
O NAS
BIOEASTsUP to projekt finansowany w ramach europejskiego programu badań i 
innowacji Horyzont 2020, który będzie trwał trzy lata (od października 2019 do 
września 2022). Jest to działanie koordynacyjne i wspierające w odpowiedzi na 
zaproszenie RUR-18-2019, "Wsparcie dla inicjatywy BIOEAST: pobudzanie 
biogospodarki opartej na wiedzy i innowacjach". Central-Eastern European Initiative for 
Knowledge-based Agriculture, Aquaculture and Forestry in the Bioeconomy - BIOEAST 
- oferuje wspólne strategiczne ramy badań i innowacji, których celem jest praca na 
rzecz zrównoważonej biogospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
(CEE).Konsorcjum projektu składa się z 21 partnerów z 14 krajów i ma na celu 
wsparcie inicjatywy BIOEAST i planu działania na rzecz przejścia 11 krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej (CEE) do biogospodarki.

DZIAŁALNOŚĆ RADY BIOEAST

BIOGOSPODARKA I ZIELONE INWESTYCJE - 
WYJĄTKOWA SZANSA NA ROZWIĄZANIE 
PROBLEMU 
NIEPOWTARZALNA OKAZJA DO WALKI Z 
KRYZYSEM W KRAJACH CEE
Zarząd BIOEAST opublikował dokument przedstawiający stanowisko w sprawie 
wyjątkowej szansy, jaką biogospodarka i zielone inwestycje oferują dla 
ożywienia strukturalnego

W samym środku procesu zrównoważonej transformacji świat stoi w obliczu poważnego kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19. Ożywienie gospodarcze po kryzysie i wyzwania związane ze 
zrównoważonym rozwojem wymagają głębokiej refleksji nad rolą biozasobów Europy Środkowo-
Wschodniej (CEE), które mogą zaoferować możliwości i korzyści w przekształceniu ich 
gospodarek zależnych od paliw kopalnych w zrównoważone i cyrkularne oraz wdrożyć 
biogospodarkę. W kontekście lokalnym i globalnym biogospodarka krajów BIOEAST może 
przyczynić się do zwiększenia samowystarczalności Europy. Więcej



KRAJE BIOEAST WNOSZĄ WKŁAD W
NASTĘPNY PROGRAM PRAC W RAMACH 
UNIJNEGO PROGRAMU HORYZONT EUROPA 
(HE)
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kraje BIOEAST zebrały swoje propozycje tematów 
badawczych i innowacyjnych dotyczących kwestii związanych z biogospodarką, aby 
wnieść swój wkład do dwuletniego programu prac na lata 2021-2022 w ramach 
unijnego programu ramowego Horyzont Europa (HE). Więcej

ROZWÓJ I OSIĄGNIĘCIA 
PROJEKTU BIOEASTsUP

TRZECIE SPOTKANIE KONSORCJUM 
BIOEASTSUP: PRZEGLĄD POSTĘPÓW
W dniach 17-23 października 2020 roku odbyło się 3 spotkanie konsorcjum w ramach 
projektu BIOEASTsUP, wirtualnie z powodu COVID-19. Omówiono postępy i 
osiągnięcia w pierwszym roku projektu oraz przyjrzano się bliżej planowi działań na 
kolejne miesiące.

Więcej

https://bioeast.eu/2020/10/12/bioeast-countries-contribute-to-the-next-work-programme-of-the-eus-horizon-europe-he-framework-program/
https://bioeast.eu/2020/11/09/bioeastsup-3rd-consortium-meeting-overview-of-progress/


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W 
RAMACH ZIELONEGO RYNKU H2020 - 
PODSUMOWANIE WIRTUALNE WYDARZENIE 
BROKERSKIE
Krajowe Punkty Kontaktowe Horyzontu 2020 na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Izraelu i 
w Polsce we współpracy z siecią Enterprise Europe Network i Inicjatywą BIOEAST stworzyły 
doskonałą okazję do zaangażowania się w międzynarodowy projekt i współpracy w przekrojowym 
programie Horyzont 2020 Green Deal Call! Więcej

URUCHOMIENIE PROGNOZY BIOEAST
ĆWICZENIE
Zgodnie z realizacją Wizji BIOEAST 2030, która została zatwierdzona w lutym 2018 r. oraz w 
ramach projektu BIOEASTsUP Horyzont 2020 prowadzone jest makroregionalne BIOEAST 
Foresight Exercise, którego celem jest wsparcie krajów członkowskich BIOEAST w rozwoju ich 
zrównoważonych biogospodarek. 

