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Aktuálne riešené politiky EÚ

 Revízia Agendy biohospodárstva v EÚ (2017-2018)

 H2020 – príprava a programu 2018-2020 (finál 08/2017  (BIOEAST WS 

21.- 22.2. 2017 HU – záujmy CEE v H2020 – definovanie tém)

 Zjednodušenie  CAP a lepšie prepojenie programov (H2020, PRV, EIP 
– A), dôraz na inovácie a prenos poznatkov, spolupráca so všetkými 
aktérmi

Miera vplyvu EÚ agendy na národné politiky 
výskumu, inovácií, agrosektora, hospodárstva ?



Strategické ciele a aktivity BIOEAST

Cieľ:

 Podporiť udržateľný rast  biohospodárstva založeného na poznatkoch – špecificky v  oblastiahch
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a lesníctva založeného na poznatkoch  v CEE regióne

 Aktivity: 

 Iniciovať spoluprácu: založiť sieť užívateľov (multistakeholders network) a podporovať spoločné 
akcie

 Poskytovať „na údajoch založené argumenty“ pre implementáciu politík (agropolitiky, výskumné 
politiky, biohospodárska stratégia)

 Výskum: mapovať špecifické potreby a výzvy regiónu, ovplyvňovanie Strategických výskumnej 
agendy EU

 Zlepšovanie zručností: tréning „novej generácie“ multi- aktérov (výskumníci aj firmy) Improve 
skills: train a new generation of dedicated multi-stakeholder actors; 

 Rozvíjať synergie: národné, regionálne a EU príležiosti financovania Develop synergies: promote
regional, national, EU and international funding opportunities; 

 Zviditeľnenie špecifických potrieb CEE regiónu v rámci EÚ



Doterajšie aktivity platformy BIOEAST





Podpora predstaviteľov EK, MPRV SR, MŠVVaŠ politike biohospodárstva v 
regióne CEE  na SKPRES konferencii „Úloha regiónov v európskom 

biohospodárstve“ v októbri  2016

http://www.bioeconomybratislava2016.eu/



Aktuálne aktivity BIOEAST

• 13.6. 2017 – rokovanie BIOEST a EK - DG RTD 
Brussels EK aktívne vstúpila do 
spolupráce s BIOEAST 

• Draft position paper: 
https://eip.fm.gov.hu/document/bioeast/BIOEAS
T_PositionPaper_20170407_clean.pdf

• Road map v príprave

• Pripravované: National Agriculture and Food 
Exhibition and Fair (OMÉK), 20-24 September, 
Budapest, konferencia 20.9. 2017 a  zasadnutie 
V4 ministrov pôdohospodárstva V4

• Úloha pre SR: Potrebné presnejšie definovať 
záujmy SK (MPRV SR a iné ministerstvá, 
výskumné organizácie, stakeholderi) !

https://eip.fm.gov.hu/document/bioeast/BIOEAST_PositionPaper_20170407_clean.pdf


Kontakty v SR

MPRV SR: Ing. Jana Hreňová, Odbor poľnohospodárskej politiky MPRV 
SR, jana.hrenova@land.gov.sk

NPPC: Mgr. Dana Peškovovičová, PhD., Národné poľnohospodárske a 
potravinárske centrum (NPPC),  peskovic@nppc.sk
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