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BIObec: Образованието в полза на 
биоикономиката на ЕС 

 

● BIObec обединява 19 партньори от 12 различни държави, които ще работят в 
продължение на 30 месеца и ще изграждат мостове между индустрията на биологична 
основа и образователната система. 
 

● Проектът предлага концепция, която свързва традиционната идея за образователен 
център с тази на центровете за генериране и трансфер на иновации: Био-базирани 
образователни центрове (BBECs).  

Нарастващото значение на биоикономиката и индустрията на биологична основа, сектор с пълен 
растеж, обхваща голям потенциал за икономическо развитие и създаване на нови работни 
места. Този сектор същевременно генерира търсене на квалифицирана работна сила с нови 
умения и професионални компетенции. BIObec има за цел да увеличи максимално 
възможностите, предлагани от биоиндустрията и биоикономиката чрез взаимосвързване на 
университети, лаборатории за иновации и центрове за научноизследователска и развойна 
дейност с индустриални участници и региони. 

За да се постигне това, проектът събира 19 партньори от 12 различни държави, които ще работят 
в продължение на 30 месеца и ще изграждат мостове между индустрията, базирана на 
биологични продукти, и образователната система. 

BIObec предлага концепция, която обединява традиционната идея за образователен център с 
тази на центровете за генериране и трансфер на иновации: Био-базирани образователни 
центрове (BBECs), които ще действат като многостепенни центрове за знания, създващи 
интегрирет и сътрудничество между академични институции, студенти, иновационни 
организации и политици. 

BIObec има за цел да постави основата за развитието на BBEC в шест различни европейски 
региона, за да отговори на настоящите и бъдещите нужди на индустрията и околната екосистема 
на местно, регионално и национално ниво. Очаква се BBEC да осигурят широко географско 
покритие в Европа и да се фокусират върху различни теми, свързани с разнообразието от вериги 
на стойността и институции, като проправят пътя за възпроизвеждане в други региони и 
увеличават приноса на образователния сектор за развитието на биоикономиката. 

За BIObec 

BIObec се координира от Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna и се формира от 

мултидисциплинарен консорциум, включващ: 

1. Universitaet Hohenheim; 

2. Ita-Suomen Yliopisto; 
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3. Irish Bioeconomy Foundation; 

4. Munster Technological University; 

5. Fundacion Corporacion Tecnologica De Andalucia; 

6. Consiglio Nazionale Delle Ricerche; 

7. FBCD AS; 

8. Institut National des Sciences Et Industries Du Vivant Et De L'environnement – Agroparistech; 

9. Universidad Autonoma De Barcelona; 

10. Fundacja Edukacji I Dialogu Spolecznego Pro Civis; 

11. Sustainable Innovations Europe SL; 

12. Stichting Ihe Delft Institute for Water Education; 

13. Wageningen University; 

14. FVA SAS DI LOUIS FERRINI & C; 

15. Universitaet Fuer Bodenkultur Wien; 

16. Instytut Badan Edukacyjnych; 

17. Trakiyski Universitet; 

18. Zemedelsky Vyzkum, SPOL SRO 
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