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Wizyty studyjne POWER4BIO 
We wrześniu rozpoczęła się seria dziesięciu wizyt studyjnych w regionach POWER4BIO 

 
 

We wrześniu 2019 r. rozpoczęła się seria dziesięciu wizyt studyjnych POWER4BIO. Do zakończenia 

projektu POWER4BIO w marcu 2021, organizowane będą wizyty studyjne we wszystkich dziesięciu 

regionach POWER4BIO dedykowane dla partnerów projektu, regionalnych interesariuszy, polityków i 

członków Wspólnoty Interesów POWER4BIO. Wizyty studyjne POWER4BIO oferują wspaniałe 

możliwości uzyskania informacji na temat modeli biznesowych, najlepszych praktyk, istniejących i 

potencjalnych łańcuchów wartości, a także możliwości współpracy międzynarodowej w biogospodarce. 

Pierwsza wizyta studyjna POWER4BIO odbyła się na Węgrzech w dniach 25 – 26 wrzesień 

2019.  Łącznie uczestniczyło w niej ponad 50 ekspertów, w tym węgierscy interesariusze i 

przedstawiciele dziesięciu regionów POWER4BIO. Głównym organizatorem wydarzenia była firma 

Bay Zoltán Nonprofit Ltd. – przedstawiciel POWER4BIO z regionu Południowej Wielkiej Niziny.  

Wizyta rozpoczęła się od półdniowych warsztatów “przyszłościowego myślenia”, podczas których 

uczestnicy wyobrażali sobie utopię biogospodarczą. Po południu zorganizowano wizytę w Pilze-Nagy 

Ltd. w Kecskemét, aby zademonstrować przykład dobrej praktyki. Uczestników poinformowano, w jaki 

sposób można wykorzystać biomasę do produkcji grzybów i biogazowni. Pierwszy dzień został 

zamknięty wydarzeniem sieci kontaktów w Lajosmizse.  

 

Wycieczka w ramach pierwszej wizyty studyjnej POWER4BIO na Węgrzech (zdjęcie: Bay Zoltan 

Nonprofit Ltd.). 

Drugi dzień wizyty odbył się w Budapeszcie, na Krajowej Wystawie Rolnictwa i Żywności oraz 

Targach. Odwiedzono trzy firmy działające w dziedzinie biogospodarki: Herbária Zrt, Tungsram oraz 

Grapoila/Virgin Oil Press Kft. Po południu zorganizowano sympozjum “Wizja i możliwości współpracy 

organizacji związanych z biogospodarką”. Kilku prelegentów z obszarów badań, polityki i administracji 

dyskutowało o konfliktach polityki w dziedzinie biogospodarki i przedstawiało dobre praktyki 

węgierskiej biogospodarki. Po sympozjum odbyła się dyskusja przy okrągłym stole, podczas której 

omawiano rolę biogospodarki na Węgrzech. 

Druga wizyta studyjna POWER4BIO odbyła się w Neapolu we Włoszech w dniach 2 – 4 październik 

2019 r. Organizatorem był SPRING, przedstawiciel włoskich regionów w POWER4BIO. Pierwszego 

dnia na specjalnym wydarzeniu POWER4BIO przedstawiono stan biogospodarki we włoskich 

regionach zaangażowanych w projekt. Ponadto przedstawiciele przemysłu i środowiska akademickiego 

przedstawili włoską strategię dotyczącą biogospodarki, dostępne technologie w dziedzinie 

biogospodarki i bioplastików. 



W następnych dniach uczestnicy wzięli udział w Międzynarodowym Forum Biotechnologii 

Przemysłowej i Biogospodarki IFIB2019. Forum, współorganizowane przez SPRING, z udziałem około 

250 uczestników z 30 różnych krajów, stanowi wiodące wydarzenie poświęcone biogospodarce w 

Europie. 

 

Uczestnicy drugiej wizyty studyjnej POWER4BIO we Włoszech (zdjęcie: Eleonora Diaferia). 

IFIB gościł innowacyjne firmy, wiodące klastry i organizacje badawcze oraz wielu innych 

międzynarodowych interesariuszy w dziedzinie biogospodarki, przekazując uczestnikom informacje o 

różnych aspektach, trendach i technologiach dotyczących biogospodarki w Europie. 

Ostatniego dnia odwiedzono centrum badawczo-rozwojowe Novamont w Piana di Monte Verna. Jest to 

włoska wiodąca firma w zakresie produkcji bioplastików ulegających biodegradacji i kompostowaniu. 

Centrum badawczo-rozwojowe koncentruje się na rozwoju biotechnologii przemysłowych, takich jak 

przekształcanie surowców pochodzenia odnawialnego w cząsteczki o znaczeniu przemysłowym. 

Najbliższe wizyty studyjne POWER4BIO odbędą się w Bawarii (21 – 22 styczeń 2020), Flandrii (20 – 

21 luty 2020), Lwowie (19 – 20 maj 2020) i Środkowych Niemczech (17 – 18 czerwiec 2020). Sekcja 

aktualności na stronie POWER4BIO (www.power4bio.eu/news) jest stale aktualizowana i zapewni 

więcej informacji na temat zbliżających się wizyt studyjnych oraz możliwość rejestracji. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, proszę wejść na stronę projektu POWER4BIO i obserwuj nas na 

Twitter, LinkedIn oraz Facebook. 

 

 

 

 

 
Aby uzyskać więcej informacji o projekcie POWER4BIO, zachęcamy do kontaktu:  

Christine Beusch, EPC gGmbH, Rigaer Str. 60, 10247 Berlin, Germany, beusch@e-p-c.de 

Aleksandra Luks, MAE, a.luks@mae.com.pl  

 

 

 

 

Niniejszy projekt otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji 

Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 818351. 
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