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APIE PROJEKTĄ  
Universitete vykdomas projektas “Tvarios žiedinės bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos 
šalyse“ (angl. Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European Countries – 
BIOEASTsUP), finansuojamas pagal Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. 
Projektas vykdomas pagal koordinavimo ir paramos veiklą „Call RUR-18-2019 - Parama BIOEAST 
iniciatyvai: žinių ir inovacijomis paremtos bioekonomikos stiprinimas“. Projekto veiklos bus 
įgyvendinamos trejus metus (2019 m. spalio mėn. - 2022 m. rugsėjo mėn.). 

BIOEAST - Vidurio ir Rytų Europos iniciatyva dėl žiniomis grįstos bioekonomikos plėtros žemės ūkio, 
akvakultūros ir miškininkystės srityse skatina bendrą strateginį tyrimų ir inovacijų pagrindą. Pagrindinis 
iniciatyvos tikslas – siekti tvarios bioekonomikos Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Projekto konsorciumą 
sudaro 21 partneris iš 14 šalių. Visi partneriai siekia remti BIOEAST iniciatyvą ir 11-ikos Vidurio ir Rytų 
Europos šalių perėjimą prie bioekonomikos inicijuodami veiksmų planą. 

 

BIOEKONOMIKOS CENTRAS ČEKIJOS 
RESPUBLIKOJE 

 

BIO HUB CR sukurtas kaip priemonė sudominti suinteresuotąsias šalis ir remti jų įsitraukimą į 
bioekonomiką, skatinti kurti strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkę, bioekonomiką ir tvarų 
vystymąsi. Nacionalinis bioekonomikos „HUB CR” atspindi Europos ekologinį susitarimą ir Europos 
bioekonomikos strategiją.  

BIO HUB CR (www.bio-hub.cz) įsteigimą remia Čekijos Respublikos žemės ūkio ministerija. Centro 
koordinatorius yra įmonė „Agriculture Research Ltd“. Įsitraukimas ir narystė yra nemokama – fiziniai ir 
juridiniai asmenys gali tapti nariais pasirašius bendradarbiavimo memorandumą. BIO HUB CR yra 
organizuojamas nacionalinėse teminėse darbo grupėse, kurios remiasi suinteresuotų šalių poreikiais ir 
pageidavimais (įgyvendinimas principas „iš apačios į viršų“), kai kurios teminės darbo grupės sutampa 
su BIOEAST teminėmis darbo grupėmos ((t. y. šešėlinės nacionalinės teminės darbo grupės). 

Daugiau informacijos: https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeconomy-hub-of-the-czech-republic/  

https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeconomy-hub-of-the-czech-republic/
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BIOEAST KAIP VAROMOJI JĖGA EUROPOS 
EKOLOGINIO SUSITARIMO KONTEKSTE 
2020 metų vasario 20–21 dienomis Briuselyje vyko aukšto lygio konferencija maisto, žemės ūkio, 
gamtos išteklių ir su bioekonomikos formavimu susijusios politikos temomis apie tvarios ir žiedinės 
bioekonomikos skatinimą Centrinėje ir Rytų Europoje.  

Šios konferencijos metu Briuselyje rinkosi aukšto lygio ekspertai, siekdami priimti veiklos strategiją 
siekiant sustiprinti tvarią ir žiedinę biologiniais ištekliais grįstą ekonomiką visoje Vidurio ir Rytų 
Europoje, atsižvelgiant į maisto, žemės ūkio, natūralaus maisto išteklių ir su bioekonomika susijusios 
politikos tematikas. Konferencijos metu vyko aukšto lygio politinių diskusijų forumas, kuriame dalyvavo 
Vidurio ir Rytų Europos šalių atstovai, esantys BIOEAST iniciatyvos dalimi, Komisijos tarnybos ir kitos 
ES institucijos. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių. Konferencija skirta 11 Vidurio ir Rytų 
šalių, kurios priklauso BIOEAST iniciatyvai, tačiau buvo sulaukta ir trečiųjų šalių, tarptautinių 
organizacijų dėmesio.  

Daugiau informacijos: 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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NAUJAS ŽVILGSNIS į BIOEAST 
BIOEAST iniciatyvai buvo suteiktas naujas įvaizdis, atsižvelgiant į vizualinį intensyvumą. BIOEAST dabar 
tapo prekės ženklu kaip Vidurio ir Rytų Europos iniciatyva grįstos žinios pritaikomos bioekonomikos 
plėtrai, taip pat žemės ūkio, akvakultūros ir miškininkystės srityse. BIOEAST valdybos nariai norėjo 
labiau skleisti BIOEAST žinią, o po kelis mėnesius trukusio proceso – įmonė „Checz Agricultural 
Research Limited“ „Troubsko“ (ART) iš Čekijos sukūrė dabartinį naująjį BIOEAST logotipą. Išlaikydamas 
pradinę originalaus logotipo įdėją, naujasis logotipas išreiškia BIOEAST šalių bendradarbiavimą ir kilmę, 
tuo tarpu rodyklės atspinti BIOEAST tikslus bioekonomikoje. Žalia logotipo spalva pasirinkta 
neatsitiktinai – pabrėžia siekiamą darnumą. Žemėlapis rodo tarpusavio priklausomybę su visa Europa, 
kuri būtina siekiant tyrimų ir plėtros tikslų bei bandant susidoroti su globaliais iššūkiais.  

