POROZUMIENIE
w sprawie
rozszerzenia działań „Polskiego Konsorcjum Bioregionów”
o nowe dziedziny i utworzenia platformy współpracy o nazwie
„Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”
podpisane w Łodzi w dniu 6 października 2016 r. pomiędzy
Województwami: Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim, Lubelskim, Łódzkim, Małopolskim,
Mazowieckim, Pomorskim i Wielkopolskim,
nazywanymi łącznie Członkami.

PREAMBUŁA
Biogospodarka oparta jest o odnawialne biologiczne zasoby lądowe i morskie takie jak rośliny,
zwierzęta i mikroorganizmy, jak również biologiczne odpady i śmieci. Jest nastawiona
na zrównoważoną produkcję wysokiej jakości żywności, pasz, materiałów, chemikaliów, paliw oraz
energii. Z uwagi na posiadanie unikalnych cech i przewag, takich jak neutralność dla klimatu,
odnawialność, cyrkularność (zamknięte cykle) i wielofunkcyjność, biogospodarka może być
rozwiązaniem wielu globalnych wyzwań, jak również może wspierać aktywne i zdrowe życie.
Biogospodarka ma potencjał do wzmacniania rozwoju społeczno-gospodarczego, tworzy miejsca
pracy na terenach wiejskich i zwiększa konkurencyjność przemysłu.
Biogospodarka staje się realną siłą w regionach Centralnej i Wschodniej Europy. Wiele z nich
uwzględniło biogospodarkę jako element regionalnej inteligentnej specjalizacji w ramach RIS3.
Regiony mają wysoki, chociaż nie w pełni wykorzystany potencjał, jak również wspólne problemy
i wyzwania w tym obszarze. Jednocześnie regiony powinny odgrywać aktywną rolę w otwieraniu
i rozwijaniu potencjału biogospodarki, rozwijaniu zdolności badawczych i technologicznych,
wdrażaniu biołańcuchów wartości, czy też szkoleniach, edukacji i promocji idei zrównoważonej
biogospodarki.
Regiony Centralnej i Wschodniej Europy są odpowiedzialne za implementację znaczących środków
z funduszy strukturalnych. Istnieje wysoka potrzeba integracji wysiłków i tworzenia synergii
pomiędzy regionami, jak również sferą biznesu, jednostkami naukowymi, instytucjami
finansowymi i społeczeństwem. Powinni oni wspólnie definiować strategie i plany działań, jak
również tworzyć narzędzia sprzyjające inwestycjom, między innymi w sektorze biogospodarki.
Działając na podstawie Listów Intencyjnych zawartych:
w dniu 10 maja 2011 roku pomiędzy Województwem Łódzkim, Województwem Dolnośląskim,
Województwem Małopolskim, Województwem Pomorskim, Województwem Wielkopolskim oraz
w dniu 9 listopada 2011 roku dodatkowo Województwem Mazowieckim,
w sprawie utworzenia „Polskiego Konsorcjum Bioregionów”,
Członkowie niniejszego Porozumienia, pragnąc rozwijać w sposób skoordynowany biogospodarkę
z wykorzystaniem najnowszych technologii i doświadczeń innych regionów, postanawiają
rozszerzyć działania
Konsorcjum o nowe dziedziny tworząc platformę współpracy
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i przyjąć nazwę „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”, zwanej w skrócie „Platforma
Bioregionów”.

§ 1.
Celem działania Platformy Bioregionów jest:
1) budowanie sieci powiązań i integrowanie interesariuszy biogospodarki w Centralnej
i Wschodniej Europie, włączając przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje finansowe,
administrację publiczną i społeczeństwo;
2) definiowanie wspólnych strategii, planów działań, inicjatyw, projektów, jak również rozwijanie
narzędzi dla wspierania i rozwijania inwestycji w sektorze biogospodarki;
3) tworzenia synergii pomiędzy instrumentami dostępnymi na poziomie europejskim, krajowym
i regionalnym;
4) zapewnienie transferu najlepszych praktyk, dzielenie się wiedzą, wspólne uczenie się, szkolenia
i edukacja we współpracy z bardziej zaawansowanymi regionami;
5) promocja idei zrównoważonej biogospodarki;
6) inicjowanie wspólnych projektów regionalnych i międzyregionalnych o znaczeniu
strategicznym dla rozwoju sektora biogospodarki.
§ 2.
W ramach Platformy Bioregionów prowadzone będą wspólne działania w zakresie:
1) tworzenia map potencjału – wspólna ewaluacja potencjału biogospodarki (rolnictwo, przemysł
spożywczy, leśnictwo, biomasa, odpady, nieużytki, tekstylia, chemia, dostępne technologie
i działalność przemysłowa), jak również analiza istniejących łańcuchów wartości;
2) przygotowania regionalnych planów rozwoju biogospodarki lub włączania zagadnień tej
tematyki do istniejących dokumentów strategicznych/programów rozwoju regionów (dzielenie
się wiedzą, tworzenie synergii);
3) organizacji warsztatów, konferencji, regionalnych spotkań interesariuszy w celu
upowszechnienia wiedzy w zakresie biogospodarki, w tym organizacja Europejskiego Kongresu
Biogospodarki jako wspólnego przedsięwzięcia strategicznego.
§ 3.
1. Platforma Bioregionów działa na podstawie niniejszego Porozumienia.
2. Platforma Bioregionów działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych
przypadkach poszczególne przedsięwzięcia podejmowane przez Platformę Bioregionów mogą
być realizowane poza terytorium RP.
§ 4.
Platforma Bioregionów będzie inicjować i wspierać wzajemną współpracę w zakresie:
1) tworzenia sieci współpracy z interesariuszami (w tym: przedsiębiorstwami, jednostkami
naukowymi, instytucjami finansowymi, społeczeństwem) na poziomie regionalnym
i makroregionalnym oraz inicjowanie wspólnych inicjatyw i projektów;
2) integracji i rozwoju potencjału badawczego;
3) budowania synergii pomiędzy funduszami strukturalnymi i innymi instrumentami (Platforma
S3, Program Ramowy Horyzont 2020, Bio-Based Industries Joint Undertaking [BBI JU],
Agricultural European Innovation Partnership [EIP AGRI[, Knowledge and Innovation
Communities “Food4Future” [KIC Food4Future]);
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4) inicjowania międzyregionalnych porozumień partnerskich nakierowanych na transfer wiedzy
i wspólne uczenie się;
5) formułowania strategicznych kierunków rozwoju i wsparcia biogospodarki oraz ich realizacji.
§ 5.

