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INCDCP ICECHIM Filiala Călărași, partener în Proiectul BIOREGIO – Bioeconomia Circulară a 

Fluxurilor Organice 

INCDCP ICECHIM Filiala Călărași, Regiunea Sud-Muntenia participă în calitate de partener la proiectul 

BIOREGIO, un proiect internațional major care are ca obiectiv stimularea economiei circulare pentru 

fluxurile organice la nivel European. Cu cei opt parteneri din șase țări ale Uniunii Europene, BIOREGIO 

dorește să susțină politici economice care să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să stimuleze 

bioeconomia regională. Proiectul facilitează schimburi de experiență cu privire la cele mai bune tehnologii 

disponibile și modele de cooperare. Proiectul, cu o durată de cinci ani, a început în ianuarie 2017, și prima 

întâlnire comună internațională se va desfășura în Lahti, Finlanda, în luna aprilie a acestui an. 

Contribuția în domeniul bioeconomiei 

Prin BIOREGIO, cunoașterea acumulată va contribui la creșterea gradului de reciclare a fluxurilor organice, 
cum ar fi resturi alimentare/ deșeuri biologice, nămoluri municipale și industriale, resturi vegetale din 
agricultură care pot fi valorificate prin tehnologii similare. Aceste cele mai bune tehnologii și modele includ, 
de exemplu, biorafinării, producția de biogaz și modele relavante de cooperare, cum ar fi ecosistemele, 
rețelele și cooperarea administrativă pentru închiderea circuitelor fluxurilor organice. 

Ca rezultat, regiunile partenere BIOREGIO vor fi mai bine pregătite să elaboreze politici regionale relevante 

pentru a veni în sprijinul economiei circulare pentru închiderea fluxurilor de materii organice. În plus, 

rezultatele proiectului vor contribui la o tranziție inevitabilă către utilizarea mai intensă și mai durabilă a 

resurselor biologice în întreaga Uniune Europeană. 

Finanțarea internațională face posibilă cooperarea  

Programul UE Interreg Europe a alocat un buget de 1,5 mil. Euro pentru proiectul BIOREGIO. Programul 

Interreg Europe este cel mai mare program de Cooperare Teritorială Europeană și ajută administrațiile 

regionale din Europa să elaboreze și să pună în aplicare politici mai bune.  

Parteneri 

Universitatea de Științe Aplicate din Lahti (Finlanda), Consiliul Regional al Päijät-Häme (Finlanda), Ministerul 
Delegat Regional al Mediului (Spania), Universitatea Slovacă de Agricultură (Slovacia), Universitatea 
Aristotle din Thessaloniki (Greciae), Regiunea Centrală a Macedoniei (Grecia), INCDCP ICECHIM Filiala 
Călărași (Romania), Asociația Camerelor de Agricultură din Zona Atlantică (Franța) 
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