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Coordination and Support Action 
in Horizon 2020
Start: October 2018
End: March 2021 

Duration: 30 months
Budget: 2,9 M€
Coordinator: CIRCE (Spain)
17 partners from 11 countries

POWER4BIO – emPOWERing regional 
stakeholders for realising the full potential of 
European BIOeconomy



POWER4BIO koncept

• Podpora regionů střední a východní Evropy  s ohledem na možnosti 
využití  bioekonomiky

• Podpora místních „stakehoderů“ od politiků přes podnikatele k 
praktickému zavádění bioekonomických aktivit v praxi

• Vytvoření  interaktivní sítě napříč deseti regiony EU



• 10 regionů v 
projektu

• 5 regionů ze 
západní Evropy 
se zkušenostmi s 
bioekonomikou

• 5 regionů ze 
střední a 
východní Evropy 
s minimální 
zkušenosti s 
bioekonomikou



Hlavní výstupy

Experience exchange 
by visiting each 

POWER4BIO region. 
Training and education 

programmes for 
regional stakeholders

Instruments & support 
material for regions to 

prepare and review 
their bioeconomy 

strategy

Fostering the dialogue 
between POWER4BIO 
stakeholders and 
enabling long-lasting 
cross-regional 
cooperation

Set up infrastructure in 
CEE regions where key 
stakeholders will 
collaborate to develop 
a bioeconomy strategy

Support regions to 
identify most 
adequate biobased 
solutions, suitable to 
be deployed at small-
scale in rural areas

Katalog vyspělých 

bioekonomických

technologií a byznys 

modelů

Regioální BioHubs

Nové propojení  mezi 

regiony pro posílení 

bioekonomicky

Strategie 

bioekonomiky pro 

region- „akcelerator

toolkit“

10 výjezdů do regionů 

v zahraničí- výměna 

zkušeností

Popis 12ti příkladů nejlepších  praxí v bioekonomice zaměřených na : bioenergy, biochemicals, feed & 
food and biomaterials

Popis 19ti praktických příkladů- byznys modelů v bioekonomice



Interaktivní  web Katolog pro 
praktické využití biomasy 

• Přehled možností jak lze různé bio materiály využít pro výrobu

• Katalog je na webu v anglické verzi, lze zadat surovinu a zjistit, jak ji 
využít pro jakou produkci, nebo  zadat výrobek a zjistit jakou surovinu 
použít pro výrobu

https://power4bio.draxis.gr/#/

http://www.bio-based-solutions.eu/
https://power4bio.draxis.gr/#/


Akcelerátor bioekonomických strategií

http://testing.draxis.gr/

Průvodce tvorbou regionálních  bioekonomických strategií , 
lze použít pro různě velké regiony 

http://testing.draxis.gr/


Regionální expertní skupina - 50 členů
zástupců regionu od politiky, zástupce akademické sféry až po
podnikatele

• Červen 2020 - Expertní skupina - zapsaný spolek „Jihočeský spolek pro 
bioekonomiku“ 

• Srpen 2020 - zapsaný spolek začal fungovat jako Krajská inovační 
platforma  pro bioeko (KIP) 

Příklad Jihočeského Regionu
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