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O NAS 

BIOEASTsUP jest projektem finansowanym w ramach europejskiego programu badań i innowacji 

"Horyzont 2020" i będzie trwał przez trzy lata (od października 2019 r. do września 2022 r.). Jest to 

działanie koordynacyjne i wspierające realizowane w odpowiedzi na zaproszenie do składania 

wniosków RUR-18-2019, "Wsparcie dla inicjatywy BIOEAST: wzmocnienie biogospodarki opartej na 

wiedzy i innowacji". Środkowo-wschodnioeuropejska inicjatywa na rzecz rolnictwa, akwakultury i 

leśnictwa opartego na wiedzy w dziedzinie biogospodarki - BIOEAST - oferuje wspólne strategiczne 

ramy badań i innowacji, których celem jest praca na rzecz zrównoważonej biogospodarki w krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Konsorcjum projektu składa się z 21 partnerów z 14 krajów i ma 

na celu wsparcie inicjatywy BIOEAST oraz planu działania na rzecz przejścia 11 krajów Europy 

Środkowej i Wschodniej (CEE) na biogospodarkę. 

 

CENTRUM BIOGOSPODARKI W CZECHACH 

 

National BIOeconomy HUB CR odzwierciedla Europejski Zielony Ład (European Green Deal), a także 

Europejską Strategię Biogospodarki. BIO HUB CR został zaprojektowany jako narzędzie angażujące 

zainteresowane strony i wspierające ich zaangażowanie w biogospodarkę, zachęcające do 

opracowania programu badań strategicznych, a także promujące biogospodarkę i zrównoważony 

rozwój. 

Utworzenie BIO HUB CR (www.bio-hub.cz) zostało wsparte przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki 

Czeskiej. Koordynatorem jest Agriculture Research Ltd., członkostwo jest bezpłatne i zarówno 

podmioty prawne jak i prywatne mogą zostać członkami po podpisaniu memorandum o współpracy.  

BIO HUB CR jest organizowany w krajowych tematycznych grupach roboczych, opartych na potrzebach 

i wnioskach zainteresowanych stron (zasada bottom-up), niektóre tematyczne grupy robocze 

odzwierciedlają tematyczne grupy robocze BIOEAST (tzn. krajowe cienie tematycznych grup 

roboczych). 

Więcej na stronie: https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeconomy-hub-of-the-czech-republic/ 

 

www.bio-hub.cz
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BIOEAST JAKO SIŁA NAPĘDOWA  

W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO  

ZIELONEGO ŁADU 

W dniach 20-21 lutego 2020 r. w Brukseli miała miejsce konferencja wysokiego szczebla w sprawie 

wdrażania zrównoważonej i  biogospodarki obiegu zamkniętego w Europie Środkowej i Wschodniej 

w kontekście polityki związanej z żywnością, rolnictwem, zasobami naturalnymi oraz innych polityk 

związanych z biogospodarką. 

Pod koniec lutego w Brukseli zebrał się panel ekspertów wysokiego szczebla, którego celem było 

opracowanie strategii wzmocnienia zrównoważonej gospodarki ekologicznej obiegu zamkniętego w 

całej Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście polityki żywnościowej, rolnej, zasobów naturalnych 

i polityki związanej z gospodarką ekologiczną. Konferencja stanowiła forum dyskusji politycznej na 

wysokim szczeblu dla przedstawicieli krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy są częścią 

inicjatywy BIOEAST, służb Komisji Europejskiej i innych instytucji UE. 

Więcej na stronie: https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeast-as-a-driving-force-in-the-context-of-the-

european-green-deal/ 

  

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

Inicjatywa BIOEAST zyskała na rozpoznawalności. BIOEAST stał się obecnie znakiem firmowym 

środkowo-wschodnioeuropejskiej inicjatywy na rzecz opartego na wiedzy rolnictwa, akwakultury i 

leśnictwa w biogospodarce. Członkowie zespołu zarządzającego BIOEAST chcieli lepiej wyrazić 

przesłanie BIOEAST, a w wyniku wielomiesięcznego procesu Czech Agricultural Research Limited 

Troubsko (ART) z Republiki Czeskiej przygotował nową wersję logotypu. 

