
 

 

APIE PROJEKTĄ 
Projektas “Tvarios žiedinės bioekonomikos skatinimas Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ (angl. 

Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European Countries – 

BIOEASTsUP) yra 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.).  

Vidurio ir Rytų Europos iniciatyva dėl žiniomis grįstos bioekonomikos plėtros žemės ūkio, 

akvakultūros ir miškininkystės srityse „BIOEAST“ skatina bendrą strateginį tyrimų ir inovacijų 

pagrindą, kurio 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 veiksmų planą. 

 

BIOEAST TARYBOS VEIKLOS 

  

BIOEKONOMIKA IR ŽALIOSIOS INVESTICIJOS – 

UNIKALI GALIMYBĖ SPRĘSTI KRIZĘ VIDURIO IR 

RYTŲ EUROPOS ŠALYSE 
BIOEAST valdyba paskelbė pozicijos dokumentą dėl unikalios bioekonomikos ir žaliųjų 

investicijų suteikiamos galimybės struktūriniam atsigavimui. 

Perėjimo prie tvaraus proceso viduryje pasaulis susiduria su didele COVID-19 sukelta krize. 

Siekiant atsigauti po krizės ir spręsti darnumo uždavinius, reikia iš esmės apsvarstyti Vidurio ir 

Rytų Europos biologinių išteklių vaidmenį. Šie ištekliai gali suteikti galimybių ir kurti naudą 

persiorientuojant nuo iškastinio kuro naudojimu pagrįstos ekonomikos, į tvarią ir žiedinę 

ekonomiką bei vystyti bioekonomiką. Tiek vietos, tiek pasaulio kontekste, BIOEAST šalių 

bioekonomika galėtų užtikrinti Europos šalių savarankiškumą.  

Skaityti daugiau 

 

https://bioeast.eu/2020/06/11/bioeconomy-and-green-investments-a-unique-opportunity-for-tackling-the-crisis-in-cee-countries/


  

BIOEAST ŠALYS PRISIDEDA PRIE BŪSIMOS ES 

BENDROSIOS DARBO PROGRAMOS "EUROPOS 

HORIZONTAS"  
Per pastaruosius du mėnesius BIOEAST šalys surinko ir pateikė mokslinių tyrimų ir inovacijų 

temų pasiūlymus su bioekonomika susijusiais klausimais, siekdamos prisidėti prie ES 2021–2022 

m. bendrosios darbo programos "Europos horizontas" (angl. Horizon Europe (HE ))  

 

Daugiau informacijos 

 

BIOEASTsUP PROJEKTO 

VYKDYMAS IR PASIEKIMAI  

  

3-IASIS BIOEASTsUP PROJEKTO 

KONSORCIUMO SUSITIKIMAS: PAŽANGOS 

APŽVALGA 

2020 m. spalio 17–23 d. vyko 3-iasis BIOEASTsUP projekto konsorciumo susitikimas. Diskusijos 

organizuotos virtualiai dėl COVID aplinkybių. Susitikimo metu aptarta pažanga ir pasiekimai 

pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais ir atidžiai apžvelgtas artimiausių mėnesių veiksmų 

planas. 

Skaityti daugiau 

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/


  

H2020 ŽALIOJO KURSO KVIETIMAS – 

SANTRAUKA IŠ VIRTUALAUS TARPININKAVIMO 

RENGINIO  
Programos "Horizontas 2020" nacionaliniai informacijos centrai (NCP) Slovakijoje, Čekijoje, 

Vengrijoje, Izraelyje ir Lenkijoje, bendradarbiaujant su Europos įmonių tinklu (EEN) ir BIOEAST 

iniciatyva, suteikė galimybę bendradarbiauti įsitraukiant į tarptautinius projektus ir teikiant 

paraiškas pagal kompleksinį Žaliąjį kurso kvietimą "Horizontas 2020" programoje! 

Skaityti daugiau  

 

BIOEAST PROGNOZAVIMO VEIKLŲ PRADŽIA 
Apsižvelgiant į BIOEAST viziją iki 2030 m., kuri buvo patvirtinta 2018 m. vasario mėn., 

įgyvendinant projektą "BIOEASTsUP" vykdomos makro-regioninės BIOEAST prognozavimo 

veiklos, kuriomis siekiama padėti BIOEAST valstybėms narėms plėtoti tvarią bioekonomikos 

ekonomiką. 

