
Posilnenie regionálnych zainteresovaných 
strán pre využitie plného  

potenciálu európskeho biohospodárstva

www.power4bio.eu
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Posilniť regióny EÚ s cieľom maximalizo-
vať využívanie nedostatočne využívaných 
zdrojov

Podporovať rozhodovanie regionálnych 
aktérov pri prechode na biohospodárstvo

Vypracovať a aktualizovať regionálne stra-
tégie pre biohospodárstvo v 10 regiónoch 
naprieč EÚ

Vypracovať katalóg riešení, príkladov 
dobrej praxe a obchodných modelov pre 
biohospodárstvo prispôsobených regionál-
nym potrebám 

PROJEKT POWER4BIO V SKRATKE
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4 O projekte POWER4BIO

O PROJEKTE POWER4BIO

Biohospodárstvo predstavuje 
prudko sa rozvíjajúce odvet-
vie s obrovským potenciálom 

a obratom približne 2 mil. EUR, ktoré 
zamestnáva viac ako 22 miliónov ľudí 
v celej Európe. Stále však existuje veľa 
európskych regiónov, ktoré nevyužíva-
jú naplno svoj potenciál pre produkciu 
udržateľných výrobkov namiesto fosíl-
nych zdrojov.

Cieľom projektu POWER4BIO je posil-
nenie a podpora regionálnych aktérov 
pri prechode na biohospodárstvo pro-
stredníctvom poskytnutia potrebných 
nástrojov a usmernení na vypracova-
nie a implementáciu spoľahlivých a 
udržateľných regionálnych biohospo-
dárskych stratégií.

Výstupy projektu budú overované v 
desiatich zúčastnených regiónoch, čo 
zaručí ich spoľahlivosť a jednoduchú 
adaptovateľnosť aj v iných európskych 
regiónoch.

Výsledkom projektu POWER4BIO bude 
vypracovanie nových regionálnych 
biohospodárskych stratégií a plánov v 
piatich regiónoch strednej a východnej 
Európy a prehodnotenie existujúcich 
stratégií v piatich regiónoch západnej 
a južnej Európy.

Projekt v číslach

Trvanie:   
  október 2018 – marec 2021

Rozpočet:  
 2,9 mil EUR 

Partneri: 
 17 inštitúcií z 11 krajín
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Andalúzia

Flámsko

Stredné Nemecko
Mazovské 
vojvodstvo

Ľvovská 
oblasť

Nitransky kraj

Južné Čechy

Veľká 
maďarská 

nížina

Durínsko

Bavorsko

Sasko

Sasko-Anhaltsko

11 talianskych 
regiónov WSE

CEE

Aktivity projektu POWER4BIO sa usku-
točňujú v desiatich regiónoch devia-
tich krajín. Päť regiónov zo západnej 
a južnej Európy sa vyznačuje strednou 
až veľmi vysokou úrovňou biohospo-
dárskej vyspelosti, päť regiónov zo 
strednej a východnej Európy dosahuje 
nízku až strednú úroveň biohospodár-
skej vyspelosti. Súčasťou projektu sú 
aj dva ďalšie inštrumentálne prvky: 
dostupnosť základných  surovín a 
status jednotlivých biohospodárskych 
stratégií. 

Regióny POWER4BIO

Regióny strednej a 
východnej Európy 
a ich potenciál pre 
biohospodárstvo.

Regióny západnej a 
južnej Európy a ich 
potenciál pre biohos-
podárstvo.

Región
Biohospo

dárska 
vyspelosť

Stratégia pre 
biohospo

dárstvo

Hlavné  
dostupné  
suroviny

Veľká maďarská nížina  (HU) nízka nie

Mazovské vojvodstvo (PL) stredná až 
nízka nie

Nitriansky kraj (SK) nízka nie

Južné Čechy (CZ) stredná až 
nízka nie

Ľvovská oblasť (UA) nízka nie

Región
Biohospo

dárska 
vyspelosť

Stratégia pre 
biohospo

dárstvo

Hlavné  
dostupné  
suroviny

Andalúzia  (ES) stredná áno

Bavorsko  (DE) veľmi 
vysoká v príprave

Stredné Nemecko (DE) vysoká na národnej 
úrovni

Flámsko (BE) veľmi 
vysoká áno

11 talianskych regiónov (IT) stredná  
(priemerne)

na národnej 
úrovni

REGIÓNY  POWER4BIO
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zvyšky z 
poľnohospodárstva

zvyšky z lesníctva komunálny odpad a 
odpadová voda

suroviny z vodných 
zdrojov
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POWER4BIO sa bude podieľať na vý-
voji regionálnych biohospodárskych 
stratégií a plánov v regiónoch strednej 
a východnej Európy prostredníctvom 
vytvárania regionálnych stredísk pre  
biohospodárstvo (RBS). Regióny v zá-
padnej Európe s už existujúcimi stra-
tégiami budú podporené tak, aby sa 
celý biohospodársky potenciál využil 
na prekonanie prekážok a splnenie 
stanovených cieľov. Bude vypracovaná 
dôkladná analýza biohospodárskeho 
potenciálu zúčastnených regiónov s 
cieľom vypracovania zdieľanej regio-
nálnej biohospodárskej vízie.

