністю
використовують свій потенціал у виробництві сталих продуктів замість
викопних ресурсів.
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Überschrift

POWER4BIO спрямований на розширення можливостей регіональних
зацікавлених сторін на посилення
переходу до регіонів біоекономіки в Європі, надаючи їм необхідні
інструменти та рекомендації для
розробки та впровадження обгрунтованих регіональних стратегій біоекономіки сталого характеру.

Усі розробки проекту будуть затверджені 10 регіонами-учасниками, що
зробить результати надійними та
легко відтворюваними в інших регіонах Європи.
Як результат POWER4BIO, будуть
розроблені нові регіональні біоекономічні стратегії та дорожні карти для п'яти регіонів Центральної
та Східної Європи, а також будуть
оновлені та переглянуті існуючі
стратегії біоекономіки для п'яти регіонів Західної та Південної Європи.

Про POWER4BIO

Дані проекту
Тривалість:

жовтень 2018 року - березень 2021 року

Бютжет:

2, 9 млн. євро

Партнери:

17 установ з 11 країн
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Регіон

POWER4BIO–РЕГІОНИ
Центральна Німеччина

Львів

Південна Велика Рівнина
(Угорщина)

Саксонія-Анга

Überschrift
Мазовія (Польща)

Ні

Середньонизький

Ні

Нітра (Словаччина)

Низький

Ні

Середньонизький

Ні

Низький

Ні

Львів (Україна)

Саксонія
Фландрія

Південна Богемія
Тюрінгія
Баварія

Нітра

Південна
Велика Рівнина

Андалусія
11 Італійських
регіонів

ЗПЄ
ЦСЄ
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Діяльність у POWER4BIO здійснюється у десяти регіонах дев'яти
країн: п’яти регіонах Західної та Південної Європи (ЗПЄ) з середньою та
дуже високою біоекономічною зрілістю та п’яти регіонах Центральної
та Східної Європи (ЦСЄ) з низьким
та середнім рівнем біоекономічної
зрілості. Ще два інструментальні
елементи є частиною проекту: наявність сировини та стан відповідних
стратегій біоекономіки.

Наявність
Основні види
біоекономічної доступної сировини
тратегії

Низький

Південна Богемія (Чеська
Республіка)

Мазовія

Рівень
зрілості
біоекономіки

Регіон
Андалусія (Іспанія)

Рівень
зрілості
біоекономіки

Наявність
Основні види
біоекономічної доступної сировини
стратегії

Середнійl

Так

Дуже високий

На стадії
розробки

Hoch

На національному рівні

Фландрія (Бельгія)

Дуже високий

Так

11 Італійських регіонів (Італія)

Середній (в
середньому)

На національному рівні

Баварія (Німеччина)
Центральна Німеччина
(Німеччина)

Відходи сільського господарства

Відходи лісового сектору

Водні ресурси 		

Вуглекислий газ

POWER4BIO – регіони

Регіони Центральної
та Східної Європи
та їх біоекономічний
потенціал

Регіони Західної та
Південної Європи та
їхній біоекономічний
потенціал
Комунальні відходи та стічні води
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POWER4BIO методологія

01
ЗАЛУЧЕННЯ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

POWER4BIO – МЕТОДОЛОГІЯ
Überschrift

2
АНАЛІЗ БІОЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Створення та запуск

регіональних центрів
Überschrift
біоекономіки (РЦБ)
Структура організації
Характеристика зацікавлених сторін
Контакт та взаємодія

POWER4BIO розроблятиме регіональні стратегії біоекономіки та дорожні карти в регіонах Центральної
та Східної Європи через Регіональні Центри Біоекономіки. Західні
регіони, з існуючими стратегіями,
будуть підтримуватися для реалізації всього потенціалу їхньої біо
економіки задля подолання бар'єрів
та досягнення встановлених цілей.
Буде проведено грунтовний аналіз
біоекономічного потенціалу регіо
нів-учасників для розроблення
спільного бачення регіональної біоекономіки.
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Буде розроблений набір звітів та інструментів для полегшення аналізу
біоекономічного потенціалу на регіональному рівні:

• Каталог: найвідповідніші біопере
робні підприємства будуть індентифікованими та відображеними
в каталозі біоекономічних рішень.

• Бізнес-моделі: Будуть охарактеризовані бізнес-моделі, що стоять
за рішеннями, заснованими на
біологічній основі, а також будуть
визначені найбільш відповідні
політичні та фінансові інструменти, доступні місцевим органам
влади та зацікавленим сторонам.
Існуючі можливості фінансування
будуть спільними для створення
синергії між державним і приватним фінансуванням, особливо
щодо інструментів Європейського Сільськогосподарського Фонду
Розвитку Сільських Районів.

POWER4BIO – методологіяогія

Основні аспекти
біоекономіки

03
РЕГІОНАЛЬНА БІОЕКОНОМІЧНА
СТРАТЕГІЯ ТА ДОРОЖНЯ КАРТА

Бачення

Стратегія

Дорожня
(РЦБ)
карта

Існуюча політика Каталог рішень Портфоліо
(RIS3, CAP)
на біологічній інструментів
основі

• Онлайн рекомендації: Направ
ляючи європейські регіони у
розробці та реалізації біоекономічних стратегій і дорожніх карт
буде визначена стандартизована
та гнучка методологія. Вибраний
набір ключових показників ефективності допоможе оцінювати регіональну біоекономіку як частину Інструментарію Акселератора
Біорегіональної Стратегії (ІАБС).
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POWER4BIO –
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
Überschrift

Упродовж діяльності проекту POWER4BIO буде отримано п’ять основних результатів:
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Каталог зрілих
технологій та бізнесмоделей

POWER4BIO випустить каталог бізнес-моделей, які засновані
на біологічній основі, для підтримки регіонів при визначенні
найадекватнішого, для цього регіону, рішення біоекономічного змісту. Каталог буде зосереджений на технологічно зрілих
рішеннях, придатних для використання в невеликих масштабах у сільській місцевості, для стимулювання їх практичної
реалізації.