Więcej

HISTORIE SUKCESU ZWIĄZANE Z 
INICJATYWĄ BIOEAST

https://bioeast.eu/2020/10/26/h2020-green-deal-call-summary-of-the-virtual-brokerage-event/
https://bioeast.eu/2020/06/30/launching-the-bioeast-foresight-exercise/


BIOEAST REPREZENTOWANY NA DNIACH 
BADAŃ I INNOWACJI UE
Barna Kovács miał zaszczyt uczestniczyć w EU R&I Days jako panelistka w sesji Grean Deal w 
dniu 22 września 2020 roku. Dyskusja dotyczyła roli biogospodarki w procesie naprawy 
gospodarczej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w świetle Zielonego Ładu. 
Proponowany przez Komisję Europejską instrument naprawczy Next Generation EU, z budżetem 
750 mld euro, będzie wspierał państwa członkowskie UE w ich wysiłkach na rzecz odbudowy, 
naprawy i wyjścia silniejszym z kryzysu, przy jednoczesnym przyspieszeniu zielonej transformacji.

Więcej

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
NAUKOWA ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA PRZEZ 
SGGW, NA KTÓREJ OBECNY BYŁ RÓWNIEŻ 
BIOEAST
W dniu 22 września odbyła się III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "Nauki 
Ekonomiczne dla Agrobiznesu i Gospodarki Wiejskiej" zorganizowana przez Instytut 
Ekonomiczno-Finansowy SGGW w Warszawie. Równolegle odbyła się wspólna konferencja 
"Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" zorganizowana przez 
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
(IUNG-PIB). Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu projektu BIOECON. Dodatkowo 
reprezentowana była również Inicjatywa BIOEAST oraz projekt BIOEASTsUP. 

Więcej

https://bioeast.eu/2020/09/29/bioeast-represented-at-the-eu-research-and-innovation-days/
https://bioeast.eu/2020/10/13/iii-international-scientific-conference-was-organized-by-warsaw-university-where-bioeast-was-also-present/


BARNA KOVÁCS ZAPROSZONY NA
FORUM STRATEGICZNE W BLED. WARTO
PRZECZYTAĆ PUBLIKACJĘ ZWIĄZANĄ Z
PREZENTACJĄ!
31 sierpnia 2020 r. w Bled, w Słowenii, odbyła się 15. Międzynarodowa Konferencja Bled Strategic 
Forum. W tym roku jednodniowe wydarzenie przebiegało pod tytułem "Challenges and 
Opportunities in the Post-COVID-19 World; Neighbours - Regions - Global World: Partners or 
Rivals?". Konferencja została zorganizowana jako wydarzenie hybrydowe, z segmentem 
wysokiego szczebla odbywającym się na miejscu, podczas gdy niektóre dyskusje odbywały się 
online. Sekretarz Generalny Inicjatywy BIOEAST, Barna Kovács został zaproszony do sekcji 
plenarnej, która dała wgląd w zieloną i cyrkularną odnowę w UE. W krótkim wystąpieniu Barna 
Kovács przedstawił zrównoważoną drogę krajów CCE oraz dotychczasowe wysiłki państw 
członkowskich w kierunku zrównoważonej biogospodarki.  Publikacja jest dostępna.

Więcej

KOORDYNATOR TWG AGROEKOLOGII
TWG W BIOEAST OPUBLIKOWAŁ ARTYKUŁ 
NAUKOWY
Koordynator tematycznej grupy roboczej BIOEAST "AGROEKOLOGIA I ZRÓWNOWAŻONE 
PLONY" opublikowała artykuł naukowy w prestiżowym Landbauforschung. 

Więcej

https://bioeast.eu/2020/09/08/barna-kovacs-has-been-invited-to-bled-strategic-forum-it-is-worth-reading-the-publication-related-to-the-presentation/
https://bioeast.eu/2020/11/04/the-coordinator-of-the-agroecology-twg-of-the-bioeast-has-published-a-scientific-article/


NIEBAWEM

BIOECONOMY SUMMIT / SZCZYT BIOGOSPODARKI
Mamy przyjemność ogłosić, że Inicjatywa BIOEAST będzie również obecna na kolejnym 
Szczycie Biogospodarki. 
https://gbs2020.net/track3_rebootingeconomy/

Więcej

Pomysły na stronę internetową lub do biuletynu? 

Sugestie dotyczące aktualności? 

Pytania dotyczące wspólnego programowania? 

Prosimy o kontakt z nami:
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