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2030-AS JÖVŐKÉP
V4 kormányzati kezdeményezés révén a közép és
kelet-európai (KKE) országok közös jövőképet
határoztak meg:
• a tudáson és az együttműködésen alapuló
körforgásos biogazdaságok fejlesztése,
• a gazdasági növekedés elősegítése,
• új hozzáadott értékű munkahelyek létrehozása,
(különösen a vidéki területeken)
• a környezeti fenntarthatóság megerősítése
érdekében.
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MISSZIÓ
Segíteni a közép- és kelet-európai országokat abban, hogy megvalósítsák
2030-as jövőképüket, kiaknázva esélyeiket és lehetőséget kínálva a
következőkre:
1. A biomassza-termelés fenntartható növelésére;
2. A rendelkezésre álló biomassza körforgásos („hulladékmentes”)
feldolgozására;
3. Életképes vidéki területek kialakítására;
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A KEZDEMÉNYEZÉS SZEREPE A
STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN
A fenntartható és körforgásos
megteremtésének két sarokköve van:

jövőkép

1. a körforgásos és fenntarthatóság alapú
nemzeti stratégiák létrehozása
2. az uniós kutatási és innovációs forrásokhoz
való hozzáférés elősegítése

BIOEAST.EU

BIOEAST CÉLKITŰZÉSEI
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11 KKE ország
4 politikai nyilatkozat
Elnökség:
• BIOEAST titkár
• Elnökségi ülések
• Nemzeti kontaktok személyek hálózata
Vízió 2030
6 nemzetközi konferencia és több nemzeti
esemény
2018 EU Bioeconomy Strategy hivatkozása
2019 és 2020-as EU Tanácsi
Következtetésekben hivatkozás
H2020 CSAs: BIOEASTsUP, Power4BIO,
BeRural
5 tematikus munkacsoport
Szakpolitika Támogató Eszköz (COM
support)

MIÉRT JÖTT LÉTRE A BIOEAST?
Hiányzik
a szakpolitikai és kutatási
stratégia a biomassza
fenntartható hasznosítására.
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MIÉRT JÖTT LÉTRE A BIOEAST? (2)
Biomasszában rejlő
potenciálunk nagy! De
– jóval kevesebb a
hozzáadott
értéknövelésre alkalmas
biofinomítók száma;
– Robbanásszerű a
növekedés a
biofinomításhoz köthető
K+I-re.
BIOEAST.EU
Source: Ronzon, T. and R. M’Barek (2018). "Socioeconomic Indicators to Monitor the EU’s Bioeconomy in Transition." Sustainability 10(6): 1745.

A KIVÁLÓSÁG ALAPÚ K+I PROGRAM
A KKE országok alacsony szintű H2020as részvétele következtében a magas
szintű szakmai tudás elkerüli a makrorégiót.
fenntarthatóság érdekében K+I
részvétel erősítése szükséges:
Horizont Európa 6. klaszter: 9 milliárd
eurót irányoz elő agrár és szélesebb
értelemben bioeconomy kutatásra!

EU Contribution in SC2
10% 7%
BIOEAST Countries
Other 17 countries
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KÉZ A KÉZBEN AZ NKFIH-VAL
1. Az EU K&I program kiválóság alapú, nem országspecifikus, a közös
európai érdekek mentén épülnek fel a szükségletek (kiírások)
2. A makró régió elég nagy egység, hogy a sajátos igényeket,
szükségleteket ne egy ország, hanem 11 ország véleményeként
vegyék figyelembe
3. A Bizottság által központilag kialakított munkaprogramok
befolyásolhatóak, ha kellően megalapozottak és ha több tagország
véleménye egybeesik.
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BIOEAST ráerősít a nemzeti szintű képviselő (NKFIH) munkájára.

5 MAKRÓ RÉGIÓ SZINTŰ
TÉMATERÜLETET
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Erdészeti
értékláncok
tematikus
munkacsoport
(koordinátor:
Szlovákia)

Élelmiszerrendszerek
tematikus
munkacsoport
(koordinátor:
Lengyelország

Bioenergia és
magas hozzáadott
értékű termékek
tematikus
munkacsoport
(koordinátor:
Horvátország)

Agroökológia és
Fenntartható
hozamok
tematikus
munkacsoport
(koordinátor:
Magyarország)

Édesvíz
tematikus
munkacsoport
(koordinátor:
Csehország)
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SRIA: KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS
STRATÉGIAI MENETREND
közös kutatási és innovációs prioritásokat nevesít, évről évre felülvizsgáljuk!
Miért van a SRIA-ra szükség?
• hogy támogassuk a döntéshozókat a hosszú távú stratégiai gondolkodásban;
• hogy elősegítsük a nemzet biomassza-alapú gazdaság-szakpolitika kialakítását;
• hogy erősítsük a kutatás és a szakpolitika közötti együttműködést;
• hogy hatást gyakorolhassunk a különböző munkaprogramokra és politikákra az Európai Unió
szintjén (pl. Horizont Európa program),
• A HE 2021-2022-es 6. Klaszter Munkaprogram és a következő munkaprogramok
befolyásolására.
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BIOEAST ELŐREJELZŐ (FORESIGHT)
TANULMÁNY
Egy olyan jelentés / tanulmány, amely több szcenárió alapján a jövőbe
tekint és ajánlásokat fogalmaz meg.
• a makró-régió specifikus kérdéseire keresi a választ:
•

•
•
•
•

sustainable natural resources, particularly soils and water; shared oriented economy in the context of
sustainable food systems; decarbonisation pathways, governance.

kutatási témakörök behatárolására szolgál
hosszabb távú következtetések és kitekintés, amely stratégiai perspektívát adhat a
döntéshozóknak;
5 független, KKE szakértő dolgozik együtt 2020 július – 2021 április között.
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MEGÉRTENI A 6. KLASZTER KIÍRÁSAIT

1. Érteni és részleteiben ismerni érdemes a Horizont 2020 2.
Társadalmi Kihívás és a BBI JU (2014-2020) felhívásait
2. A biomassza-alapú értéklánc (föld és víz) koncepció, a felülvizsgált
EU Biogazdaság Stratégia körforgásosságra és fenntarthatóságra
irányuló cselekvési pontjai
3. Az Európai Zöld Megállapodás stratégiái megvalósíthatatlanok a
biomassza fenntartható termelése és feldolgozása nélkül
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AZ EDDIGI KÖZÖS MUNKA EREDMÉNYE

1. Számos kiírásban megjelent: „include all pedo-climatic regions” ezzel azt próbáltuk elérni, hogy a konzorciumoknak ne csak a
tagok, hanem témakörök szintjén is kötelező legyen beemelni a
régiónkat
2. „Fresh water based bioeconomy”, és ehhez kapcsolódó témakörök
3. BIOEAST nevesítve van a kiírásokban
4. Újra kiírásra kerül a képességek és oktatás erősítésére, illetve az
figyelem felkeltését erősítő, elősegítő támogató projektek
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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