
 

 

 
 
  

 

 

 

ROZVOJ BIOEKONOMIKY V ZEMÍCH BIOEAST   

 
Dne 21.5. 2020 se konal první ze série webinářů projektu BIOEASTsUP zaměřený na aktivity 

projektu BIOEASTsUP. Cílem tohoto webináře bylo představit posluchačům jak Iniciativu 

BIOEAST, tak projekt BIOEASTsUP podpořený v rámci programu H2020.  

 

Posluchači se dozvěděli, jak projekt BIOEASTsUP pomáhá zemím BIOEAST s podporou národních 

strategií souvisejících s bioekonomikou, dialogu na úrovni ministerstev, přípravou strategického a 

inovačního plánu (SRIA)  a v neposlední řadě také o aktivitách na národní úrovni. Na úrovni iniciativy 

BIOEAST bylo definováno pět pracovních skupiny iniciovaný jednotlivými ministerstvy, Ministerstvo 

zemědělství ČR iniciovalo tematickou skupinu zaměřenou na sladkou vodu, kterou koordinuje 

Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko (partner projektu BIOEASTsUP). Webinář sledovalo více než 

60 posluchačů, a to nejen z Evropy,  

 

 

Na webináři vystoupili: 

 Barna Kovács (HU), generální tajemník iniciativy BIOEAST a poradce při stálém zastoupení 

Maďarska v EU, dále  

 doc. Magdalena Borzęcka (POL) IUNG ( INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND PLANT 

CULTIVATION – koordinátor projektu)   

 doc. Jerzy Kozyra (POL)  IUNG  

 doktor Markus Lier LUKE (partner projektu)  

 

 

Po každém vystoupení následovala diskuse posluchačů, posluchače mimo jiné zajímalo, jak zvýšit 

rentabilitu zemědělského sektoru jako takového. Právě podpora domácího zpracování biomasy a 

tvorby produktu s vyšší přidanou hodnotou na místo vývozu biomasy jako suroviny je jednou z cest. 

Tato transformace samozřejmě vyžaduje angažovat podnikatelské subjekty a podporu veřejné správy 

při tvorbě nových obchodních modelů. Angažovat veřejnost v oblasti implementace bioekonomiky 

v jednotlivých státech BIOEAST je hlavním úkolem národních BIOekonomických HUBů. Tyto BIO 

HUBy sdružuj národní tematické skupiny orientované na jednotlivé priority bioekonomiky podle 

potřeb a přání národních stakeholderů. Angažovanost stakeholderů je pro podporu bioekonomiky na 

národní úrovni klíčové, proto bude BIO HUBům  věnován další webinář plánovaný na 28. května 

2020, přihlásit se můžete https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BIOEASTsUP_Webinar_series_2020. 
Všechny semináře budou nahrávány a budou dostupné jak na stránkách projektu www.bioeast.eu, tak 

také na stránkách BIO HUBu ČR (www.bio-hub.cz). 
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