Pre uľahčenie analýzy biohospodár-
skeho potenciálu sa na regionálnej 
úrovni vypracuje séria správ a nástro-
jov:

• Katalóg: V katalógu biohospodár-
skych riešení budú identifikované 
najvýznamnejšie biorafinérie.

• Obchodné modely: V rámci projektu 
budú charakterizované obchodné 
modely s prvkami biohospo dárskych 
riešení a určia sa najrelevantnej-
šie politické a finančné podporné 
nástroje dostupné regionálnym  
autoritám a ostatným zúčastne-
ným stranám. S cieľom vytvorenia 
synergie medzi verejným a súkrom-
ným financovaním, najmä prostred
níctvom EARDF nástrojov budú 
zdieľané existujúce možnosti finan-
covania.

• Online usmernenie: Na usmernenie 
európskych regiónov pri tvorbe a 
implementácii biohospodárskych 
stratégií a plánov bude definovaná 
štandardizovaná a flexibilná me-
todika. Vybraný súbor kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti pomôže  
pri hodnotení regionálneho biohos-
podárstva v rámci tzv. sady nástro-
jov na urýchlenie bio-regionálnej 
stratégie (Bioregional Strategy  
Accelerator Toolkit – BSAT).

METODIKA PROJEKTU  POWER4BIO 
ZAPOJENIE

ZÚČASTNENÝCH STRÁN
ANALÝZA REGIONÁLNEHO 

POTENCIÁLU BIOHOSPODÁRSTVA
REGIONÁLNA STRATÉGIA A PLÁN

PRE BIOHOSPODÁRSTVO

Existujúce politiky
(RIS3, SPP)

Katalóg 
biohospodárskych 

riešení

Portfólio nástrojovOrganizačná štruktúra
Charakteristika zúčastnených strán

Kontakt a zapojenie

Zriadenie Regionálnych 
biohospodárskych stredísk 

(RBH)

01 02 03

Hlavné aspekty biohospodárstva Vízia Stratégia Plán

metodika POWER4BIO

(RBH)
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Regionálne  
biohospodárske strediská 

(RBS)

Katalóg vyspelých 
technológií a obchodných 

modelov

Nové biohospodárske  
premostenia medzi 

regiónmi

10 vzájomných návštev  
a školení pre  

regionálnych aktérov

Sada nástrojov na  
urýchlenie bio-regionálnej 

stratégie

Výsledky a aktivity projektu POWER4BIO

VÝSLEDKY A AKTIVITY  
PROJEKTU POWER4BIO

POWER4BIO vytvorí katalóg obchodných modelov s cieľom pod-
poriť regióny pri identifikácii najvhodnejších biohospodárskych 
riešení v danom regióne. Katalóg sa zameria na inšpiratívne a 
technologicky vyspelé riešenia vhodné pre malovýrobu aj vo vi-
dieckych oblastiach.

Regióny strednej a východnej Európy vytvoria Regionálne bio-
hospodárske strediská (Regional Bioeconomy Hubs), v rámci 
ktorých budú kľúčoví regionálni aktéri spolupracovať pri tvorbe 
regionálnej biohospodárskej stratégie a jej prípadnej implemen-
tácii.

Podporovaním dialógu medzi zúčastnenými stranami sa v rámci 
projektu POWER4BIO vytvoria medzi regiónmi nové biohospo-
dárske „mosty“. Predpokladá sa vytvorenie dlhodobých a udrža-
teľných sietí medziregionálnej spolupráce. 

Celkovo sa zorganizuje desať vzájomných návštev – jedna do 
každého z regiónov POWER4BIO. Projektoví partneri v rámci nich 
poskytnú aj školiace a vzdelávacie programy pre regionálnych 
aktérov.

Sada nástrojov na urýchlenie bioregionálnej stratégie (Bioregio-
nal Strategy Accelerator Toolkit – BSAT) bude slúžiť na podporu 
európskych regiónov pri príprave ich regionálnych biohospodár-
skych stratégií.  Bude integrovať relevantné nástroje pre rozvoj 
biohospodárstva a obsahovať podporné materiály vypracované 
v rámci projektu POWER4BIO. 

