Патоказ за развој на биоекономијата во
Струмичкиот регион
Принципите на европскиот проект BE-Rural за ко-креација, отвореност и инклузивност, одржливост и
транспарентност го водеа процесот на развој на патоказот во Струмичкиот регион. Посебно внимание е
посветено на вклучувањето на чинителите од јавен и невладин сектор, академија и бизниссекторот во
процесот кој започна со идентификација на биоекономскиот потенцијал во регионот, градење на
капацитети преку семинари и работилници, дефинирање на био-базирани бизнис модели соодветни
за регионот, а заврши со вклучување на сите претходни резултати во еден документ, кој зема во
предвид различни аспекти за подобрување на регионалниот развој.
За да се развие најсовремен документ, беа организирани голем број состаноци со цел да се потврдат
целите и принципите што треба да ги содржи патоказот. Во рамките на био-базиранатаpop-up
продавница во Струмица беше организирана јавна работилница со цел да се соберат информации за
тоа што го спречува регионот да развие био-базирани практики досега и да се идентификуваат
клучните чинители кои ќе бидатносителина понатамошен развој на биоекономијата. Патоказот за
развој на биоекономијата во Струмичкиот регион следи едноставна и јасна структура во четири
поглавја, која е лесно разбирлива за различни нивоа на образование или степени на вклученост во
био-базираниот сектор.Патоказот опфаќа PESTEL и SWOT анализа на регионот, профилирање на
количината и користењето на биомасата. Идентификува различни двигатели и бариери за
биоекономската транзиција во регионот и ги наведува активностите што треба да се реализираат во
иднина во шесте тематски столба: развој на бизнис секторот; истражување и иновации; можностиза
финансирање; синергии со други полиња на политиката; образование и меѓународна соработка. Исто
така, прикажани се потенцијалните влијанија од успешната имплементација на патоказот за
биоекономија во регионот.
Патоказот треба да биде имплементиран од членовите на регионалниот панел за биоекономија, кој ќе
биде креиран. Целта на панелот за биоекономија ќе биде да го поддржи Струмичкиот регион за
подобра меѓусекторска соработка, да ја промовира биоекономијата и да обезбеди просперитетен
развој во био-базиран сектор. Придвижувањето напред кон био-базиран економски развој ќе
резултира со подобра усогласеност на политиките, зајакнат развој на бизнисот, полесно создавање и
споделување на знаење, правилно искористување на земјоделските и шумските остатоци, подобрена
енергетска безбедност и локална унапредување.

