
Názov  projektu :       Improve regional policies for bio-energy and territorial  
development 

Projektov á  skratka:  BIO-EN-AREA 

Trvanie  projektu:     11/2009 – 04/2013

Lead  partn er:             Department of Environment. Regional Gobernment of Castilla y 
Leon (ES)

Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Košický samosprávny kraj

Ostatní  partn eri  projektu:

Region of Western Macedonia EL
Autonomous Province of Trento,Division for Energy Planning and Incentives IT
South-East Regional Authority (SERA) IE
Energy Agency for Southeast Sweden SE
Tartu Science Park EE

                                                    

Výška  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                          celkový rozpočet 3 160 000,00 €      ERDF: 2 500 000,00 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                          celkový rozpočet: 400 000,00 €        ERDF: 340 000,00 €

                                                     
Popis  projektu:  Projekt  BIO-EN-AREA je  medzinárodným  projektom  iniciatívy 
INTERREG IVC so 7 partnermi z rovnakého počtu krajín Európy: Estónsko, Grécko, Írsko, 
Taliansko,  Slovensko,  Španielsko  a Švédsko.  V kontexte  globálnej  klimatickej, 
energetickej a ekonomickej krízy, obnoviteľná energia predstavuje urgentnú prioritu. Medzi 
obnoviteľnými  energiami  má bio-energia  vyrobená z rôznych druhov biomasy obrovský 
potenciál.  Európska  únia  v roku  2005  odsúhlasila  svoj  Biomass  Action  Plan  (BAP) 
a pozvala členské krajiny, aby prijali svoje národné plány BAP. Projekt BIO-EN-AREA je 
mini programom, ktorý má práve za cieľ výmenu a presun skúseností. Tie budú neskôr 
slúžiť na zvýšenie kapacít európskych regiónov podporovať a optimalizovať využitie bio-
energie. Všetky aktivity projektu sa sústreďujú na tento cieľ a vďaka nemu na rozvinutie 
regionálnych plánov BAP.

Ciele  projektu:   Hlavný cieľ projektu bol už spomenutý. Je ním zlepšenie regionálnych 
politík  pre  bio-energiu  a pomoc  partnerom  navrhnúť  alebo  implementovať  ich  vlastný 
regionálny plán BAP. Ten je tiež hlavným operatívnym cieľom a očakávaným výsledkom. 
Sekundárnymi  cieľmi  projektu  sú  tiež:  výmena  skúseností  s osvedčenými  postupmi; 
presun  metodologických  skúseností  pre  niektoré  osvedčené  postupy;  a tiež  zdieľanie 
a výmena skúseností s cieľom vytvoriť teritoriálne plány BAP.

O akávan é  výsl e dk y  projektu:  č Medzi  očakávané  výsledky  projektu  patrí  5 
navrhnutých  regionálnych  plánov  BAP,  vrátane  jedného  za Košický  samosprávny  kraj 
a tiež  dve  implementačné  smernice  BAP  od  zvyšných  dvoch  partnerov.  Databáza 
zahrňujúca osvedčené postupy bude dostupná on-line a finálna publikácia ukáže výsledky 

         



výmeny a presunu skúseností medzi partnermi. Ďalšími výsledkami budú predovšetkým 
zlepšené regionálne politiky bio-energie u všetkých partnerov a tiež ukážka osvedčených 
postupov, presun niektorých osvedčených postupov medzi jednotlivými partnermi, ale aj 
formulácia modelového prístupu pre teritoriálne akčné plány zaoberajúce sa biomasou. 

         


