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• Hlavný cieľ: posilniť tranzíciu európskych regiónov na biohospodárske
regióny prostredníctvom podpory regionálnych zainteresovaných 
subjektov a poskytnutím potrebných nástrojov a usmernení pre 
vypracovanie a implementáciu uskutočniteľných, udržateľných a 
konkurencieschopných biohospodárskych stratégií s využitím vyspelých 
technológií. 

• Trvanie: október 2018 – marec 2021

POWER4BIO-projekt



17 partnerov z 11 krajín 



POWER4BIO regióny

• 10 zúčastnených regiónov

• 5 regiónov zo západnej a južnej 
Európy so stredným až veľmi 
vysokým stupňom 
biohospodárskej vyspelosti

• 5 regiónov zo strednej a 
východnej Európy s nízkym až 
stredným stupňom 
biohospodárskej vyspelosti



• mapovanie (i) dostupného odpadu a surovín, (ii) existujúcich know-how kapacít
z hľadiska obchodnej štruktúry, logistiky a pod.

• zhodnotenie a analýza súčasných technológií v zmysle ich vhodnosti pre
využitie a transformáciu dostupných surovín

POWER4BIO metodológia a výstupy:
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• vypracovanie postupov, plánov a usmernení pre regióny s cieľom pomôcť 
porozumieť, identifikovať a vybrať najvhodnejšie riešenia pre rozvoj
biohospodárstva

• usmernenie regiónov prostredníctvom procesu definovania vlastných
biohospodárskych stratégií

The BSAT-Bioeconomy Strategy Accelerator Toolkit (http://bioeconomy-strategy-toolkit.eu/) 

POWER4BIO metodológia a výstupy:

http://bioeconomy-strategy-toolkit.eu/


• organizovanie kvalifikačného vzdelávania pre skvalitnenie technického
ľudského potenciálu v regiónoch

POWER4BIO metodológia a výstupy:



• 78 podujatí vrátane 10 návštev P4B regiónov
• 850 účastníkov
• 4 série tréningových webinárov
• konferencia Bioeconomy Innovation Week (https://power4bio.eu/project-presentations-videos) 

• 137 519 oslovených zainteresovaných strán

POWER4BIO: niekoľko faktov

https://power4bio.eu/project-presentations-videos


• tri podané projekty 2018, 2019, 2020 (hodnotenia 13-14,5 b., všetky na 
rezervnom zozname...)

• sieťovanie domácich zainteresovaných strán
• know-how pre prípravu Integrovanej územnej stratégie NSK do 2030 

(Inovatívna, udržateľná a konkurencieschopná ekonomika)
• Prepojenie na BIOEAST iniciatívu a spolupráca s projektmi BIOEAST Up a BE-

RURAL
• Memorandum o partnerstve k podpore rozvoja bioekonomiky (SPU v Nitre a 

Platforma pro bioekonomiku ČR)

POWER4BIO: čo nám projekt dal
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