
 

 

EU BIOECONOMY CONFERENCE 

Bioekonomika hraje stále významnější roli ve snaze Evropy o klimaticky neutrální společnost a 

stabilizaci ekonomiky obecně. Zatímco na jedné straně vzrůstá tlak na efektivnější využití biomasy a 

základních přírodních zdrojů, na druhé straně čelíme geopolitické krizi ať již ekonomické či sociální a 

bioekonomika bude potřeba pro jejich zvládnutí.  

 

Bioekonomika není jen teoretickou vizí, ale má reálný vliv na životy milionu lidí v EU i mimo ni. 

Investice do inovativních bioekonomických nástrojů pomáhají členským státům EU zvládnout 

klimatické a environmentální výzvy a zrychlit transformaci ekonomiky. Evropské politiky a také 

program Horizon Europe podporují vysokou měrou znalostně založenou bioekonomiku a pomáhají 

k rozvoji aktivit založených na biologických materiálech. I přes současnou hlubokou krizi je pořád 

ambicí Evropské komise rozvíjet cíle Green Deal. Také tato slova zazněla při zahajovacím 

ceremoniálu konference pořádané evropskou komisí k bioekonomice, která se konala v prvním 

říjnovém týdnu roku 2022 v Bruselu.  

Konferenci zahájila Komisařka pro výzkum a další vysocí představitelé EK, ale také generální ředitel 
FAO. V zahajovacím bloku konferenci také pozdravil doc. Ladislav Miko, poradce ministryně životního 
prostředí ČR. Docent Míko  hovořil o diskuzích na národní úrovni, o tom, zda mají být  národní strategie 
bioekonomiky. Bioekonomika jako téma je zakotvena v několika současných strategiích, doc Míko  
zdůraznil potřebu výměny dobré praxe, zapojení do mezinárodních projektů a vzdělávání 
občanů.  Ve svém vystoupení zdůraznil nutnost rychlých změn pro zajištění budoucího udržitelného 
hospodaření i života a vyzdvihl význam bioekonomiky v současném světě. Při následném bilaterálním 
jednání s koordinátory BIOEAST HUB CZ Marií Kubáňkovou a Janem Nedělníkem byly diskutovány 
možnosti další spolupráce a potřeba součinnosti aktérů na české scéně. Spolupráce v rámci iniciativy 
BIOEAST je důležitá pro rozvoj bioekonomiky v ČR. BIOEAST HUB CZ ve spolupráci s Iniciativou BIOEAST 
jsou připravovány dvě akce v prosinec 2022 v Praze, kde bychom chtěli představit bioekonomiku 
v širším kontextu ve vztahu k nové Evropské misi voda se zaměřením na Dunajský maják a na podporu 
vzdělávání v bioekonomice, což je jedno z klíčových témat   a vzdělávání.  
 
Více podrobností o konferenci je na #EUBioeconomy.  

 
BIOEAST HUB CZ jako první zmapoval všechny národní strategie, které se bioekonomice věnují a 
uspořádal dotazníkové šetření zaměřené na mapování priorit a potřeb národních 
stakeholderů.  BIOEAST HUB CZ zprostředkovává dobrou praxi ze zemí vyspělejších z hlediska rozvoje 
bioekonomiky.  BIOEAST HUB CZ je prvním a dosud jediným národním bioekonomickým BIOEAST 
HUBem v regionu Střední a východní Evropy, byl založen v souladu s Governance Paper 
Iniciativy BIOEAST a s podporou Ministerstva zemědělství ČR.  

 
 

http://www.bio-hub.cz/


 

 

 


