Schválenie spolufinancovania projektu s názvom „Participatívny ekosystém na podporu
revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom
obehovom biohospodárstve, GoDanuBio“
Košický samosprávny kraj sa stal, ako projektový partner medzinárodného projektového
konzorcia, úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na implementáciu projektu
s názvom Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom
prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve. Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok bola podaná v rámci 3. výzvy dunajského nadnárodného operačného
programu Dunaj (DTP), v rámci priority 4, špecifického cieľa SO4.1 zlepšenie
inštitucionálnych kapacít s cieľom hľadať riešenia na hlavné spoločenské výzvy. Vedúcim
projektovým partnerom je BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Nemecko). Hlavná
spoločenská výzva, ktorú
identifikovali projektoví partneri je z oblasti obehového
biohospodárstva, ktoré predstavuje koncept zameraný na prechod ekonomiky založenej na
fosílnych zdrojoch, k ekonomike zameranej na využívanie udržateľných biologických zdrojov
a procesov, ktoré sú určené na vývoj nových produktov.
Hlavný cieľ projektu: Identifikovať biohospodársky a obehový potenciál vidieckych oblastí v
regióne a pripraviť koncepciu budúceho rozvoja pre veľké investície, prostredníctvom
zapojenia miestnych a regionálnych aktérov. Projekt bude implementovaný 18 partnermi,
ktorými sú:
1. VP: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, Alexanderstraße 5, 70184 Stuttgart,
Germany
2. P1 ClusterAgentur Baden-Württemberg, hosted by VDI/VDE IT, Willi-Bleicherstr.
19, 70174 Stuttgart, Germany
3. P2 Poly4EmI/Anteja ECG d.o.o., Lambergarjeva 8, 1000 Ljubljana, Slovenia
4. P3 Romanian Cluster Association, Bd Ion Ionescu de la Brad 6, 013813 Bucharest,
Romania
5. P4 IFKA Public Benefit Non-profit Limited Company for the Development of the
Industry, Andrássy út 100, 1062 Budapest, Hungary
6. P5 Association of Business Clusters, G. S. Rakovski 108, 1000Sofia, Bulgaria
7. P6 Ministry of Education, Science and Sport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
Slovenia
8. P7 Bioeconomy Cluster, Piaristická 2, 94901 Nitra, Slovakia
9. P8 Ministry of Economy, Energy and Business Environment of Romania, Calea
Victoriei, Sector 1 152, 010096 Bucharest, Romania
10. P9 National Cluster Association – CZ, U Tiskarny 616/9, 70200 Ostrava, Czech
Republic
11. P10 Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Lege Street 2-4,
1000 Sofia, Bulgaria
12. P11 Croatian Wood Cluster, I. Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb, Croatia
13. P12 Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia,
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Croatia
14. P13 Ghelinta Commune, Ghelinta 345, 527090 Ghelinta, Romania
15. P14 Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd., Hafenstraße 47-51, 4020
Linz, Austria
16. P15 Styrian Technology Park, Pesnica pri Mariboru 20 A, 2211 Maribor, Slovenia
17. P16 City of Sigmaringen, ürst-Wilhelm-Straße 15, 72488 Sigmaringen, Germany
18. P17 Kosice Self-governing region, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice,
Slovakia
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Celkové trvanie projektu je dva a pol roka, pričom celkový rozpočet projektu predstavuje
2 604 888,5 eur. Rozpočet Košického samosprávneho kraja je 99 000 eur, pričom
spolufinancovanie projektu je stanovené programom vo výške 15%, čo predstavuje sumu
14 800 eur.
Pracovné balíky aktivít v rámci projektu:
1. Manažment – projektové a finančné riadenie projektu
2. Komunikácia a publicita
3. WPT1: Identifikácia miestnych aktérov v oblasti cirkulárneho biohospodárstva
Malí a strední podnikatelia, výskumné a vývojové organizácie, mimovládne
organizácie, stratégie v Košickom kraji, ktoré zodpovedajú koncepcii obehového
biohospodárstva. Aktivita realizovaná vo všetkých krajinách s cieľom porovnania
a výmeny skúseností.
4. WPT2: Identifikácia možných budúcich partnerov v oblasti cirkulárneho
biohospodárstva
Identifikácia budúcich partnerov s cieľom potenciálnej budúcej spolupráce
(logistické spoločnosti, obalový priemysel a ďalšie, ktoré zatiaľ nie sú aktívne
v tejto oblasti na Slovensku, avšak existujú pozitívne príklady zo zahraničia).
Aktivita realizovaná vo všetkých krajinách s cieľom porovnania a výmeny
skúseností.
5. WPT3: Vytvorenie nadnárodnej platformy
Platforma pozostáva z projektových partnerov a externých expertov, pričom bude
slúžiť na výmenu skúseností a osvedčených postupov. Cieľom Košického kraja je
vzdelať minimálne jedného experta, ktorý sa bude dlhodobo zaujímať o túto
problematiku a bude aktívne participovať v platforme.
6. WPT4: Organizovanie regionálnych seminárov na zlepšenie inštitucionálnych
kapacít prostredníctvom participatívneho riadenia
Organizácia vzdelávacích seminárov s identifikovanými stakeholdermi za účelom
propagácie koncepcie biohospodárstva v regióne.
Prínosy projektu pre Košický kraj:
1. Téma obehového biohospodárstva je vysoko aktuálna v rámci európskych politík
(napr. Green Deal) vrátane dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID -19 ( napr.
Green Recovery Plan). Prístup k aktuálnym informáciám z inštitúcií EÚ.
2. Košický samosprávny kraj sa stane súčasťou európskej strategickej pracovnej
skupiny pre biohospodárstvo (SCAR SWG for Bioeconomy) odkiaľ bude môcť
čerpať najnovšie poznatky a nadväzovať na významné medzinárodné partnerstvá.
3. Platforma pozostáva z projektových partnerov a externých expertov, pričom bude
slúžiť najmä na výmenu skúseností a osvedčených postupov.
4. Na Úrade Košického samosprávneho kraja bude vyškolený personál v téme podpory
obehového biohospodárstva. Organizácia tematických seminárov v regióne.
5. Možnosť nákupu moderných didaktických pomôcok pre vybrané stredné školy, ako aj
odborných publikácií.
V Košiciach dňa 15.7.2020
Spracovali: Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.
Ing. Barbora Kováčová
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