PROJEKTET THE BIOECONOMY REGION

Området Bioeconomy Region
sträcker sig över ett stort
geografiskt område i
Sverige och Norge, i inre
Skandinavien. Det är
också här som
projektet «The
Bioeconomy
Region» har sitt
huvudfokus.

Projektet «The Bioeconomy Region» startades år
2017 och ska under tre år stimulera till nya träbaserade innovationer och stötta små och medelstora
företag att öka sin marknad och sin internationella
konkurrenskraft inom skoglig bioekonomi. För att
åstadkomma detta gör projektet insatser över hela
värdekedjan, från direkta stödåtgärder och
utbildningsinsatser, till att koppla ihop olika
intressenter och skapa nya mötesplatser i regionen.
För mer information och kontaktuppgifter, besök vår
hemsida bioeconomyregion.com

FINANSIERAS AV:

Oppland

Hedmark
Dalarna

Akershus

Värmland

Østfold

PROJEKTPARTNERS: 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
FORSKNINGSPARTNERS: NMBU | NTNU Gjøvik | NIFU | NIBIO | SINTEF

Karlstads universitet | Østfoldforskning AS

BIOEKONOMI
- EN LÖNSAM AFFÄR
I Bioeconomy Region använder vi skogen för att
få affärerna att växa. Det är inte bara lönsamt
utan något som hela planeten tjänar på.
Här i Bioeconomy Region är vi omgivna av skog.
Det har vi utnyttjat till vår fördel. Under många
år har vi tagit tillvara på skogen och förädlat den
till produkter som exempelvis papper, förpackningar, bränsle, möbler och hus. Det har gjort
oss till en ledande region inom skoglig
bioekonomi.
I vår region finns inte bara världsledande
industrier och nya innovativa företag inom
skoglig bioekonomi. Vi har dessutom en
unik miljö av forskningsinstitutioner,
testbäddar och kunskapskluster som
tillsammans med näringslivet leder
både innovationer och utveckling
framåt.

REDO ATT TA NÄSTA STEG MOT EN
HÅLLBAR UTVECKLING?
DÅ HJÄLPER VI DIG PÅ VÄGEN!
Har du en idé till en grön innovation som du vill
testa? Behöver du finansiering eller nya
affärskontakter för att kunna skala upp din
redan hållbara affär? Eller behöver du vägledning för att ta reda på hur du kan använda
skogen som råvara i just din verksamhet?
Vi och våra partners inom projektet «The
Bioeconomy Region» kan hjälpa dig som
innovatör och företagare att ta nästa steg mot
en mer hållbar utveckling. Vi kan exempelvis
erbjuda:
• Innovationsstöd och finansieringsmöjligheter
till innovatörer med gröna idéer
• Hjälp med att snabbare komma ut med dina
produkter och tjänster på marknaden
• Guide till över 30 testbäddar i Sverige och
Norge för test av nya innovationer

Men både för klimatets och affärernas skull
behöver bioekonomin växa. Därför bedriver vi
just nu Interreg-projektet med samma namn,
«The Bioeconomy Region», för att stärka
företagens konkurrenskraft, skapa fler mötesplatser och snabba på utvecklingen och
innovationstakten i regionen.

Vårt mål är att ge så många innovatörer och
företagare som möjligt stöd för att utvecklas
inom den skogliga bioekonomin.

Genom projektet kan du som innovatör eller
företagare få tillgång till allt som regionen har
att erbjuda för att ta dina gröna affärer vidare
till nästa nivå.

Läs mer om vad vi kan erbjuda på vår hemsida
bioeconomyregion.com och tveka inte att höra
av dig för att ta reda på vad vi kan göra för
just dig!

• Personliga kontakter till industrin och
marknaden inom den skogliga bioekonomin

