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Vydanie tretieho Newslettra k projektu BIOREGIO 
  

Začiatkom júna 2018 vydala Aristotle University of Thessaloniki 
(Grécko) tretí oficiálny Newsletter, ktorý mapuje doterajšie 
aktivity projektu BIOREGIO a prináša aj ďalšie dôležité 
informácie o aktivitách plánovaných na nasledujúce obdobie. 
Odporúčame Vám navštíviť stránku projektu a prihlásiť sa na 
odber newsletterov (Sign up for the BIOREGIO newsletter), 
ktoré  vychádzajú dvakrát ročne a prinášajú všetky podstatné 
informácie o priebehu tohto projektu.  

 

O projekte BIOREGIO 
 

Projekt BIOREGIO sa realizuje v rámci programu Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a je najväčším z programov európskej územnej 
spolupráce. Koordinátorom projektu je Lahti University of Applied Sciences (Fínsko). Projekt sa začal 
v januári 2017 a bude trvať päť rokov (do 31. 12. 2021). Na jeho implementácii sa podieľa Fakulta 
ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technická fakulta SPU v 
Nitre. ERDF poskytol na projekt BIOREGIO približne 1,3 milióna EUR. 
 

Cieľom projektu je posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických materiálov. 
Konzorcium projektu BIOREGIO pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich krajín (Fínsko, 
Španielsko, Slovensko, Grécko, Rumunsko, Francúzsko) plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo 
efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si budú partneri 
vymieňať poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Súčasťou projektu v 
každej partnerskej krajine je aj tzv. skupina stakeholderov pozostávajúca z predstaviteľov samospráv a 
rôznych spoločností, ktoré určitým spôsobom implementujú princípy cirkulárnej ekonomiky. 
 

 

Aktivity projektu BIOREGIO v III. semestri (01.01. – 30.06.2018) 
 

Projekt BIOREGIO pomáha presadzovať cirkulárnu ekonomiku 
 

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. 
 

Riešitelia a stakeholderi sa na SPU v Nitre stretli po tretíkrát 
 

Dňa 18. apríla 2018 sa na SPU v Nitre konalo už tretie stretnutie regionálnych stakeholderov projektu 
PGI01963 BIOREGIO:  Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre 
biologické materiály. Na stretnutí sa okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia  

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1527852914.pdf
https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
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Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Nitra, Ponitrianskeho sporiteľného družstva, Národnej 
recyklačnej agentúry Slovensko, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s 
odpadmi a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Súkromný sektor bol zastúpený spoločnosťou 
Kuruc Company spol. s r.o. 
Na stretnutí bol prezentovaný doterajší pokrok projektu BIOREGIO a zhrnutie aktivít, ktoré sa 
zrealizovali od druhého stretnutia v októbri 2017. Členovia riešiteľského tímu i stakeholderi boli 
oboznámení príkladmi dobrej praxe („Good Practices“), ktoré sa realizujú v španielskom regióne 
Castilla La Mancha. 
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. 
 

Tretie medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO v Grécku 
 

V dňoch 15. a 16. mája 2018 sa v gréckom regióne Central Macedonia uskutočnilo tretie medzinárodné 
stretnutie k projektu BIOREGIO. Hlavným cieľom projektového stretnutia v Grécku bolo pokračovanie a 
prehlbovanie aktívnej spolupráce medzi partnermi a stakeholdermi (zainteresovanými subjektmi). 
Stretnutie bolo pri tejto príležitosti zamerané na spracovanie a separáciu biologicky rozložiteľných 
odpadov, predovšetkým z poľnohospodárstva. Zaujímavý program obsahoval workshopy, prezentácie 
expertov, tematické semináre a prehliadky podnikov z oblasti cirkulárnej ekonomiky.  
Partneri a stakeholderi sa stretli v meste Thessaloniki (Solún), aby získali prehľad o najlepších 
postupoch v regióne Central Macedonia. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre zastupovali 
Ing. Katarína Kollárová PhD. a Mgr. Martin Valach, PhD. Za skupinu stakeholderov sa stretnutia 
zúčastnili Ing. arch. Viera Juricová-Melušová a Ing. Helena Psotová z Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a Mgr. Ľuboš Kolárik z Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber 
a nakladanie s odpadmi. Bližšie informácie o stretnutí nájdete tu. 
 

 

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10377
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Tréning “Transfer technológií”  
 

Hlavnou témou tréningu, ktorý sa 
konal 29. mája 2018 v priestoroch 
VPP SPU v Kolíňanoch bol fenomén 
transferu technológií (koncepcia, 
úloha, proces a výhody transferu 
technológií; prehľad výziev v rôznych 
fázach prenosu technológií, 
očakávania a potreby rôznych 
aktérov) a kľúčové aspekty v oblasti 
transferu technológií a rozvoja 
podnikania (vlastnosti inovatívnych a 
trhovo atraktívnych technológií, 
metódy na hodnotenie príťažlivosti 
technológií na trhu; modely prenosu technológií; základy práv duševného vlastníctva; faktory a 
stratégie efektívnej a úspešnej spolupráce). Počas tréningu mali účastníci možnosť zdieľať osvedčené 
postupy a praktické skúsenosti v tejto oblasti. Zástupcom rôznych sektorov boli priblížené aj ciele 
projektu BIOREGIO. 
 

 

Projekt BIOREGIO na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: 
 

Pravidelne aktualizovaná webová stránka: http://www.uniag.sk/sk/bioregio-sk/  
 

Kontakt: 
 

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.     Mgr. Martin Valach, PhD. 
projektová manažérka       manažér pre komunikáciu 
E-mail: eleonora.marisova@uniag.sk     E-mail: martin.valach@uniag.sk  
Tel: +421 37 641 5072        Tel: +421 37 641 4962 
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