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Hankkeen rakenne

Haasteet

Menetelmät

Alueellisilla toimijoilla ja aluepolitiikalla on vahva rooli
biotalouden kehittymisessä Euroopassa. Yrittäjät,
erityisesti maa- ja metsätalousyrittäjät ovat tärkeässä
asemassa. He toimivat yhdessä alueen tutkimuksen ja
tuotekehityksen osaajien kanssa.

BERST tarjoaa työkalun, joka sisältää esimerkkejä ja
opastusta sekä mahdollisuuksia verkostoitumiselle.
Nämä kaikki auttavat alueita biotalouden
kehittämisessä.

Tavoitteet
BERST auttaa alueita ymmärtämään biotalouden
mahdollisuuksia ja arvioimaan alueellisen biotalouden
haasteita. Asiantuntijat auttavat alueita
biotalousprofiilien ja alueellisen älykkään biotalouden
strategian rakentamisessa. Apuna tässä työssä ovat
hyvät käytänteet.
Alueelliset biotalousprofiilit auttavat:
• ymmärtämään kuinka biotaloutta kehitetään
• edistävät alueellisten verkostojen muodostumista.
Näin yrityksille taataan mahdollisuus suunnata rooli
alueen biotalouden kehittämiseen.

Kaikilla alueilla on biotalouspotentiaalia ja tätä voidaan
edistää konkreettisin toimenpitein.
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1.

Kriteerien ja indikaattoreiden määrittäminen
Biotalouteen liittyvien taloudellisten,
ympäristöllisten ja sosiaalisten kriteereiden
määrittäminen
• Alueelta kerätyn tiedon sovittaminen
kehitettyihin indikaattoreihin. Näin selvitetään
alueen biotalouden taso suhteessa muihin
alueisiin.
• Biotalouden tietopankin rakentaminen NUTStasoille.
Instrumenttien ja mittareiden määrittäminen
• Poliittisten, taloudellisten ja lainsäädännöllisten
instrumenttien inventointi
• Näiden ja kriteeristön yhteensovitus
Hyvien käytänteiden ja esimerkkitapausten
kuvaaminen
• Hyvät käytänteet kuvataan, jotta valitut kriteerit
ja instrumentit konkretisoituvat
• Esimerkkitapausten valinta
• Esimerkkitapaukset kuvataan, jolloin ne
toimivat älykkään biotalousstrategian
rakentamisen apuna
Alueellisten profiilien rakentaminen
• Alueellisten profiilien ohjeistus perustuen
kriteeristöön
• Alueellisten profiilien testaaminen yhdessä
alueellisten partnereiden kanssa
• Alueellisten profiilien käytettävyysarviointi,
palaute
Biotalousalueiden pysyvän verkoston luominen
• Sidosryhmäverkosto jonka päänmääränä on
alueellisen biotalouden kehittäminen EU-tasolla
•

Web-työkalu
Uutiskirjeet,
kokoukset

Benchmarkkaus
Ohjeistus
bioalueille

Testaus

Kriteerit ja
Hyvät
indikaattorit käytänteen
Instrumentit
ja mittarit

Biotalouden edistämisen taustalla ovat:
• fossiilisten polttoaineiden korvaamisen tavoite
• ilmastonmuutoksen hillintä
kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä
• teollisuuden kasvava tarve uusiin biopohjaisiin
materiaaleihin ja kemikaaleihin.
Alueet tarvitsevat tehokkaita tapoja tukea, rohkaista ja
edistää konkreettisia toimenpiteitä biotalouden
kehittämiseksi. Alueellisella biotalousstrategialla
annetaan vahva signaali sitoutumisesta biotalouden
kehittämiseen investoijille sekä nykyisille ja tuleville
toimijoille.

Määrittely

Profiilien
tarkennus
2.

Vaikutukset
• BERST tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa
biotaloudesta ja biotalousalueista.
• BERST osoittaa, kuinka alueet voivat hyödyntää
hankkeessa rakennettua kriteeristöä biotalouden
edistämiseen.
• BERST tarjoaa työkaluja ja pysyvän tukiverkoston
biotalouden älykkään erikoistumisen strategioiden
rakentamiseen ja hyödyntämiseen
aluekehityksessä.
• BERST edesauttaa paikallisten biopohjaisten
resurssien hyödyntämistä ja rohkaisee
päätöksentekijöitä tukemaan biotalouden kasvua.
Näin BERST auttaa Euroopan kilpailukyvyn ja
koheesiopolitiikan rakentumisessa.
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