 

Daugiau informacijos: https://bioeast.eu/2020/03/13/the-new-look-of-bioeast/ 
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VENGRIJOS BIOEKONOMIKOS KLASTERIS  
Vengrijos bioekonomikos klasteris buvo įkurtas 2019 m. birželio mėnesį, siekiant pagerinti narių verslo 
efektyvumą, koordinuoti jų veiklą ir atstovauti jų profesiniams interesams, susijusiems su 
bioekonomikos kūrimu ir nuolatiniu plėtojimu Vengrijoje. 

Klasterio uždaviniai apima Vengrijos bioekonomikos (t. y. bio-ištekliais pagrįstų verslo procesų ir 
susijusios inovatyvios, strateginės, socialinės, švietimo ir finansinės aplinkos) plėtrą ir ilgalaikį 
palaikymą vykdant veiklas: 

• Kuriant novatorišką, žiniomis pagrįstą ekonomiką; 
• Užtikrinant darnų vystymąsi; 
• Stiprinant verslo dalyvių ir tyrimų institutų profesinį bendradarbiavimą; 
• Vykdant MTEP ir inovacijų veiklas; 
• Atstovaujant narius rinkoje; 
• Sukuriant klasterio lygio paslaugų portfelį ir integruojant individualias narių ar bendras 

paslaugas, kurios nariams gali suteikti naujas rinkos galimybes; 
• Didinant visuomenės informuotumą. 

 

Daugiau informacijos: https://bioeast.eu/2020/03/13/the-hungarian-bioeconomy-cluster/ 
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BIOEAST SPECIALIOSIOS (AD-HOC) 
MINISTERINĖS GRUPĖS (BAIMGS) 
Sėkmingai bioekonomikos strategijai kurti būtinas tarpministerinis bendradarbiavimas - BIOEAST 
specialiosios tarpministerinės grupės jau buvo įkurtos aštuoniose BIOEAST šalyse. 

Iki 2020 m. kovo mėnesio visose 11 BIOEAST projekto šalyse turėtų būti įsteigtos specialiosios 
tarpministerinės grupės. Pagrindinė šių grupių (BAIMG) funkcija yra užmegzti dialogą tarp ministerijų, 
kurios yra atsakingos už nacionalinių bioekonomikos strategijų rengimą ir įgyvendinimą, ir kitų 
suinteresuotų atstovų. Tarpministerinių grupių veikla užtikrina galimybę vadovauti strategijos rengimo 
procese, išanalizuoti pagrindinius nacionalinius prioritetus, susijusius su bioekonomika, ir nustatyti 
sinergiją tarp nacionalinių ir ES fondų.  

 

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

 

https://bioeast.eu/2020/03/13/bioeast-ad-hoc-inter-ministerial-groups-baimgs/
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SISTEMŲ DINAMINIO MODELIAVIMO DIRBTUVĖS 
2020 metų kovo 5–6 dienomis Varšuvoje vyko taikomųjų sistemų dinaminio modeliavimo seminaras 
(WP1 / 1.3 užduotis - Nacionalinių bioekonomikos strategijų programa Centrinėje ir Rytų Europoje 
virtualių priemonių rinkinio kūrimas / plėtojimas). Seminare buvo pristatytos pagrindinės sistemų 
dinaminio modeliavimo (angl. system dynamics modelling SDM) sąvokos, kurių tikslas – ištirti 
galimybes naudoti tokį įrankį kuriant bioekonomikos strategiją. 

Koordinatoriui išsakius poziciją dėl SDM BIOEASTsUP projekto rėmuose, IUNG mokslininkai pristatė 
vykdomo projekto (BioEcon) tyrimų rezultatus, kuriose išsamiai aprašomi biologiniai sektoriai ir jų 
integracija į šalies ekonomiką. Pagal gamybos išteklių ir gamybos duomenis galima nustatyti biologinių 
sektorių svarbą, vertinant juos pagal tiesioginį ir netiesioginį poveikį ekonomikai, kad būtų galima 
nustatyti tolesnius bioekonomikos strategijų prioritetus. 

Daugiau informacijos: https://bioeast.eu/2020/03/22/systems-dynamic-modelling-workshop/ 

 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos HORIZON 2020 mokslinių tyrimų 
ir inovacijų finansavimo programos pagal finansavimo sutartį Nr. 8626699P 

Idėjos projekto tinklapiui ir naujienlaiškiui? 

Naujų temų pasiūlymai? 

Klausimai apie bendrą programavimą? 

Kviečiame kreiptis į mus: 

 

Twitter: https://twitter.com/bioeastsup 

Internetinis puslapis: https://bioeast.eu/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bioeast-bioeastsup/ 
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Užsisakyti naujienlaiškį (anglų kalba): https://bioeast.eu/sign-up-for-newsletter/ 
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