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Партньори

SDEWESSKOPJE

Присъединете се към нашите събития
 
В основата на BE-Rural е широката ангажираност. Граждани, учители и учащи се 
ще бъдат въвлечени чрез иновативни събитийни формати (щандове и магазини 
за био-продукти, образователни семинари, летни училища или уебинари). Целта на 
тези събития е да насърчи разбирането и интереса за подпомагане на регионалната 
биоикономика. Нещо повече, заинтересовани страни от биоикономиката и ключови 
представители на местната академичната общност, бизнеса, политическото и 
гражданско общество ще се срещат, за да обсъдят регионалния потенциал и да 
разработят стратегии и планове за развитие на биоикономиката. Посетете нашата 
уебстраница и се регистрирайте за бюлетина ни, за да сте информирани и за да 
посетите нашите събития.    Биоикономиката навлиза в страната 
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Развитие на биоикономики в неурбанизираните райони с акцент върху силните 
регионални страни: европейските региони са разнообразни в икономически, 
екологичен и културен аспект. Тези области са дом на голямо богатство от 
екосистеми и ресурси, където биоикономиката обещава възможности за заетост 
в неурбанизираните райони и устойчив растеж. Този преход към нова регионална 
биоикономика изисква активното включване на широк спектър от заинтересовани 
лица и устойчивото използване на земеделските, горски и морски екосистеми. 
Като изхожда от тази идея, BE-Rural ще проучи потенциала на местните икономики, 
базирани на биологични ресурси и ще подкрепи разработването на стратегии за 
биоикономиката, планове и бизнес модели. За тази цел проектът ще се съсредоточи 
върху създаването на отворени иновационни платформи (OIP) в избрани региони 
от пет държави: България, Латвия, Северна Македония, Полша и Румъния.

 
Видземе и Курземе, Латвия 
›  Налични ресурси: дървесина, израснала в 

изоставени земеделски земи, многогодишни 
растения

›  Регионален партньор: Латвийски държавен 
изследователски институт по горите

15,257 km2

Напредък на иновативните региони

Повишаване на информираността и разбирането

Насърчаване на ангажираността

Изграждане на капацитет

Изучаване на бизнес модели

Генериране на нови знания

Откриване и разпространяване на добри практики

 
Лагуната на Шчѐчин и Вистула, Полша 
›  Налични ресурси: запаси от риба с ниска 

стойност, особено от платика и шаран
›  Регионален партньор: Национален институт  

за изследване на морското риболовство 

 1,097 km2

 
Ковасна, Румъния 
›  Налични ресурси: дървесина, рапица, зърно, 

добитък, минерална вода
›  Регионален партньор: Институт за 

икономически прогнози 

 3,705 km2

Стара Загора, България 
›  Налични ресурси: изобилие от билки, 

маслодайна роза, лавандула, мента, овощни 
градини, вино, фураж, зърнени и зеленчукови 
култури

›  Регионален партньор: Българска стопанска 
камара

 5,151 km2

 
Струмица, Северна Македония 
›  Налични ресурси: зеленчуци, зърнени култури, 

фуражни култури, отпадъци от индустриални 
предприятия

›  Регионален партньор: Международен център  
за устойчиво развитие на енергийната, водна  
и екологична системи (SDEWES-Скопие)

   935 km2

Цели


