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Krepitev trajnostnega krožnega biogopodarstva v državah Srednje in Vzhodne Evrope

BIOEASTsUP

BIOEASTsUP je projekt usklajevalnih in podpornih ukrepov, ki ga financira okvirni program EU za raziskave in inovacije
Obzorje 2020 pod pogodbo številka 862699.
Cilj projekta BIOEASTsUP je podpreti aktivnosti medvladne pobude BIOEAST, katere osrednji cilj je krepitev
biogospodarstva v državah Srednje in Vzhodne Evrope (SVE). Spodbuja sodelovanje držav pri pripravi njihovih
strategij biogospodarstva in razvija platformo za povezovanje institucij znanja s podjetji v razvojno-inovacijskih
aktivnostih s področja biogospodarstva.

PREDSTAVITEV DELOVNIH SVEŽNJEV (DS):
Lead by:

DS1 – Okvir za razvoj nacionalnih strategij
biogospodarstva
Okvir za razvoj nacionalnih strategij biogospodarstva podpira države, sodelujoče v pobudi BIOEAST pri
razvoju njihovih nacionalnih strategij biogospodarstva. Dobre in skladne nacionalne strategije biogospodarstva
v državah Srednje in Vzhodne Evrope bodo dosežene z:
1. vzpostavitvijo med-panožnega dialoga na različnih ravneh (med gospodarskimi subjekti, vključenimi v
proizvodnjo ali uporabo različnih virov biomase, relevantnimi vladnimi institucijami ter civilno družbo);
2. umestitvijo biogospodarstva med strateške razvojne prioritete v državah, ki sodelujejo v pobudi BIOEAST;
3. zbiranjem statističnih podatkov o trenutnem stanju v gospodarskih panogah, ki sestavljajo bio gospodarstvo in;
4. ovrednotenjem trenutnega in potencialno možnega prispevka biogospodarstva v nacionalnem gospodarstvu;
5. razvojem virtualnega orodja za strateško načrtovanje biogospodarstva v državah SVE;
6. analiziranjem zmogljivosti in odnosov med ključnimi akterji biogospodarstva (industrija, institucije znanja,
oblikovalci politik in civilna družba) v 11 državah, sodelujočih v pobudi BIOEAST;
7. zagotavljanjem orodij za primerjavo uspešnosti in izmenjavo znanja med državami SVE o vključevanju načel
krožnega biogospodarstva v razvojno-inovacijske aktivnosti, gospodarske procese in podporne ukrepe države.
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DS2 – Krepitev zmogljivosti
deležnikov BIOEAST
Splošni cilj DS2 je izgradnja in izboljšanje povezovanja med ključnimi akterji (industrija, institucije znanja,
oblikovalci politik in civilna družba) za podporo izvajanju strategije biogospodarstva. V državah BIOEAST bo
vzpostavljena obsežna mreža sodelovanja zainteresiranih deležnikov, ki bo temeljila na dveh močnih stebrih:
1. Izdelava platforme za mednarodno skupnost strokovnjakov (sestavljena iz načrtovalcev in nosilcev
odločanja v politikah, raziskovalcev, svetovalcev, ključnih deležnikov v industriji) v državah BIOEAST, ki
imajo velik doseg in multiplikacijski potencial za ustvarjanje mrež biogospodarstva na nacionalni in
makroregionalni ravni.
2. Zagotavljanje in izmenjava dobrih praks za izboljšanje sodelovanja med različnimi deležniki, s poudarkom
na medpanožnem sodelovanju in prenosu tehnologij.

DS3 – Vzpostavitev makroregionalnih struktur za
podporo pobude BIOEAST

Lead by:

Cilj DS3 je vzpostavitev funkcionalnih struktur, ki bodo dolgoročno podprle pobudo BIOEAST po izteku
projekta in bodo zagotavljale dosledno vzpostavitev in posodabljanje strategije raziskovalno-inovacijskih aktivnosti
(SRIA) za celotno makroregijo BIOEAST. Ukvarja se z enim izmed glavnih prepoznanih izzivov v dokumentu VISION, „C3
- zastoj upravljanja“, katerega cilj je izboljšati sodelovanje javne uprave (ravni odločanja) v mrežah EU na področju raziskav
in inovacij, z izdelavo medsektorske strategije.

DS4 - BIOEAST SRIA razvoj in pozicioniranje
makroregionalnih biogospodarstev

Lead by:

Končni in najbolj viden rezultat DS4 bo skupna strategija razvojno-inovacijskih aktivnosti (SRIA), ki bo predstavil
prioritetna področja, vsebine in potencialne vire financiranja razvojno-inovacijskih aktivnosti v državah BIOEAST.
Ta delovni sklop bo okrepil osnovo pobude BIOEAST in združil vse znanje, pridobljeno v prejšnjih delovnih
sklopih na lokalni, nacionalni in makroregionalni ravni, v en strateški rezultat, to je SRIA. SRIA bo zagotovila
ustrezne in kakovostne strateške nasvete o raziskovalni politiki v razvijajočem se okolju širšega biogospodarstva
in z njim povezanih sektorjev. To bo razvijajoč se dokument, ki se bo ažuriral in uporabljal tudi po končanem CSA
projektu. SRIA bo državam članicam EU in evropskim institucijam zagotovila strateške informacije o uvajanju
biogospodarstva, ki temelji na znanju, v makroregiji BIOEAST.
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DS5 – Komunikacija, razširjanje in
izkoriščanje

Lead by:
y:

Ta delovni sveženj bo na eni strani povečal prepoznavnost BIOEAST in BIOEASTsUP na nacionalni ravni in
ravni EU in po drugi strani povečal priljubljenost in sprejemanje biogospodarstva med različnimi poklicnimi skupinami,
povezanimi z vsemi vidiki biogospodarstva (družbenim, industrijskim, okoljskim, kmetijskim itd.).

Lead by:

DS6 – Koordinacija in upravljanje
IUNG vzpostavlja učinkovito strukturo upravljanja in usklajevanja,ki vključuje vse dejavnosti v zvezi z notranjim
delom, izmenjavo informacij in sestanki v DS6. Ta delovni sveženj usklajuje komunikacijo z upravnim
odborom BIOEAST.

Ostali partnerji v projektu BIOEASTsUP:

Če vas zanima pobuda BIOEAST in / ali projekt BIOEASTsUP, se pridružite naši skupnosti, da boste prejemali ažurne
informacije.
•

Kako napreduje projekt? Oglejte si na naših družbenih omrežjih:

.

•

Bi radi prejemali novice, povezane s projektom, naravnost v svoj nabiralnik? Prosim, prijavite se na naše Glasilo.

Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.

Ta projekt je prejel sredstva okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020
pod pogodbo številka 862699.
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