Skaityti daugiau 

 

  

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/


SĖKMĖS ISTORIJOS, SUSIJUSIOS 

SU BIOEAST INICIATYVA 

  

BIOEAST INICIATYVA ATSTOVAUJAMA ES 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ DIENOSE 
2020 m. rugsėjo 22 d. Barna Kovács dalyvavo ES mokslinių tyrimų ir inovacijų dienose kaip 

ekspertų grupės narys Žaliojo kurso sesijoje. Joje buvo diskutuojama apie bioekonomikos 

vaidmenį ES ir valstybėms-narėms atsigaunant po COVID-19 sukeltos pandemijos, įtraukiant ES 

Žaliojo kurso priemones. Europos Komisijos siūlo atkūrimo priemonę „Next Generation ES“, 

kurios biudžetas siekia 750 mlrd. EUR, kuri skirta remti ES valstybių-narių pastangas atsigauti ir 

sustiprėti atsigaunant iš krizės, tuo pačiu paspartinant perėjimą prie tvaraus proceso. 

Skaityti daugiau 

 

VARŠUVOS UNIVERSITETO ORGANIZUOTA III 

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA, 

KURIOJE DALYVAVO IR BIOEAST  
Rugsėjo 22 d. Varšuvos gyvybės mokslų universiteto Ekonomikos ir finansų institutas (SGGW) 

organizavo III-iąją tarptautinę mokslinę konferenciją "Agroverslo ir kaimo ekonomikos mokslai". 

Renginio metu buvo surengta bendra konferencija "Bioekonomikos strategijos Vidurio ir Rytų 

Europos šalyse", kurią organizavo Dirvožemio mokslo ir augalų auginimo instituto 

Bioekonomikos ir sistemų analizės departamentas (IUNG-PIB). Renginys buvo organizuotas 

remiant BIOECON projektui. Renginio metu dėmesys buvo skirtas BIOEAST iniciatyvai ir 

BIOEASTsUP projektui.  

Skaityti daugiau 

  

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 PAKVIESTAS Į 

STRATEGINĮ FORUMĄ BLEDE.  

VERTA PASKAITYTI SU PRISTATYMU SUSIJUSĮ LEIDINĮ! 

2020 m. rugpjūčio 31 d. Blede (Slovėnija) įvyko 15-oji Bledo strateginio forumo tarptautinė 

konferencija. Šiais metais vienos dienos renginys vyko pavadinimu "Iššūkiai ir galimybės 

pasaulyje po COVID-19; Kaimynai – regionai – globalus pasaulis: partneriai ar varžovai?" 

Konferencija buvo surengta kaip hibridinis renginys, kurio dalis aukšto lygio diskusijų vyko gyvai, 

o kai kurios vyko internetu. BIOEAST iniciatyvos generalinis sekretorius Barna Kovács buvo 

pakviestas dalyvauti plenariniame posėdyje, kuriame pasidalino savo įžvalgomis apie ES žaliąją 

ir žiedinę ekonomiką. B. Kovács trumpai pristatė Vidurio ir Rytų Europos šalių kelią link darnaus 

vystymosi ir iki šiol valstybių narių dedamas pastangas siekiant tvarios bioekonomikos. Leidinys 

yra prieinamas viešai. 

Skaityti daugiau  

 

BIOEAST PROJEKTO AGROEKOLOGIJOS 

TEMATINĖS DARBO GRUPĖS KOORDINATORIUS 

PASKELBĖ MOKSLINĮ STRAIPSNĮ 
BIOEAST projekto Agroekologijos ir tvaraus derlingumo teminės darbo grupės koordinatorius 

prestižiniame Landbauforschung paskelbė mokslinį straipsnį. 

Skaityti daugiau 

  

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/


 

ARTIMIAUSIOS VEIKLOS  

  

BIOEOKOMIKOS AUKŠČIAUSIO LYGIO VADOVŲ 

SUSITIKIMAS 
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad BIOEAST iniciatyva taip pat dalyvaus kitame 

BIOEKONOMIKOS aukščiausiojo lygio vadovų susitikime.  

https://gbs2020.net/track3_rebootingeconomy/ 

Skaityti daugiau  

 

 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos HORIZON 2020 mokslinių tyrimų 

ir inovacijų finansavimo programos pagal finansavimo sutartį Nr. 862699 

 

 

 

Idėjos projekto tinklapiui ir naujienlaiškiui? 

Naujų temų pasiūlymai? 

Klausimai apie bendrą programavimą? 

Kviečiame kreiptis į mus: 

 

Twitter: https://twitter.com/bioeastsup 

Website: https://bioeast.eu/ 

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

Copyright © 2020 BIOEASTsUP Visos teisės saugomos 

Užsisakyti naujienlaiškį (anglų kalba): https://bioeast.eu/sign-up-for-newsletter/ 
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