
 

 

BIOEASTsUP 

 

BIOEASTsUP je  financovaný rámcovým programem Evropské unie pro výzkum a inovace (Horizont 2020) v 
rámci grantové dohody č. 862699. 

Cílem projektu BIOEASTsUP je podpořit Iniciativy BIOEAST v tvorbě strategie a akčního plánu pro bioekonomiku 

(BE)  v zemích střední a východní Evropy. 

PRACOVNÍ BALÍČKY (WPs): 

WP1 – Podpora tvorby národních strategií BE 

 

Lead by: 

 

• navázání dialogu na meziresortní úrovni 

• podpora vytváření národních sítí stakeholderů a jejich zapojení do BE 

• zařazení BE do politické agendy zemí BIOEAST; 

• analýza  odvětví hospodářství a sumarizace statistických podkladů; 

• demonstrace dopadu BE na národní ekonomiky; 

• vývoj nástrojů pro vytváření strategií souvisejících s BE. 

 

https://cordis.europa.eu/project/id/862699


WP2 - Budování kapacit a podpora přenosu dobré 

praxe 

Lead by: 

• budování a zlepšování spolupráce se stakeholdery  

• spolupráce a mezinárodní síťování  odborníků (skládající se z zástupců  politiků, výzkumných 

pracovníků, poradců, klíčových průmyslových zúčastněných stran) v zemích BIOEAST, kteří mají 

vysoký dosah a multiplikační potenciál pro vytváření bioekonomických sítí na vnitrostátní a 

makroregionální úrovni budovat kapacity pro národní a makroregionální rozvoj BE. 

• poskytování a výměna ověřených postupů a dobrých praxí, jak posílit spolupráci mezi různými 

zúčastněnými stranami, se zaměřením na  BE  přenos technologií. 

 

WP3 - Zakládání makroregionálních struktur na 

podporu Iniciativy BIOEAST 
Lead by: 

Cílem WP3 je založení funkčních struktur, které budou poskytovat dlouhodobou podporu Iniciatvě  BIOEAST i 

po skončení projektu a zajistí konzistentní nastavení a aktualizaci SRIA pro celý makroregion BIOEAST. Jedná 

se o jednu z hlavních identifikovaných výzev obsažených v dokumentu VISION Paper Iniciativy BIOEAST. 

 

WP4 - BIOEAST SRIA 

Lead by: 

 

WP4 vytvoří  Strategický program výzkumu a inovací Iniciativy BIOEAST (SRIA), v souladu s odvětvovými 

studiemi spojené s tematickými pracovními skupinami (TWG) připravené ve WP3  a BE sektorové analýzy 

připravené ve WP1. 

SRIA a spojí všechny znalosti vytvořené v předchozích pracovních skupinách a WP na místní, celostátní a 

makroregionální úrovni do jednoho strategického výstupu – SRIA, který poskytne členským státům a evropským 

institucím strategické informace o BE v makroregionu BIOEAST. 

 

  

 

 

 

WP5 – Komunikace  a 

využití výstupů 
Lead by: 

 

Tento pracovní balíček na jedné straně zvýší viditelnost BIOEAST a BIOEASTsUP na vnitrostátní i 

úrovni EU a na druhé straně zvýší popularitu a přijetí BE mezi různé profesní skupiny blízké všem 

aspektům BE (společenské, ekonomika, průmysl, zemědělství atd.). Nástroji  komunikace jsou webové 



stránky, sociální sítě, strategie pro efektivní komunikaci se stakeholdery. V rámci tohoto balíčku vznikne 

databáze stakeholderů zemí BIOEAST, které jim usnadní zapojení v nových mezinárodních projektech.  

 

WP6 - Koordinace a řízení Lead 

by: 

 

IUNG vytváří efektivní strukturu řízení a koordinace včetně všech činností týkajících se interního pracovního 

toku, výměny informací a schůzek v rámci WP6. Tento WP koordinuje komunikaci s správní radou BIOEAST 

 

Další partneři v projektu BIOEASTsUP: 

  

Máte-li zájem o iniciativu BIOEAST nebo projekt BIOEASTsUP, připojte se k nám a získejte aktuální informace. 

• Jak se projekt rozvíjí? Podívejte se na naše kanály sociálních médií:    . 

• Chcete dostávat zprávy a novinky týkající se projektu přímo do vaší poštovní schránky? 

Přihlaste se prosím k odběru našeho Newsletteru. 

Pro více informací navštivte naš Homepage. 

https://bioeast.eu/sign-up-for-newsletter/
https://bioeast.eu/

