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Nové mezinárodní 
projekty AVO
Jaro 2022 přineslo dva nové mezinárodní 
projekty pro Platformu AVO+. Jak jsme Vás 
informovali ve zprAVOdaji v září 2021 tým 
AVO se velmi aktivně zapojil do partnerských 
burz (tzv. „brokerage event“) a systematicky 
vyhledával nové možnosti spolupráce. Což 
přineslo ovoce v podobě projektu programu 
ERASMUS+ Cascade a projektu Horizon 
EUROPE BIOLOG.
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Přechod k udržitelnosti a oběhovému 
hospodářství je jedním z hlavních bodů 
politické agendy OSN, cílů  udržitelného 
rozvoje a je v souladu s Evropským Akční 
plánem pro oběhové hospodářství a celé řady 
národní legislativy a politiky (např. Cirkulární 
Česko MŽP).

Řada iniciativ, programů a projektů zdůrazňuje, 
že je důležité, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé do této aktivity zapojili. 
K dispozici je mnoho programů financování 
projektů, které lze využít k vypracování 
inovativních projektů v oblasti oběhového 
hospodářství a předložit je k financování. 
Malé a střední podniky a podnikatelé však 
často nemají zdroje a kapacity, ani potřebné 
dovednosti, aby mohli tyto příležitosti využít. 
Tedy vytvořit projekt, vyhledat potenciální 
partnery, zdroje financování nebo vypracovat 
solidní a úspěšné projektové žádosti. Tyto 
dovednosti jsou nezbytným doplňkem politik 
a iniciativ zaměřených na podporu 
udržitelnosti a oběhového hospodářství 
prostřednictvím financování, financování 
a (veřejných) investic.

Cílem projektu CASCADE je nabídnout 
malým a středním podnikům on-line 
podklady o celém životním cyklu 
cirkulárních projektů – od vytyčení cíle 
projektu až po úspěšnou projektovou žádost. 

Projekt CASCADE plně podporuje poslání 
AVO pomáhat malým a středním podnikům 
s transformací. Po projektu INTERREG 
CENTRAL Boost4BSO (Boost4BSO - Interreg 
(www.interreg-central.eu/Content.Node/
Boost4BSO.html)), který byl zaměřený na 
podporu digitalizace, se nyní tým AVO 
zaměří na podporu cirkulární bioekonomiky. 
Projekt CASCADE (Home CASCADE (cascade. 
enide.eu)) tak doplní výstupy projektu TAČR 
ETA BE IN, který je zaměřen na podporu 
bioekonomiky v podmínkách malých 
a středních podniků.

Délka trvání projektu: 24 měsíců
Období projektu: 1.4.2022–31.3.2024
Počet partnerů: 8

Partneři:

•	 BIT Management (hlavní koordinátor)

•	 Impact Hub – Locally Rooted, Globally 
Connected

•	 AVO

•	 ENGLISH - EcoRes

•	 Thinking Circular - the multiverse for 
green progress (thinking-circular.com)

•	 Lomartov - Applied Innovation 
Engineering

•	 Impact Hub Bucharest | Coworking, 
Spații, Programe pentru Antreprenori

•	 Enịde | Enhanced mobility – Digital 
solutions and business innovation for 
enhanced mobility (enide.com)

Délka trvání projektu: 36 měsíců
Počet partnerů: 17

Projekt BIOLOG reaguje na potřebu podpory 
cirkulární bioekonomiky “zdola nahoru”, 
popularizaci tématu a angažovanost co 
největšího množství stakeholderů.

BIOLOG cílí na podporu regionů a zohlednění 
jejich potřeb, příležitostí a hrozeb. Pro  13 
vybraných regionů vypracuje koncepční 
návrhy na přechod k cirkulární bio-
ekokonomice. 

Cílem projektu BIOLOG je podpořit zelenou 
transformaci  pro  na oživení evropských míst-
ních komunit a urychlit komplexní přechod na 
cirkulární bioekonomiku, výrobu a spotřeby 
bioproduktů, které účinně využívají zdroje.

Partneři:

•	 INIZIATIVA CENTRO EUROPEA - 
SEGRETARIATO ESECUTIVO (INCE), 

•	 STICHTING WAGENINGEN RESEARCH, 
INSTITUTE WAGENINGEN FOOD & 
BIOBASED RESEARCH (WFBR)

•	 FUNDACION CIRCE CENTRO DE 
INVESTIGACION DE RECURSOS Y 
CONSUMOS ENERGETICOS (CIRCE) 

•	 ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION 
GMBH (ZSI)

•	 RINA CONSULTING SPA (RINA)

•	 UNIVERSITAET HOHENHEIM (UHOH),

•	 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y 
EMPLEO - GOBIERNO DE ARAGON 
(DGA) 

•	 ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI 
TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), 

•	 AGRAREN UNIVERSITET – PLOVDIV 
(AUP), 

•	 BIC BRATISLAVA SPOL SRO (BIC-B

•	 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
(ACIS), 

•	 DRUSTVO ZA OBLIKOVANJE ODRZIVOG 
RAZVOJA (DOOR),  

•	 REGIONALIS INFORMACIOS ES 
FEJLESZTO TUDASKOZPONT 
KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG 
(RCISD)

•	 UNIVERSITATEA DE STIINTE 
AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA 
A BANATULUI REGELE MIHAI I AL 
ROMANIEI DIN TIMISOARA (BUAS)

•	 Asociace výzkumných organizací, z.s. 
(AVO)

•	 GEMEENTE APELDOORN (GA)

•	 SPRING SUSTAINABLE PROCESSES 
AND RESOURCES FOR INNOVATION 
AND NATIONAL GROWTH (SPRING)

ERASMUS+ CASCADE HORIZON EUROPE BIOLOG
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