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BIOREGIO

https://www.interregeurope.eu/bioregio/

Modele regionale de economie circulară și cele mai 

bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice

INTERREG EUROPE
Axa prioritară 4

Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Obiectivul specific 4.2

Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională [...] 

care au scopul de a crește eficiența utilizării resurselor, dezvoltarea durabilă și eco-

inovarea, managementul performanțelor de mediu.

Durata: Etapa 1: 1.2017-31.12.2019, 

Etapa 2: 1.2020-31.12.2021

Buget: Total 1,55 ME, finanțare UE 85%

https://www.interregeurope.eu/bioregio/
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PARTENERI
▪ Lahti University of Applied Sciences (Finland) LEAD 

▪ Regional Council of Paijat-Hame (Finland)

▪ Deputy Regional Ministry for Environment (Spain)

▪ Letter of Support: Regional Government of Castilla-La Mancha 

▪ Slovak University of Agriculture (Slovakia)
▪ Letter of Support: Nitra self-governing region

▪ Aristotle University Thessaloniki (Greece)

▪ Regional Development Fund of Central Macedonia on 

behalf of the Region of Central Macedonia (Greece)

▪ National Research and Development Institute for Chemistry 

and Petrochemistry, Calarasi Subsidiary (Romania)

▪ Letter of Support: Ministry of Regional Development and Public 

Administration

▪ Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic 

Area (France)
▪ Letter of Support: Regional Council of Pays de la Loire

COLABORATORI- factori regionali interesați:

autorități, întreprinderi și asociații active în domeniul bio-economiei
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Despre BIOREGIO

Obiective

▪ Stimularea dezvoltării bio-economiei circulare prin îmbunătățirea 
cunoștințelor legate de politici și tehnologii pentru fluxuri organice și 
creșterea nivelului scăzut de reciclare a acestor materiale conform 
obiectivelor Pachetului UE pentru Economia Circulară. 

Activități

▪ Transfer de cunoștințe – prezentări/promovare bune practici în cadrul 
întâlnirilor regionale și interregionale, evenimente de diseminare 
regionala, mass-media (mese rotunde, ateliere, seminarii, vizite în 
teren, articole, interviuri, video)

▪ Dezvoltare în comun a politicilor

▪ Informări adresate factorilor politici

▪ Elaborare Plan de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentului de 
politică în vederea susținerii bio-economiei circulare la nivel național și 
regional
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STADIUL ACTUAL

FAZA I – ultimul an!

REZULTATE:
▪ Vocabular BIOREGIO: 

bio-economie, bioproduse, economie circulară, bio-economie circulară, bună practică

▪ 4 Buletine informative: https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

▪ 25 Exemple de bună practică: https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/

▪ Policy Briefs & Reports: https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=1289

- Policy Brief 09/2018: Bio-based Circular Economy in Europe

- Policy Report 12/2018 Policy Report on instruments to connect biological streams, 

research results and investors

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=1289
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Planul de Acțiune

• Un plan legat de modul în care instrumentul de finanțare 
ar putea fi îmbunătățit

• Descrierea acțiunilor ce vor fi întreprinse pentru 
promovarea bioeconomiei circulare

• Planul de Acțiune trebuie să pună accent pe cooperarea 
interregională : 

• Ce am învățat în Etapa 1 – fiecare acțiune ar trebui să 
fie legată de schimbul de experiență:

• Să facă referire la Bunele Practici ale celorlalți parteneri

• Dezvoltarea în comun a politicilor (de ex. Policy Brief)

• Alte lecții învățate din cooperarea BIOREGIO, de ex. vizite 
în teren

• Majoritatea acțiunilor trebuie legate de instrumentul 
politic



8

Planul de acțiuni pentru bioeconomia 

circulară în România/ Sud Muntenia

1. Pregătirea strategiei regionale/ naționale pentru 

bioeconomia circulară

2. Pregătirea finanțării pentru bioeconomia circulară

3. Tehnologii pentru valorificarea biodeșeurilor/ 

fluxurilor biologice – acțiuni de informare
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

BIOREGIO
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Biomasa Peninsular

Bio-produse

•biofertilizant lichid

•compost îmbugățit cu biocărbune

și bacterii fixatoare de azot 

•valorificarea cunoașterii pentru

producția de biostimulanți și

biofertilizanți

Tehnologie de compostare

•Sotware avansat și flexibil pentru monitorizarea procesului de 
compostare

•Echipamente și aparate de monitorizare

•Transmiterea Wireless a datelor și control de la distanță prin internet 
Servicii

•Model integrat de separare și tratare a deșeurilor solide organice

•Proiectare, livrare și asistență tehnică pentru sisteme de compostare
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Universitatea Alcala

Piroliza cu microunde a biomasei
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Champinter – valorifica paie si gunoi pasari
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Producerea de hidrolizate proteice și 

aminoacizi de origine vegetală pentru uz agricol -
EVYP S.A. http://www.evyp.gr

• Valorifica resturi vegetale din 

cereale – hidroliza acida/ bazica

• Aminoacizi  pentru nutriţia 

plantelor prin extracţia 

proteinelor din plante 

nemodificate genetic-unicat 

conţinutul de aminoacizi16L de 

origine vegetală

• Fertilizanţi organici lichizi 

netoxici, prietenoşi cu mediul, 

pentru o agricultură ecologică

• Atractanţi lichizi pentru insecte 

care înlocuiesc insecticidele 

tradiţionale toxice

http://www.evyp.gr/
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Informații suplimentare:

• Buletinul informativ BIOREGIO 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

• Twitter, LinkedIn, Facebook – #BIOREGIOproject 

• Site-ul proiectului: 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/

https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/


Vă mulțumim! 


