PROSJEKTET THE BIOECONOMY REGION

Området Bioeconomy Region
strekker seg over et stort
geografisk område i
Sverige og Norge, i Indre
Skandinavia. De er i
disse regionenen som
prosjektet «The
Bioeconomy
Region» har sitt
hovedfokus.

Prosjektet «The Bioeconomy Region» ble opprettet i
2017 og skal i tre år stimulere til nye trebaserte
innovasjoner og støtte små og mellomstore
bedrifter for å øke markedet og deres internasjonale
konkurranseevne innen skoglig bioøkonomi. For å
oppnå dette er prosjektet aktivt i hele verdikjeden,
fra direkte støttetiltak og opplæring, til å knytte
sammen forskjellige interessenter og skape nye
møteplasser i regionen.

For mer informasjon og kontaktinformasjon, besøk
vår hjemmeside bioeconomyregion.com

FINANSIERT AV:

Oppland

Hedmark
Dalarna

Akershus

Värmland

Østfold

PROSJEKTPARTNERE: Aspervall Instrument | Bäckebrons Sågverk |
CS Produktion | Den norske emballasjeforening | Gausdal Bruvoll SA |
i4plastics | Innovasjonssenter Campus Ås AS | Karlstads Energi |
Kjeller Innovasjon AS | Mangor Næringshage AS | Moelven Edanesågen
| Moelven Notnäs | Norges Skogeierforbund | Nyqvist Skog | OREEC |
Pan Innovasjon AS | Projektengagemang | PROPIA | Timmer Logistik
Väst | Trebruk AS | Tretorget AS | Vitenparken Campus Ås |
VVDS Öbergs
FORSKNINGSPARTNERE: NMBU | NTNU Gjøvik | NIFU | NIBIO | SINTEF

Karlstads universitet | Østfoldforskning AS

BIOØKONOMI
– EN LØNNSOM BEDRIFT
I vår region blomstrer forretningene ved hjelp av
naturen. Det drar både innbyggere og gründere i
regionen nytte av. Men også hele planeten.
I Bioeconomy Region er vi omgitt av skog.
Det har vi utnyttet til vår fordel. I mange år har
vi utnyttet skogen og foredlet den til bærekraftige produkter og tjenester som papir,
emballasje, drivstoff, møbler og hus. Det har
gjort oss til en ledende region innen skoglig
bioøkonomi.
I vår region er det ikke bare verdensledende næringer og nye innovative bedrifter. I
tillegg har vi et unikt miljø med flere
forskningsinstitusjoner, teststeder og
kunnskapsklynger som sammen med
næringslivet fører både innovasjoner og
utvikling fremover.
Men både for klimaets og bedriftenes
skyld så må bioøkonomien vokse. Derfor er vi
for tiden i gang med et Interreg-prosjekt med
samme navn, «The Bioeconomy Region», for å
styrke bedriftenes konkurranseevne, skape flere
møtesteder og fremskynde utviklingen og
tempoet av innovasjon i regionen.
Gjennom prosjektet kan du som innovatør
eller bedriftseier få tilgang på alt som
regionen har å tilby for å ta dine grønne
forretning til neste nivå.

KLAR TIL Å TA NESTE SKRITT MOT EN
BÆREKRAFTIG UTVIKLING?
DA HJELPER VI DEG PÅ VEIEN!
Har du en ide til en bærekraftig innovasjon som
du vil teste? Trenger du finansiering eller nye
forretningskontakter for å kunne skalere opp
virksomheten din? Eller trenger du veiledning for
å finne ut hvordan du kan bruke skogen som
råmateriale i din bedrift?
Vi og våre partnere i «The Bioeconomy Region»
kan hjelpe deg som innovatør og gründer til å ta
neste skritt mot en mer bærekraftig utvikling.
For eksempel kan vi tilby:
• Innovasjonsstøtte og finansieringsmuligheter til innovatører med grønne ideer
• Hjelp til komme hurtigere ut på markedet
med dine produkter og tjenester
• Guide til over 30 testsentre i Sverige og
Norge for å teste nye innovasjoner
• Personlige kontakter inn til industri og
marked innen den skoglige bioøkonomien
Vårt mål er å gi så mange innovatører og
bedrifter som mulig støtte for å utvikles innen
den skoglige bioøkonomien.
Les mere om hva vi kan tilby på vår hjemmeside
bioeconomyregion.com og nøl ikke med å gi
lyd fra deg for å finne ut av hva vi kan gjøre for
nettopp deg!

