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Projekt POWER4BIO 

• Źródło finansowania: Program Horyzont 2020; całkowity budżet 
projektu: 2 968 643 EUR 

• Okres realizacji: 01-10-2018 – 31-03-2021 (30 miesięcy) 

• Konsorcjum projektu składa się z 17 partnerów 



• POWER4BIO ma na celu wzmocnienie 
pozycji regionalnych interesariuszy w celu 
przyspieszenia przejścia i przyłączenia się 
do regionów biogospodarczych w Europie 
poprzez zapewnienie im niezbędnych 
narzędzi, instrumentów i wytycznych, aby 
umożliwić opracowanie i wdrożenie 
zrównoważonych strategii w zakresie 
biogospodarki. 

Koncepcja projektu 



• POWER4BIO będzie opierał się na 
kompleksowym programie wspierającym 
wzajemne uczenie się oraz wewnętrzną i 
międzyregionalną współpracę pomiędzy 
regionami w celu zapewnienia wymiany 
wiedzy między sektorami i regionami.  

Koncepcja projektu 



Główne cele projektu 

• Utworzenie Regionalnych Rad Biogospodarki w celu przejścia w 
kierunku biogospodarki będących głównym instrumentem 
wspierającym przygotowanie strategii biogospodarki regionu i jego 
ostatecznej realizacji. 

• Opracowanie lub aktualizacja regionalnych strategii biogospodarki i 
planów wdrażania. 

• Opracowanie modeli biznesowych, w tym przykładów najlepszych 
praktyk odpowiednich do lokalnego wdrażania oraz „portfela” polityki 
wsparcia i instrumentów finansowania. 



Główne cele projektu 

• Opracowanie i realizacja programu budowania potencjału i szkoleń w 
celu zwiększenia możliwości i umiejętności regionalnych/lokalnych 
władz i innych zainteresowanych podmiotów w różnych aspektach 
biogospodarki. 

• Wspieranie współpracy i tworzenie sieci kontaktów między stronami 
zainteresowanymi biogospodarką w regionie i poza nim. 

• Stworzenie „Wspólnoty Interesów” w celu zwiększenia regionalnego 
uczestnictwa w działaniach oraz w procesie powielania rezultatów 
projektu. 



Priorytetowe aspekty biogospodarki 

• Odpady i pozostałości  rolnicze 

• Ścieki wodne 

• Surowce pochodzące z przemysłu leśnego 

• Odpady komunalne 

• Surowce pochodzące z przemysłu wodnego 

• Pozostałości leśne 

• Osady wodne 

 



www.power4bio.eu 

@power4bioproject @power4bio @power4bio 

POWER4BIO - promocja 

http://www.power4bio.eu/
http://www.facebook.com/power4bioproject
http://www.twitter.com/power4bio
http://www.linkedin.com/in/power4bio/
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