Vă invităm să participaţi la evenimentele noastre
Proiectul BE-Rural se bazează pe angajamentul pe scară largă al tuturor actorilor implicaţi
în realizarea acestuia şi al tuturor părţilor interesate să participe. Cetăţenii, profesorii şi
studenţii vor fi implicaţi în cadrul proiectului prin intermediul unor formate inovatoare precum magazinele temporare cu produse bio, seminariile educaţionale, şcolile de vară sau
webinariile. Scopul acestor evenimente este de a stimula înţelegerea şi interesul pentru
susţinerea bioeconomiei regionale. În plus, părţile interesate de bioeconomie şi actorii
cheie de la nivel local din domeniul academic, politic, al mediului de afaceri şi societăţii
civile se vor reuni pentru a discuta potențialul regional pentru a dezvolta strategii şi planuri în domeniul bioeconomiei. Vizitaţi site-ul nostru şi abonaţi-vă la buletinul nostru informativ pentru a fi la curent şi a participa la evenimentele noastre.

Parteneri

Bioeconomia în mediul rural

SDEWESSKOPJE

Contactaţi Managementul
proiectului:

Contactați partenerul
regional:

Holger Gerdes | Ecologic Institute
Pfalzburger Strasse 43/44, 10717 Berlin
holger.gerdes@ecologic.eu
Phone: +49 30 86880148

Carmen Păuna / Institutul de
Prognoză Economică
Academia Română, Casa Academiei
Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 5, București | pauna_carmen@ipe.ro

Urmăriţi-ne sau contactaţi-ne prin intermediul reţelelor sociale
F facebook.com/BioEconomy.Rural/
L twitter.com/BE_Rural
I instagram.com/BE_Rural/
I linkedin.com/company/beruralproject

Acest proiect a fost finanțat de programul de cercetare și inovare Horizon
2020 al Uniunii Europene în baza acordului de finanțare nr. 818478.

BE-Rural: Strategiile și planurile
pentru produsele biologice în
vederea dezvoltării rurale și
regionale îmbunătățite în cadrul UE

Vidzeme și Kurzeme, Letonia
Dezvoltăm bioeconomiile rurale concentrându-ne pe atuurile regionale: Regiunile europene sunt diverse din punct de vedere economic, ecologic și cultural. Aceste zone
găzduiesc o multitudine de ecosisteme și resurse, în care bioeconomia promite o dezvoltare rurală și o creștere sustenabilă. Această tranziție spre o economie regională
nouă, biologică necesită o implicare activă a unui spectru larg de părți interesate, dar și o
utilizare sustenabilă a ecosistemelor agricole, forestiere și marine. Plecând de la această
idee, proiectul BE-Rural va explora potențialul bioeconomiilor regionale și locale și va sprijini dezvoltarea strategiilor, planurilor și modelelor de afaceri din domeniul bioeconomiei.
În acest sens, proiectul se va concentra pe stabilirea platformelor deschise de inovație
(Open Innovation Platforms (OIPs)) în regiunile selectate din cele cinci țări: Bulgaria, Letonia, Macedonia de Nord, Polonia și România.

Letonia



15,257 km2

› Resurse disponibile: lemn, existent în exces pe
terenurile agricole abandonate, iarbă perenă
›P
 artener regional: Institutul Leton de Stat de
Cercetare a Padurilor
1,097 km2

Szczecin și Vistula Lagoon, Polonia
› Resurse disponibile: stocuri de pește cu valoare
scăzută, în special plătică și babușcă
›P
 artener regional: Institutul național de cercetare
a pescuitului marin
3,705 km2

Covasna, România

Polonia

› Resurse disponibile: lemn, rapiță, cereale, șeptel,
ape minerale
›P
 artener regional: Institutul de Prognoză
Economică

Obiective
Regiuni de inovare avansată
Mobilizarea angajamentului
Identificarea și diseminarea bunelor practici
Creșterea capacității
Generarea de cunoștințe noi
Explorarea modelelor de afaceri
Creșterea conștientizării și înțelegerii

Stara Zagora, Bulgaria

5,151 km2

România

› Resurse disponibile: abundența de plante,
trandafiri, lavandă, mentă, livezi cu fructe, vin,
furaje cu fibre, cereale, culturi de legume
›P
 artener regional: Asociația Industriilor din
Bulgaria
935 km2

Bulgaria

Strumica, Macedonia de Nord
› Resurse disponibile: legume, cereale, culturi de
furaje, deșeuri de la uzinele industriale
›P
 artener regional: Centrul Internațional pentru
Dezvoltarea Sustenabilă a Energiei, Apei și Mediului
(SDEWES Skopje)

Macedonia
de Nord

