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Platforma AVO+ 
končí
Nacházíme se v polovině roku 2022, kdy 
projekt Platforma AVO+ po třech letech končí. 
Právě na tomto projektu je možné ukázat 
vpravdě turbulentní vývoj. Projekt Platforma 
AVO+ byl podán v roce 2019, dva měsíce před 
zveřejněním Zelené dohody; projekt jsme 
zahájili krátce před vypuknutím pandemie 
COVID-19 a končíme čtyři měsíce po vypuknutí 
války na Ukrajině. Právě tento vývoj zachycuje 
hlavní výstup projektu –  Road Mapa. 
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je potřeba řešit celou řadu souvisejících výzev 
souvisejících s investicemi, kompatibilitu 
strojního vybavení, řešení zabezpečení dat, 
kvalifikací pracovní síly - je třeba změnit 
přístup a dlouhodobě a strategicky plánovat 
nábor pracovníků s vynikajícími znalostmi 
a schopnostmi v oboru IT a bioekonomiky 
a komunikace nutnosti změn.

Tým Platformy AVO+ se vedle “klasických” 
možností podpory (zejména programu Horizont 
EUROPE, na který se více zaměřuje KA4), 
věnoval rovněž partnerství soukromého 
a veřejného sektoru, které pro členy 
Platformy AVO+ (a jistě nejen pro ně) příliš 
známé nejsou, přičemž východiskem 
byly zejména dokumenty evropských 
technologických platforem a evropsky 
významných strategických asociací. 

Jedná se o:

1) the Circular Bio-based Europe Joint 
Undertaking (CBE – JU) -  společný 
podnik pro evropskou oběhovou 
bioekonomiku

2) the Clean Aviation Joint Undertaking  
-  společný podnik pro čisté letectví;

3) the Clean Hydrogen Joint Undertaking 
-  společný podnik pro čistý vodík;

4) the Europe’s Rail Joint Undertaking - 
společný podnik pro evropské železnice;

5) the Key Digital Technologies Joint 
Undertaking -  společný podnik pro 
klíčové digitální technologie;

6) the Smart Networks and Services 
Joint Undertaking -  společný podnik 
pro inteligentní sítě

Evropský průmysl, akademická sféra, 
veřejnost, vládní představitelé musí 
reagovat na aktuální krize související s jak 
s válečným konfliktem na Ukrajině, nutnost 
snížení energetické závislosti, stejně 
tak musí reagovat na environmentální 
krize související s měnícím se klimatem, 
úbytkem biologické rozmanitosti. Je 
potřeba globální sociálně-ekologická 
transformace zemědělsko-potravinářského 
a průmyslového systému. 

Bioekonomika a bioekonomické inovace stejně 
tak jako digitalizace jsou často považovány 
za nástroje, které pomáhají řešit tyto výzvy; 
proto jsou právě tyto dvě oblasti klíčové 
pro transformaci, která začala zveřejněním 
Zelené dohody v prosinci 2019. Mobilizací 
1 bilionu eur do udržitelných investic v příštím 
desetiletí chce Evropa zajistit podstatné 
urychlení ekologického přechodu vyčleněním 
30 % víceletého rozpočtu EU (2021-2028) 
a finančního nástroje NextGenerationEU51,  
který představuje 800 miliard eur na obnovu 
po COVID-19. 

Plán RePowerEU cílí na snížení strategické 
energetické závislosti Evropy, urychluje 
diverzifikaci a rozšíření spektra plynů 
z obnovitelných zdrojů a zároveň urychluje 
úspory energie a elektrifikaci s potenciálem 
dosáhnout co nejdříve ekvivalentu fosilních 
paliv, která Evropa v současnosti každý rok 
dováží z Ruska. Tyto strategické změny 
vyžadují spolupráci na Evropské, makro 
regionální, národní, regionální úrovni, stejně tak, 
jako nový způsob spolupráce výzkumných 
organizací a podniků. Proto Evropská komise 
připravila reformu ERA. Evropa musí reagovat 
a poskytnout dostatečné vodítko v evropském 
měřítku, aby zachovala konkurenceschopnost 
evropského průmyslu, inovace produktů, 
procesů, ale také nové způsoby chování (opět 
na úrovni Evropské, makro regionální, národní, 
regionální) jsou nezbytné.

Pro úspěšnou ekologickou a digitální 
transformaci tradičních průmyslových odvětví 

Velkou příležitostí nejen pro členy Platformy 
AVO +, ale také pro zástupce veřejné správy je 
se do těchto aktivit a iniciativ více zapojit, ve 
větší míře zohlednit návrhy Evropské komise, 
v některých případech využít postupů, které 
vytvořily odborné týmy a usnadnit si provádění 
transformačních změn, kterým se nelze 
s ohledem na aktuální situaci, vyhnout.

Rádi bychom Vás pozvali na závěrečný 
workshop projektu, kde budeme výše 
zmiňovanou Road Mapu detailně prezentovat, 
jakožto i celý projekt.

KDE?
Workshop se uskuteční v konferenčním sálu 
Šlechtitelské stanice ve Velkých  Pavlovicích

KDY?
24. 6. 2022 od 10 hodin

Vaši účast prosím potvrďte na email 
dolezelova@avo.cz. 

Více informací na QR 
kódu nebo na webu 
www.slechtitelka.cz.

PLATFORMA AVO+

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP

PROJEKT KONČÍ, ALE TÉMA JE STÁLE 
AKTUÁLNÍ: 

– bioekonomika a bioekonomické 
inovace

– obnovitelné zdroje
– partnerství soukromého 

a veřejného sektoru
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