Pievienojieties mūsu pasākumiem
Be-Rural pētījuma pamatā ir plaša iesaistīto pušu līdzdalība visās aktivitātēs. Reģiona
iedzīvotāji, skolotāji un studenti tiks iesaistīti aktivitātēs izmantojot inovatīvus formātus
un risinājumus, kā piemēram, pop-up veikali, izglītojoši semināri, vasaras skolas un
tiešsaistes apmācības. Šo pasākumu mērķis ir veicināt izpratni un stiprināt atbalstu reģionālās bioekonomikas attīstībai. Iesaistot bioekonomikā ieinteresētās puses,
reģiona akadēmisko personālu, uzņēmējus, politiķus un sociālās jomas pārstāvjus tiks
attīstītas un izstrādātas reģiona bioekonomikā balstītas stratēģijas un ceļveži. Sekojiet
informācijai mūsu mājaslapā un reģistrējieties jaunumiem, lai uzzinātu par plānotajām
aktivitātēm un pasākumiem.

Partneri

Bioekonomika lauku apvidos
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Galvenā partnera kontakti:

Latvijas partnera kontakti:

Holger Gerdes | Ecologic Institute
Pfalzburger Strasse 43/44, 10717 Berlin
holger.gerdes@ecologic.eu
Phone: +49 30 86880148

Dagnija Lazdiņa / LVMI Silava
Rīgas iela 111, Salaspils
dagnija.lazdina@silava.lv
Telefons: +371 26595683

Sekojiet Mums vai sazinieties ar Mums izmantojot sociālos medijus
F facebook.com/BioEconomy.Rural/
L twitter.com/BE_Rural
I instagram.com/BE_Rural/
I linkedin.com/company/beruralproject

Šis projekts ir finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas
programmas “Apvārsnis 2020”, saskaņā ar līgumu Nr. 818478.

BE-Rural: Bioekonomikas stratēģijas
un ceļveži lauku un reģionālās
attīstības uzlabošanai ES

Vidzeme un Kurzeme, Latvija 
Lauku bioekonomikas attīstība koncentrēsies uz reģionālajām priekšrocībām: kas
ietver Eiropas reģionu ekonomiskās, ekoloģiskās un kulturālās atšķirības. Laukos ir
koncentrēti resursi, kuru izmantošana bioekonomikas kontekstā spēj nodrošināt to
ilgtspējīgu izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu reģionos. Pāreja uz reģionālo bioekonomiku prasa aktīvu ieinteresēto pušu iesaisti un meža, lauksaimniecības, un jūras
resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Balstoties uz šādu pieeju, Be-Rural pētījums apzinās
reģionālās un vietējās bioekonomikas potenciālu un veicinās stratēģiju, ceļvežu un biznesa modeļu izveidošanu un attīstīšanu. Tiks veidota atvērto inovāciju platforma (Open
Innovation Platforms - OIP) piecās dažādās valstīs: Bulgārijā, Latvijā, Ziemeļmaķedonijā,
Polijā un Rumānijā.

Latvija

15,257 km2

› Pieejamie resursi: koksnes produkti, sīkkoksne,
apaugums no lauksaimniecībā neizmantotas zemes, daudzgadīgie zālaugi, agromežsaimniecības
produkti
›R
 eģionālais partneris: Latvijas valsts mežzinātnes
institūts Silava
1,097 km2

Szczecin un Vistula lagūna, Polija
› Pieejamie resursi: mazvērtigās zivju sugas, kā
piemēram, plauži un raudas
›R
 eģionālais partneris: Nacionālais jūras
zvejniecības pētniecības institūts
3,705 km2

Covasna, Rumānija

Polija

› Pieejamie resursi: koksne, rapsis, graudaugi,
mājlopi, minerālūdens
›R
 eģionālais partneris: Ekonomikas institūts

Mērķi
Inovāciju attīstīšana reģionos
Lesaistes mobilizēšana
Labās prakses piemēru apzināšana un popularizēšana
Biznesa modeļu izpēte
Jaunu zināšanu radīšana
Izpratnes palielināšana
Prasmju pilnveidošana

5,151 km2

Stara Zagors, Bulgārija

Rumānija

› Pieejamie resursi: garšaugi, rozes, lavanda,
piparmētra, augļu dārzi, vīnkopības
produkti, lopbarības šķiedra, graudaugu produkti,
dārzeņkopības produkti.
›R
 eģionālais partneris: Bulgārijas rūpniecības
asosciācija
935 km2

Strumica, Ziemeļmaķedonija

Bulgārija



› Pieejamie resursi: dārzeņkopības produkti,
graudaugu produkti, lopbarības šķiedra,
rūpniecības blakusprodukti
›R
 eģionālais partneris: Enerģētikas, ūdens un vides
sistēmu ilgtspējīgas attīstības centrs

Ziemeļmaķedonija