Počas trvania projektu POWER4BIO sa zrealizuje päť hlavných výstupov: 
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Nitriansky kraj je dynamicky sa rozví-
jajúci región, ktorý sa sústreďuje na 
posilňovanie inovácií, podporu podni-
kania, zvyšovanie kvality životného 

prostredia a podporu prechodu na 
nízkouhlíkovú ekonomiku. Medzi 
kľúčové hospodárske odvetvia s 
vysokou pridanou hodnotou patrí 
automobilový, elektrotechnický a 
strojársky priemysel. Vďaka pôd-

noklimatickým podmienkam má 
kraj najlepšie predpoklady pre širo-

ko diverzifikovanú poľnohospodársku 
produkciu v rámci celého Slovenska.  

POWER4BIO – Nitriansky kraj

POWER4BIO–
NITRIANSKY KRAJ

Nitriansky kraj

Rozloha 6 344 km²

Počet obyvateľov 676 672 (2018)

Stratégia pre BH nie

POWER4BIO 
Partner

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre
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Nitriansky kraj

Významný rozvojový potenciál má 
okrem poľnohospodárstva aj potra-
vinárstvo, plastikársky priemysel a 
terciárne odvetia. Dôležitou ambíciou 
Regionálnej inovačnej stratégie je 
rozvoj biohospodárstva s využitím vý-
skumného a vývojového potenciálu, 
ktorého podstatná časť je sústredená 
práve v Nitrianskom kraji. Program 
LEADER NSK poskytuje finančné pro-
striedky na realizáciu malých projektov 
zameraných na podporu obehového 
biohospodárstva vo vidieckych oblas-
tiach.
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14 POWER4BIO – Nitriansky kraj

Bioeconomy Cluster
Bioeconomy Cluster podporuje spo-
luprácu v oblasti inovácií a vzájomnú 
výmenu informácií medzi zástupcami 
podnikateľskej sféry, výskumu, vývoja 
a vzdelávania, územných samospráv 
a tretieho sektora. Zameriava sa na 
pôdohospodárstvo a medziodvet-
vovú spoluprácu. V rámci projektu 
POWER4BIO úzko spolupracuje pri 
vytváraní regionálnych biohospodár-
skych stredísk. 

Slovenská poľnohospodárska univer-
zita v Nitre (SPU)
SPU je jediná univerzita svojho druhu 
na Slovensku. Poskytuje vzdeláva-
nie v oblasti prírodných, technických, 
pôdohospodárskych a spoločenských 
vied. Je významným aktérom v trans-
fere poznatkov a technológií, posilňuje 
väzby s hospodárskou a spoločenskou 
praxou a angažuje sa v rozvoji mesta 
a regiónu. Vo vedeckovýskumnej čin-
nosti a medzinárodných projektoch sa 
zameriava aj na problematiku biohos-
podárstva a obehovej ekonomiky.  

Výskumné centrum AgroBioTech
Výskumné centrum AgroBioTech na 
SPU slúži na podporu aplikovaného 
výskumu v oblasti agrobiológie, agro-
potravinárstva, biotechnológie, gene-
tiky, agroekológie, bioenergie, biohos-
podárstva a predstavuje platformu 
pre interdisciplinárny výskum a vývoj. 
Najmodernejšie vybavenie umožňuje 
vykonávať aplikovaný výskum na vyso-
kej úrovni.

POWER4BIO–
NITRIANSKY KRAJ
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Projektu sa zúčastňuje 17 inštitúcií z 11 krajín:

KONZORCIUM PROJEKTU  POWER4BIO

Obrázok 5: Členovia konzorcia POWER4BIO počas úvodného stretnutia v októbri 2018.
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Projekt
mail@power4bio.eu
www.power4bio.eu

Koordinácia a manažment
CIRCE Foundation –  
Research Centre for Energy Re-
sources and Consumption
www.fcirce.es

Koordinátor projektu
Ignacio Martín Jiménez
imartin@fcirce.es

Diseminácia a komunikácia 
EPC gGmbH –  
Project Corporation Climate.  
 Sustainability. Communications.
www.e-p-c.de

Kontakt
Christine Beusch
beusch@e-p-c.de

Dizajn brožúry
Ortha Dittmann
dittmann@e-p-c.de

Júl 2020

Tento projekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu Európskej únie 
Horizont 2020 na základe grantovej zmluvy č. 818351.
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Get Social
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