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TÉMATICKÉ SKUPINY
BIOEAST HUB CR je organizován na tyto 
tématické skupiny, které reflektují potřeby 
a zájmy národních stakeholderů:

— udržitelná zemědělská produkce,      

— udržitelné využití biomasy

— sladká voda

— bioenergetika a biomateriály

— vzdělávání v bioekonomice 

— potravinářství

— biotechnologie a nové techniky ve 
šlechtění

— kompostování a nakládání s biologicky 
rozložitelným odpadem

— lesnictví

— strojírenství

— materiálové inženýrství

— pryžové a plastové výrobky

ČLENSTVÍ V BIOEAST HUB CR 
VÁM PŘINESE:
— Nová partnerství na národní 

i mezinárodní úrovni

— Možnost ovlivnit tvorbu strategických 
dokumentů

— Inspirativní prostředí pro inovace 
v oblasti bioekonomiky

WWW.BIO-HUB.CZ

PARTNEŘI
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Bioekonomika je nástrojem pro přechod na 
udržitelnější produkci; jedná se o perspektivní 
oblast podporovanou na úrovni EU, která se  
ale již  objevuje i  v  národních programech 
podpory.

– HLEDÁTE NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A NOVÉ 
PROJEKTY?

– NEJSTE LHOSTEJNÍ K PŘÍRODĚ?

– CHCETE SPOLUPRACOVAT 
V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ?

STAŇTE SE ČLENEM 
BIOEAST HUB CR!

BIOEAST HUB CR
je první národní sítí orientovanou na podnikatelské 
subjekty, výzkumné organizace, asociace, 
neziskové organizace. BIOEAST HUB CR byl 
založen s podporou Ministerstva zemědělství ČR 
a v souladu se strategií evropské nadregionální 
politické iniciativy BIOEAST (www.bioeast.eu), 
která sdružuje země střední a východní Evropy.

BIOEAST HUB CR reflektuje Evropskou 
zelenou dohodu a související nové evropské 
strategie dlouhodobého ekonomicky sociálně 
a environmentálně udržitelného růstu. BIOEAST 
HUB CZ je výstupem mezinárodního projektu 
BIOEASTsUP, který naplňuje strategické cíle 
iniciativy BIOEAST a  byl podpořen z programu 
H2020.

BIOEAST HUB CR je koncipován  jako národní 
sdružení stakeholderů, kteří mají zájem o zapojení 
do tvorby národní strategie bioekonomiky, 
strategické výzkumné agendy  a  implementaci 
principů bioekonomiky, čímž chtějí přispět 
k prosazení dlouhodobě udržitelného rozvoje. 
BIOEAST HUB CR se rovněž angažuje v přípravě 
priorit pro mezinárodní spolupráci Horizon 
EUROPE, při tvorbě národní RIS3 strategie či 
koncepcí resortních výzkumných programů na 
podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. 

Zakladatelem BIOEAST HUB CR je společnost 
Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko.  
Členství v BIOEAST HUB CR je bezplatné, 
členem se může stát právnická i fyzická osoba, 
a to na základě podepsání Memoranda 
o spolupráci, které je k dispozici na stránkách 
BIOEAST HUB CR.

NÁRODNÍ PROJEKTY ČLENŮ 
BIOEAST HUB CR CÍLENÉ NA 
BIOEKONOMIKU
Klastr mechatronika je zapojen do projektu pod 
koordinací  Asociace výzkumných organizací 
realizuje projektu podpořený v rámci 4. Výzvy ETA 
TAČR BE IN (www.avo.cz) zaměřený na podporu 
bioekonomiky v MSP jako příležitosti pro restart 
a růst konkurenceschopnosti.

Cílem projektu je vytvořit nástroje pro malé 
a střední podniky (MSP) umožňující implementaci 
principů bioekonomiky a přechod na udržitelnější 
podnikatelský model pro zmírnění dopadu 
pandemie COVID-19 a zvýšení odolnosti vůči 
krizovým situacím. Účelem projektu je vytvořit 
nové obchodní modely pro MSP a metodiku 
implementace těchto obchodních modelů v MSP, 
zpracovat případové studie implementace těchto 
obchodních modelů na konkrétních příkladech 
jako podklad pro následování a inovovat vzdělávání 
pro MSP v oblasti BE s využitím moderních IT 
technologií.

Asociace výzkumných organizací realizuje projekt 
Platforma AVO+ (cztee.eu/platforma) podpořený 
OP PIK - Spolupráce Platformy, jehož cílem je 
zpracovat Road mapu aplikovaného výzkumu 
zaměřenou na digitalizaci a bioekonomiku.

Česká technologická platforma rostinných 
biotechnologií realizuje projekt ČTPRB+ 
(rostlinyprobudoucnost.eu) podpořený OP PIK - 
Spolupráce Platformy, jehož cílem je zpracovat 
Road mapu pro podporu rostlinných biotechnologií.

1. Biotechnologie a nové 
šlechtitelské technologie

2. Kompostování a 
bio-recyklační technologie

3. Inženýrství

4. Materiálové inženýrství

5. Stavební materiály, 
produkty z gumy a plastu

6. Vzdělávání v oblasti 
bioekonomiky 

POTŘEBY STAKEHOLDERŮ

1. Lesnictví  (SK)

2. Agroekologie
a udržitelné výnosy  (HUN)

3. Potravinový systém  (POL)

4. Bioenergie a nové 
materiály s přidanou 

hodnotou  (HR)

5. Sladkovodní 
bioekonomika  (CZ)

http://www.bioeast.eu
http://www.avo.cz
http://CZtee.EU/platforma
http://rostlinyprobudoucnost.EU

