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PREZENTACE AKTIVIT ČESKÉ REPUBLIKY NA PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ 

KONFERENCI „TÝDEN BIOEKONOMIKY“ 

 

Významnou mezinárodní konferenci věnovanou bioekonomice a jejímu potenciálu pro 

rozvoj zemí Střední a Východní Evropy pořádaly společně projekty H2020 Power4BIO a 

BIOEASTsUP od 3.- 5. března 2021. Konferenci organizoval AKI, Nonprofit Kft., který je 

zapojen v obou projektech. 

V obou projektech je zastoupena Česká republika, partnerem Power4BIO je Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích partnerem BIOEASTsUP je Zemědělský výzkum, spol. 

s.r.o. Troubsko. V průběhu tří dnů zajímavých přednášek, kde vystoupili koordinátoři obou 

projektů Ignagio Martin Jimenez (Power4BIO) a Magdalena Borzecka (Power4BIO), Bar 

Anikna Kovács Generální sekretář Iniciativy BIOEAST, Anikó Juhász státní sekretář Ministerstva zemědělství 

Maďarska nebo Pénélope Vlandas ze Sekretariátu Zemědělství a rozvoj venkova. Konference představila také další 

významné projekty věnované regionu BIOEAST a bioekonomice Biomonitor – CELEBio, Biomonitor nebo BE-Rural. 

Aktivity České republiky prezentovala doktorka Marie Kubáňková, 

která přestavila BIOEAST HUB CZ, první národní bioekonomický HUB ve 

státech Střední a Východní Evropy. Mobilizace stakeholderů je pro 

rozvoj bioekonomiky v našem regionu klíčové, na tom se zástupci 

všech projektů a iniciativ. Cílem přednášky doktorky Kubáňkové bylo 

ukázat, že komunikace, prezentace bioekonomiky, vysvětlování 

významu má smysl a  inspirovat další země pro zakládání podobných 

HUBů. „Chtěla bych tímto poděkovat všem členům BIOEAST HUBu CZ 

za jejich spolupráci a spojené úsilí. Jsem ráda, že se můžeme opřít o 

výzkumné kapacity Asociace výzkumných organizací a České technologické platformy, které ve svých strategických 

dokumentech akcentují téma bioekonomiky. Těší mne, že také zástupci malých a středních podniků se začínají 

zajímat o bioekonomiku a spolupracují s námi na vývoji nástrojů pro využití potenciálu bioekonomiky.“ 

Jedna sekce konference byla věnovaná tematickým skupinách, které 

iniciovaly jednotlivá ministerstva Iniciativy BIOEAST. Tematickou skupinu 

Bioekonomika založená na sladké vodě iniciovalo Ministerstvo 

zemědělství CZ v lednu 2020 a je tak skupinou nejmladší. Skupinu vede 

Zemědělský výzkum Troubsko, s.r.o. a jak ve své prezentaci poukázala 

doktorka Kubáňková, stále ještě chybí nominace některých zemí regionu 

BIOEAST. „Jsem velmi ráda, že Ministerstvo zemědělství ČR tuto skupinu 

iniciovalo a že všechna ministerstva Visegradu, které Iniciativu BIOEAST 

zakládaly, jsou koordinátory jedné skupiny. Náš BIOEAST HUB CZ 

podporuje činnost tematických skupin na národní úrovni, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR jsem 

vytvořili národní (stínové) tematické skupiny, které umožňují širší diskusi témat, která odbornou veřejnost 

zajímají. Pro rozvoj bioekonomiky je potřeba široká spolupráce, proto je náš BIOEAST HUB CZ otevřen také dalším 

členům. Více informací najdete na stránkách (www.bio-hub.cz), dejte nám o sobě vědět, rádi Vás zapojíme.“ 
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