Регіональні Центри
Біоекономіки

Регіони Центральної та Східної Європи створять Регіональні
Центри Біоекономіки (РЦБ), де ключові регіональні зацікавлені сторони будуть співпрацювати задля розробки стратегії
біоекономіки для свого регіону та її можливої реалізації.

Проект розробить нові біоекономічні мости між регіонами шляхом сприяння діалогу із зацікавленими сторонами POWER4BIO.
Передбачаються довготривалі та стійкі мережі міжрегіонального співробітництва.

Нові біоекономічні
мости між регіонами

Загалом буде організовано десять відкритих перехресних візитів, по одному до кожного з регіонів POWER4BIO. Партнери
POWER4BIO також забезпечуватимуть навчальні й освітні програми для регіональних зацікавлених сторін.

10 перехресних візитів
та навчальних програм
для регіональних
зацікавлених сторін

Інструментарій Акселератора Біорегіональної Стратегії (ІАБС)
надаватиме підтримку європейським регіонам при підготовці та перегляді їхньої регіональної стратегії біоекономіки.
Він буде інтегрувати відповідні інструменти біоекономіки та
включати допоміжні матеріали, розроблені в POWER4BIO.

Інструментарій
Акселератора
Біорегіональної Стратегії

POWER4BIO – діяльність та результати
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POWER4BIO–
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Lwiw

Центральна Німеччина

Überschrift

Львів
Мазовія

Саксонія-Анга
Саксонія
Фландрія

en

Південна Богемія
Тюрінгія

Нітра

Баварія

Південна
Велика Рівнина

Андалусія
11 Італійських
регіонів

Мазовія

ЗПЄ
ЦСЄ

Україна
Львів

Нітра
Південна
Велика Рівнина

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Сучасна біоекономічна політика ЄС здійснює визначальний вплив на розвиток біоекономіки окремих регіонів,
що вимагає довгострокових
заходів для розробки регіональних стратегій її розвитку.

Львівська область
Площа

21,8 тис. м2 (3,6% площі країни)

Населення

2530 тис. осіб

Стратегія розвитку
біоекономіки

Розробляється (у стадії розробки)

POWER4BIO-партнери

Національний лісотехнічний університет України
(НЛТУ України)

WSE
MOE
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POWER4BIO – ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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POWER4BIO –
ПЕРСПЕКТИВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Überschrift

Прогрес біоекономіки у Львівській
області підтримується Радою лісового сектору при Львівській обласній державній адміністрації.
Особлива увага у цьому регіоні
приділяється ланцюгу створеня доданої вартості деревини та її максимілізації.
Промислові та досліницькі партнери
працюють разом, щоб об’єднати лісове господарство, лісозаготівельну та деревообробну промисловість,
сільське та рибне господарство,
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харчову промисло-вість у стратегічний біоекономічний сектор розвитку регіону.
Напрямком розвитку лісового сектору з позиції біоекономічних перспектив є, зокрема, дерев’яне будинкобудування.
Стримуючим фактором тут можна
вважати ментальну традицію у регіоні щодо використання дерев'яних
будинків здебільшого як дачних
споруд (weekend house).

Überschrift

Львівська область потребує розроблення стратегії розвитку біоекономіки, оскільки це є надзвичайно
важливим з огляду на перспективний розвиток регіону в контексті існуючої стратегії його розвитку (Стратегія розвитку Львівської області на
період до 2027 року).

НЛТУ України в POWER4BIO працює
над розробленням стратегії розвитку біоекономіки Львівської області
у партнерстві з Радою лісового сектору при Львівській обласній державній адміністрації, Львівським
обласним управлінням лісового та
мисливського госпо-дарства, ГО
“Асоціація дерево-обробників та лісозаготівельників Львівщини”, Асоціацією “Кластер “Деревообробна
індустрія”, ГО “ФОРЗА”.

POWER4BIO – перспективи Львівської області
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POWER4BIO-КОНСОРЦІУМ
у проeкті беруть участь 17 установ із 11 країн:

5 Консорціум POWER4BIO на початковій нараді у жовтні 2018 року.
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КОНТАКТИ
Проект
mail@power4bio.eu
www.power4bio.eu
Координація та управління
CIRCE Foundation –
Research Centre for Energy
Resources and Consumption
www.fcirce.es
Проектний координатор
Ignacio Martín Jiménez
imartin@fcirce.es

Поширення та комунікація
EPC gGmbH –
Projektgesellschaft für Klima.
Nachhaltigkeit. Kommunikation.
www.e-p-c.de
Контакт
Christine Beusch
beusch@e-p-c.de
Дизайн брошури
Ortha Dittmann
dittmann@e-p-c.de
Львівська область 2020

Цей проект отримав фінансування від програми досліджень та інновацій
Європейського Союзу «Горизонт 2020» відповідно до грантової угоди № 818351.

Контакти
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Get Social

facebook.com/power4bioproject
linkedin.com/in/power4bio
twitter.com/power4bio
mail@power4bio.eu

www.power4bio.eu