1. Platforma Bioregionów nie stanowi osobnego podmiotu prawnego i nie posiada osobowości
prawnej.
Platforma
nie
posiada
ciał
statutowych,
budżetu
ani sformalizowanego ciała zarządzającego. Sekretariat Platformy Bioregionów będzie
prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi.
2. Zmiana instytucji prowadzącej sekretariat Platformy Bioregionów oraz zmiana
jakichkolwiek postanowień niniejszego Porozumienia wymaga zgody wszystkich
dotychczasowych Członków w formie aneksu.
§ 6.
Porozumienie ma charakter ramowy i nie rodzi żadnych skutków finansowych dla jego
Członków. Każdy konkretny projekt wymaga odrębnych uzgodnień. Utworzenie Platformy
Bioregionów nie narusza integralności majątkowej, prawnej ani strukturalnej jego Członków.
§ 7.
1. Platforma Bioregionów jest otwarta na przyjęcie nowych regionów lub organizacji
regionalnych.
2. Lista aktualnych Członków Platformy Bioregionów stanowi załącznik do niniejszego
Porozumienia.
3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 stanowi integralną część niniejszego Porozumienia.
4. Przyjęcie nowego Członka następuje po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich
dotychczasowych Członków w formie aneksu zmieniającego załącznik, o którym mowa
w ust. 2.
5. W przypadku wystąpienia któregokolwiek Członka z Platformy Bioregionów pozostali
Członkowie zobowiązują się przyjąć aneks do niniejszego Porozumienia uwzględniający
taką zmianę w załączniku, o którym mowa w ust. 2.
6. Członkowie niniejszego Porozumienia kontaktują się ze sobą za pośrednictwem sekretariatu
Platformy Bioregionów, który odpowiedzialny jest za przekazywanie informacji.
§ 8.
1. Platforma Bioregionów nie posiada stałego lidera.
2. Członkowie mogą upoważnić jednego z Członków do reprezentowania ich wobec osób
trzecich w określonym zakresie, nadając mu status lidera.
3. Do ważności czynności, o której mowa w ust. 2 wymagana jest pisemna zgoda większości
Członków.
4. Zakres powyższej reprezentacji nie obejmuje zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, a
jedynie reprezentowanie wspólnych interesów w zakresie upoważnienia, o którym mowa w
ust. 2.

§ 9.
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Niniejsze Porozmienie zostało
po jednym dla każdej ze Stron.

sporządzone

w
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§ 10.
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z momentem podpisania. Zostaje ono zawarte
na czas nieokreślony. Wystąpienie Członka z Platformy Bioregionów jest możliwe
w każdym momencie jej działania z zachowaniem formy pisemnej.

Podpisy Członków Porozumienia:

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

…………………………………………………

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

……………………………………………….

Grzegorz Kapusta
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

…………………………………………………

Witold Stępień
Marszałek Województwa Łódzkiego

………………………………………………….

Grzegorz Lipiec
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

………………………………………………….

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

…………………………………………………

Ryszard Świlski
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

………………………………………………..

Leszek Wojtasiak
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

……………………………………………….
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Załącznik nr 1

LISTA WOJEWÓDZTW – SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA
w sprawie rozszerzenia działań „Polskiego Konsorcjum Bioregionów”
o nowe dziedziny i utworzenia platformy współpracy o nazwie
„Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”
podpisane w Łodzi w dniu 6 października 2016 r.

1. Województwo Dolnośląskie z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50411 Wrocław;

2. Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń;

3. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;

4. Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;

5. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków;

6. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719
Warszawa’

7. Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 22, 80-810 Gdańsk;

8. Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714
Poznań.
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