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Pro úspěšný přechod od fosilního hospodářství 
k udržitelnému hospodářství založenému na 
biotechnologiích, které akcentovala hrozba 
biologických onemocnění zejména související 
s pandemií COVID-19, mají zásadní význam 
inovace. Vědy o živé přírodě, biologické vědy 
a technologie patří mezi klíčové faktory 
transformace k udržitelnému rozvoji, jejich 
význam akcentují strategie a akční plány 
vytvořené na úrovni EU i jednotlivých 
členských států Aby si EU udržela vedoucí 
postavení při přechodu na udržitelnější 
průmysl, měla by být věnována pozornost 
výzkumu, vývoji a inovacím založených na 
biotechnologiích a podpoře bioekonomiky, 
která tento přechod umožňuje.  Jedná se 

o vysoce perspektivní inovační oblast, která 
umožňuje udržitelné využívání přírodních 
zdrojů, včetně biologických a jiných surovin 
z udržitelných zdrojů. Platforma AVO+ 
dlouhodobě sleduje prostředí výzkumu 
a vývoje a externí faktory, na které je nutné 
reagovat, proto je bioekonomika společně 
s digitalizací průřezovým tématem Road 
Mapy zpracovávané v rámci projektu Platforma 
AVO+. 

Letošní podzim přinesl řadu zajímavých akcí 
věnovaný právě bioekonomice ve Střední 
a Východní Evropě, kterým je tedy věnováno 
toto číslo.

A V O

„Ten, kdo není dobrým následovníkem, nemůže 
být ani dobrým vůdcem.“ 
~ Aristoteles

ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ  AVO.CZ

Bioekonomika průřezové téma 
Road Mapy Platformy AVO+

http://www.avo.cz
http://avo.cz
http://cztee.eu/platforma/
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Hlavní částí plenárního zasedání bylo 
představení závěrů odborné skupiny, která 
zpracovala BIOEAST Foresight, především 
význam vzdělávání pro rozvoj bioekonomiky 
a nutnost permanentní debaty s politiky na 
jedné straně a podnikateli na straně druhé. 

Na konferenci vystoupili jak ministři 
zemědělství Slovinska a Maďarska a také 
komisařka EK pro výzkum a vzdělávání paní 
Gabriel, která akcentovala roli bioekonomiky 
jako katalyzátora pro řešení klimatické změny. 
Ředitel sekce DG Research prezentoval 
připravované výzvy programu Horizon Europe;  
první výzvy pro Klastr 6, který je zaměřený 
právě na na bioekonomiku, jsou  plánovány na 
konec října  tohoto roku.

Politická iniciativa BIOEAST byla vytvořena 
na platformě V4 ke které se postupně přidalo 
dalších 11 států Střední a Východní Evropy. 
Hlavním cílem  je rozvoj bioekonomiky založené 
na znalostech a udržitelného hospodářství 
založeného na biomase a rozvoj výzkumného 
a inovačního potenciálu souvisejícího 
s bioekonomikou, včetně posílení výzkumné 
kapacity zemědělsko-potravinářského hospo-
dářství. K dosažení tohoto cíle je nezbytné 
maximálně využili podíl na rámcovém 
programu EU pro výzkum a inovace Horizont 
Evropa, v němž je na podporu udržitelného 
výzkumu a vývoje biomasy v příštích sedmi 
letech vyčleněno 9 miliard eur. Bohužel 
podíl členských států střední a východní 
Evropy v rámci výzkumných zdrojů EU se 
v posledním období pohybuje kolem 5,7 %. 
Iniciativa BIOEAST pomáhá ministerstvům 
členských států při tvorbě politik 
a poskytování informací a je rovněž velmi 
pozitivně vnímána Evropskou komisí.

Slovinské Ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci s iniciativou BIOEAST a projektem 
BIOEASTsUP uspořádalo v rámci předsednictví 
EU  27. 9. konferenci BIOEAST Foresight.

15. listopadu 2021 vydalo 11 Ministrů 
zemědělství Inicativy BIOEAST společnou 
slavností deklaraci u příležitosti pěti letého 
výročí Inicativy BIOEAST. Deklarace uvádí 
nutnost lépe komunikovat cíle iniciativy 
a podporovat angažovanost stakeholderů, 
lépe propojit bioekonomiku do výzkumných, 
vzdělávacích, inovačních a regionálních 
programů.  Iniciativa se mimo jiné zavázala 
k lepší spolupráci ve výzkumu, vývoji 
a inovacích a podporu Evropského výzkum-
ného prostoru pro podporu bioekonomiky.

První výzva programu INTERREG CENTRAL 
byla vyhlášena 15. listopadu 2021. s orientačním 
rozpočtem 72 milionů EUR z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR). 

Návrhy projektů lze předkládat do 23. února 
2022. Tato první výzva k nadnárodní spolupráci 

Peer review  je přátelské hodnocení prováděné 
odborníky pracujícími ve stejném oboru. 
Nesleduje specifický vědecký přístup, ale 
spíše podporuje vzájemné učení a přenos 
osvědčených postupů. Vzájemné hodnocení je 
skutečně metodou, jak se učit jeden od druhého. 
Cílem peer review webináře plánovaného na 
8. prosince 2021 je  výměna dobré praxe 
osvědčených postupů pro přenos znalostí 
a zavádění inovativních řešení v oblasti 
bioekonomiky do praxe, prezentace 
potenciálu bioekonomiky pro podnikatele 
a podpora jejich účast v bioekonomice. 

Na webináři budou prezentovány tři 
případové studie. Zástupci neziskové 
podnikatelské společnosti Citrion, řeckého 
start-upu zaměřeného na bioekonomiku, 
irské společnosti PhytoTowel a slovinské 

15. listopadu uspořádalo Maďarské 
ministerstvo zemědělství webinář věnovaný 
možnostem financování inovativních projektů 
pro podporu bioekonomiky v zemích Střední 
a Východní Evropy.  Udržitelné pěstování 
a využívání biomasy by mohlo být potenciální 
strategickou oblastí do budoucna. Makro-
region BIOEAST má velký potenciál, ale k jeho 
lepšímu využití jsou zapotřebí znalosti a je 
třeba podpořit rozvoj národních výzkumných 
a národohospodářských programů založených 
na biomase.

je určena pro veřejné a soukromé organizace 
ve střední Evropě s cílem řešit společné výzvy 
pro budování odolnějších regionů. 

organizace pro smluvní biotechnologický 
výzkum ACIES BIO, které  budou hovořit 
o svém podnikání a podělí se s účastníky 
o výzvy a překážky, kterým čelí v každodenní 
praxi. Vedle zástupců podniků, kteří budou 
prezentovat případové studie, se do diskuse 
zapojí i zkušení kolegové, aby shrnuli příklady 
dobré praxe v oblasti transferu technologií 
a inspirovali tak malé a střední podniky 
z makroregionu BIOEAST. 

Zvolený formát akce má podpořit dialog 
a diskusi  zaměřenou na běžné překážky pro 
zahájení a udržení bioekonomických řešení.

BIOEKONOMIKA 
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VÝZVA PROGRAMU 
INTERREG CENTRAL

POZVÁNKA NA PREZENTACI 
DOBRÉ PRAXE 
V BIOEKONOMICE

„Velké věci se dělají řadou malých věcí, které se spojily.“         ~ Vincent Van Gogh
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