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POWER4BIO výjezdy do partnerských regionů
V září proběhl první z deseti výjezdů do regionů POWER4BIO

Prvním setkáním v Maďarsku v září 2019 byla zahájena série deseti výjezdů, které se uskuteční v rámci
projektu POWER4BIO. Do března 2021, kdy projekt končí, budou uspořádány návštěvy všech deseti
regionů POWER4BIO. Výjezdy jsou určené pro partnery přímo zapojené do projektu POWER4BIO i
pro partnery spolupracující v rámci tzv. Community of Interest. Výjezdy jsou příležitostí k získávání
informací o bioekonomické praxi v zahraničí, o existujících osvědčených postupech a také o možnostech
přeshraniční spolupráce.
První výjezd se uskutečnil ve dnech 25. - 26. září 2019 do Maďarska, do regionu Southern Great Plain.
Celkem se ho zúčastnilo více než 50 odborníků, včetně maďarských partnerů a zástupců deseti dalších
regionů POWER4BIO. Hlavním organizátorem byla společnost Bay Zoltán Nonprofit Ltd. zastupující
společnosti z regionu Southern Great Plain v Maďarsku.
Návštěva začala dopoledním workshopem, který byl koncipován jako zamyšlení nad budoucností
bioekonomiky v regionu. Účastníci diskutovali o podobě ideálního bioekonomického modelu. Během
odpoledne proběhla exkurze do společnosti Pilze-Nagy Ltd. v Kecskemétu. Jednalo se o příklad dobré
praxe – postupné využití biomasy (slámy) jako substrátu pro pěstování hub, následné využití slámy jako
zdroje v bioplynové stanici a nakonec jako hnojiva. První den byl zakončen setkáním na venkovské
usedlosti v Lajosmizse.

Exkurze v rámci prvního výjezdu POWER4BIO v Maďarsku (foto: Bay Zoltan Nonprofit Ltd.).
Druhý den byl věnován návštěvě Národní výstavy zemědělství a potravin v Budapešti. Zde byly
představeny tři společnosti: Herbária Zrt, Tungsram a Grapoila , Virgin Oil Press Kft. Odpoledne bylo
uspořádáno sympozium „Vize a možnosti spolupráce organizací v oblasti bioekonomiky“. Přednášející
odborníci z výzkumu, politiky a administrativy diskutovali o možných problémech při prosazování
bioekonomie a představili také příklady dobré praxe. Po sympoziu následovala diskuze u kulatého stolu,
která se zaměřila na roli bioekonomiky v Maďarsku.
Druhý výjezd POWER4BIO se uskutečnil v Neapoli v Itálii ve dnech 2. – 4. října 2019. Pořadatelem
byla společnost SPRING zastupující 11 italských regionů v projektu POWER4BIO. První den setkání
byli účastníci seznámeni s využitím bioekonomiky v italských regionech zapojených do projektu.
Zástupci průmyslu a akademické obce poté prezentovali italskou bioekonomickou strategii a dostupné
technologie v oblasti bioekonomiky a výroby bioplastů.

V následujících dnech se partneři projektu POWER4BIO zúčastnili Mezinárodního fóra o průmyslové
biotechnologii a bioekonomice - IFIB2019, které bylo spoluorganizováno společností SPRING. Fórum,
které navštívilo přibližně 250 účastníků ze 30ti zemí, představuje přední událost v oblasti bioekonomiky
v Evropě

Účastníci druhého výjezdu POWER4BIO v Itálii (foto: Eleonora Diaferia).
IFIB představilo inovativní společnosti, bioekonomické klastry, výzkumné organizace a mnoho dalších
mezinárodních subjektů z oblasti bioekonomiky. Účastníci tak získali informace o různých aspektech,
trendech a technologiích bioekonomiky v Evropě.
Poslední den proběhla návštěva výzkumného a vývojového střediska společnosti Novamont v Pianě di
Monte Verna. Novamont je přední společností v oblasti výroby biodegradovatelných a
kompostovatelných bioplastů v Itálii.
Další výjezdy projektu POWER4BIO proběhnou v následujících destinacích a termínech: v Bavorsku
(21. – 22. ledna 2020), ve Flandrech (20. – 21. února 2020), ve Lvově (19. – 20. května 2020) a ve
středním Německu (17. – 18. června 2020). Novinky projektu POWER4BIO jsou průběžně
aktualizovány na webové stránce (www.power4bio.eu/news), kde lze také nalézt bližší informace o
nadcházejících výjezdech a o možnostech registrace na ně.
Pro další informace navštivte webovou stránku POWER4BIO website, sledujte náš Twitter, LinkedIn a
Facebook.
Česká webová stránka projektu POWER4BIO.
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