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O NAS 

BIOEASTsUP je projekt financiran v okviru evropskega raziskovalnega in 

inovacijskega programa Obzorje 2020 in bo trajal tri leta (od oktobra 2019 do 

septembra 2022). Gre za usklajevalno-podporni tip projekta (angl. coordination 

and support action, CSA), ki je bil izbran v okviru razpisa RUR-18-2019, „Podpora 

pobudi BIOEAST: krepitev biogospodarstva zasnovanega na znanju in 

inovativnosti“. Medvladna pobuda BIOEAST, v kateri sodeluje 11 držav Srednje in 

Vzhodne Evrope, ponuja skupen strateški okvir za raziskave in inovacije in si 

prizadeva za trajnostno biogospodarstvo v državah Srednje in Vzhodne Evrope. 

Projektni konzorcij sestavlja 21 partnerjev iz 14 držav in nudi podporo pobudi 

BIOEAST z akcijskim načrtom za prehod 11 držav Srednje in Vzhodne Evrope (SVE) 

v biogospodarstvo. 

 

BIOGOSPODARSKO VOZLIŠČE ČEŠKE 

 

National BIOeconomy HUB CR je odziv novega zelenega sporazuma (European 

Green Deal), kot tudi Evropske strategije za biogospodarstvo. BIO HUB CR je 

zasnovan kot orodje za vključevanje različnih deležnikov in podpira njihovo 

vključevanje v biogospodarstvo, spodbuja razvoj strateškega raziskovalnega 

programa, biogospodarstva in trajnostnega razvoja. 

Ustanovitev BIO HUB CR (www.bio-hub.cz) je podprlo Ministrstvo za kmetijstvo 

Republike Češke. Koordinator je Agriculture Research, Ltd., članstvo je brezplačno 

in ob podpisu Memoranduma o sodelovanju lahko postanejo člani tako pravni kot 

zasebni organi. BIO HUB CR je organiziran v nacionalnih tematskih delovnih 

skupinah, ki temeljijo na potrebah in željah deležnikov (po načelu od spodaj 

navzgor), nekatere tematske delovne skupine pa odražajo tematske delovne 

skupine BIOEAST. 

Več o tem 

https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeconomy-hub-of-the-czech-republic/
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POBUDA BIOEAST KOT GONILNA SILA V 

KONTEKSTU EVROPSKEGA ZELENEGA 

SPORAZUMA 

Od 20.-21. februarja 2020 je v Bruslju potekala konferenca na visoki uradniški 

ravni o uresničevanju strategije trajnostnega in krožnega biogospodarstva v 

Centralni in Vzhodni Evropi v okviru prehrane, kmetijstva, naravnih virov in politik 

povezanih z biogospodarstvom. Konferenca je omogočila forum za razpravo na 

visoki ravni s predstavniki iz držav Srednje in Vzhodne Evrope (CEE), ki so del 

pobude BIOEAST, predstavniki Evropske komisije in drugih institucij EU. 

Več o tem 

  

https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeast-as-a-driving-force-in-the-context-of-the-european-green-deal/
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NOVA PODOBA BIOEAST 

Pobuda BIOEAST je dobila nov videz. BIOEAST je postal zaščitna znamka pobude 

Srednje in Vzhodne Evrope za prehod v na znanju temelječe biogospodarstvo. 

Člani odbora BIOEAST so s tem želeli bolje izraziti in poudariti sporočilo pobude 

BIOEAST in po večmesečnem prizadevanju češkega Agriculture Research Ltd. 

Troubsko (ART) je nastala trenutna nova različica podobe. 

Več o tem 

 

  

https://bioeast.eu/2020/03/13/the-new-look-of-bioeast/
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MADŽARSKI BIOGOSPODARSKI GROZD 

Za izboljšanje poslovne učinkovitosti svojih članov, lažje usklajevanje njihovih 

aktivnosti in boljšo zastopanost njihovih poklicnih interesov v povezavi z 

vzpostavitvijo in stalnim razvojem biogospodarstva na Madžarskem, je bil junija 

2019 ustanovljen Madžarski biogospodarski grozd. 

Več o tem 

 

 

  

https://bioeast.eu/2020/03/13/the-hungarian-bioeconomy-cluster/
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AD HOC MEDRESORSKE SKUPINE BIOEAST 

(BAIMG) 

Uspešen razvoj strategije biogospodarstva zahteva medresorsko sodelovanje – v 

osmih državah BIOEAST so bile ustanovljene ad hoc medresorske skupine (angl.: 

BIOEAST Inter Ministerial Groups, BAIMG). 

Do marca 2020 naj bi bile v podporo projekta BIOEASTsUP ustanovljene 

medresorske skupine BIOEAST v vseh 11 državah, sodelujočih v pobudi BIOEAST. 

Glavna naloga BAIMG je ustvarjanje dialoga med ministrstvi, ki so odgovorna za 

razvoj in izvajanje nacionalne strategije biogospodarstva, in njihovimi ključnimi 

deležniki. BAIMG omogočajo vodenje postopkov za razvoj strategije, analizo 

ključnih nacionalnih prednostnih nalog v povezavi z biogospodarstvom in 

prepoznavo sinergij med nacionalnimi in evropskimi skladi. 

Več o tem 

 

 

DELAVNICA DINAMIČNEGA MODELIRANJA 

SISTEMOV 

V Varšavi je v prostorih IERiGZ od 5.-6. marca 2020 potekalo usposabljanje na 

delavnici o dinamičnem modeliranju sistemov v kontekstu DS1 / naloge 1.3 (Okvir 

za nacionalne strategije biogospodarstva - Razvoj virtualnega podpornega orodja 

za SVE). Na delavnici so predstavili osnovne pojme dinamičnega modeliranja 

sistemov (SDM) in uporabe takega pristopa pri strateškem načrtovanju za področje 

biogospodarstva. Po postavitvi SDM v okvir projekta BIOEASTsUP s strani 

koordinatorja projekta, so raziskovalci IUNG predstavili raziskovalne rezultate 

projekta BioEcon (Obzorje 2020) z razširjenimi Input-Output tabelami, ki podrobno 

opisujejo bio-osnovane sektorje in njihovo vključevanje v nacionalno 

gospodarstvo. S pomočjo takih tabel se lahko oceni neposredni in posredni vpliv 

https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeast-ad-hoc-inter-ministerial-groups-baimgs/
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bio-osnovanih sektorjev na delovanje nacionalnega gospodarstva ter določi 

nadaljnje prednostne naloge za razvoj biogospodarstva. 

Več o tem 

 

 

Projekt je prejel sredstva okvirnega programa EU za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020, številka pogodbe 8626699. 

 

Ideje za spletno stran ali glasilo? 

Predlogi za novice? 

Vprašanja o skupnem programiranju? 

Ne oklevajte in nas kontaktirajte: 

 

Twitter: https://twitter.com/bioeastsup 

Website: https://bioeast.eu/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bioeast-bioeastsup/ 
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