Więcej na stronie: https://bioeast.eu/2020/03/13/the-new-look-of-bioeast/ 

 

  

https://bioeast.eu/2020/03/13/the-new-look-of-bioeast/
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WĘGIERSKI KLASTER BIOGOSPODARKI 

W celu poprawy efektywności biznesowej swoich członków, koordynacji ich działalności oraz 

reprezentowania interesów zawodowych w zakresie tworzenia i stałego rozwoju biogospodarki na 

Węgrzech, w czerwcu 2019 roku założono Węgierski Klaster Biogospodarki. 

Przeczytaj więcej: https://bioeast.eu/2020/03/13/the-hungarian-bioeconomy-cluster/ 

 

 

  

https://bioeast.eu/2020/03/13/the-hungarian-bioeconomy-cluster/
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MIĘDZYRESORTOWE GRUPY AD-HOC  

(BAIMGI) w ramach BIOEAST 

Rozwój strategii biogospodarki (zakończony sukcesem) wymaga współpracy międzyresortowej - w 

ośmiu krajach BIOEAST utworzono już grupy międzyresortowe ad hoc w ramach BIOEAST. 

Do marca 2020 roku, przy wsparciu projektu BIOEASsUP, w 11 krajach powinny zostać utworzone nowe 

grupy międzyresortowe BIOEAST Ad-Hoc.  Główną funkcją BAIMG jest stworzenie dialogu między 

ministerstwami odpowiedzialnymi za opracowanie i wdrożenie krajowych strategii w zakresie 

biogospodarki i ich kluczowymi interesariuszami. BAIMG oferuje możliwość kierowania procesem 

opracowywania strategii, analizowania kluczowych priorytetów krajowych związanych z 

biogospodarką oraz określania synergii między funduszami krajowymi i unijnymi. 

Przeczytaj więcej: https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeast-ad-hoc-inter-ministerial-groups-baimgs/ 

 

 

WARSZTATY MODELOWANIA DYNAMIKI 

SYSTEMÓW 

W dniach 5-6 marca 2020 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyły się warsztaty z zakresu 

modelowania dynamiki systemów systemów stosowanych w kontekście WP1/Zadanie 1.3 (Ramy dla 

rozwoju krajowych strategii rozwoju biogospodarki/rozwój Wirtualnego Toolboxu CEE). Warsztaty te 

wprowadziły podstawowe pojęcia modelowania dynamiki systemu (SDM) mające na celu zbadanie 

możliwości wykorzystania takiego narzędzia w rozwoju strategii biogospodarki. Po zajęciu stanowiska 

SDM w ramach projektu BIOEASTsUP przez koordynatora, naukowcy IUNG-PIB zaprezentowali wyniki 

trwającego projektu (BioEcon) dotyczące tabel przepływów międzygałęziowych (input-output) 

szczegółowo opisujących sektory biogospodarki i ich integrację z gospodarką krajową. Za pomocą tabel 

I-O można określić znaczenie sektorów opartych na bioproduktach, mierzone pod względem 

bezpośredniego i pośredniego wpływu na gospodarkę, w celu ustalenia dalszych priorytetów dla 

strategii w zakresie biogospodarki. 

Przeczytaj więcej: https://bioeast.eu/2020/03/22/systems-dynamic-modelling-workshop/ 

https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeast-ad-hoc-inter-ministerial-groups-baimgs/
https://bioeast.eu/2020/03/22/systems-dynamic-modelling-workshop/
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Projekt ten jest w finansowany w ramach programu Unii Europejskiej – 
HORYZONT 2020: Nauka i Innowacje w ramach umowy nr 8626699 

 

Pomysły dotyczące  strony internetowej lub newslettera? 

Sugestie dotyczące nowości? 

Pytania dotyczące możliwości zaangażowania w projekt? 

Nie wahaj się skontaktować z nami: 

 

Twitter: https://twitter.com/bioeastsup 

Website: https://bioeast.eu/ 

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

Copyright © BIOEASTsUP wszystkie prawa zastrzeżone 

 

Zasubskrybuj Newsletter (wersja anglojęzyczna): https://bioeast.eu/sign-up-for-newsletter/ 
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