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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Názov:   Bioeconomy Cluster 

Skrátený názov:  BEC 

Adresa:   Piaristická 2, 949 01 Nitra 

Právna forma: záujmové združenie právnických osôb  

Dátum registrácie:  16.12.2015 

IČO:    50102265 

DIČ:   2120210477 

 

Bioeconomy Cluster vznikol v roku 2015 ako záujmové združenie právnických osôb zápisom 

do registra ZZPO. Od svojho vzniku sa BEC zameriava najmä na podporu inovácií a spolupráce 

medzi aktérmi v biohospodárstve, výsledkom čoho je prepojenie subjektov znalostného 

trojuholníka pri rozvoji biohospodárstva. BEC prostredníctvom vzájomnej spolupráce 

podporuje tvorbu inovačného ekosystému pre transfer poznatkov a technológií medzi 

výskumom a podnikateľskou praxou v biohospodárstve vrátane prispievania k tvorbe 

relevantných politík. Svoje aktivity realizuje na národnej aj medzinárodnej úrovni.  

BEC ako etablovaný klaster v oblasti biohospodárstva na Slovensku reaguje prostredníctvom 

svojich aktivít na aktuálne výzvy v oblasti udržateľného manažmentu prírodných zdrojov, 

potravinovej bezpečnosti, zmeny klímy, prípadne aj na otázky zvyšovania 

konkurencieschopnosti podnikov. Vo svojich aktivitách sa orientuje primárne na 

agropotravinársky sektor. Avšak keďže téma biohospodárstva je oveľa komplexnejšou, BEC má 

záujem postupne rozširovať svoj záber aj na ďalšie sektory a odvetvia, ktoré predstavujú 

potenciál pre rozvoj biohospodárstva na Slovensku (napr. papierenský priemysel, biotextil, 

fytofarmaceutický priemysel, zelená chémia, bioplasty a pod.). 

Na základe svojich aktivít a dosiahnutých úspechov bol BEC v roku 2019 recertifikovaný 

Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy a bol mu už po druhýkrát udelený bronzový 

certifikát excelentnosti klastra. Certifikát je platný do novembra 2021.  

BEC v zozname certifikovaných klastrových organizácií: https://www.cluster-

analysis.org/benchmarked-clusters/?country=78e2135cc6e5415681639894417c0c7a  

 

 

  

https://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/?country=78e2135cc6e5415681639894417c0c7a
https://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/?country=78e2135cc6e5415681639894417c0c7a
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2. NAŠI ČLENOVIA 

V roku 2019 členská základňa BEC pozostávala z nasledovných členov podľa jednotlivých typov 

členstva: 

Zakladajúci: 

➢ PROUNION a.s., Nitra, www.prounion.sk  

➢ Projektové služby, s.r.o., Bratislava, www.pseu.sk  

➢ Pivovar Trogár, s.r.o., Bratislava, www.trogar.eu  

 

Pridružení: 

➢ KONDOR EU, s.r.o., Nové Zámky 

➢ KEĽO A SYNOVIA s.r.o., Veľké Teriakovce, www.keloasynovia.sk  

➢ KORO, s.r.o., Rimavská Sobota, www.koro.sk  

➢ FRUCTOP s.r.o., Ostratice, www.fructop.sk  

➢ Konopné družstvo, Badín, www.konopnydvor.sk  

➢ Boonex, s.r.o., Merník 

➢ Poľnohospodárske družstvo BADÍN, Badín 

➢ AGRO Divízia s.r.o., Selice, www.agro-divizia.sk  

➢ AGB GROUP s.r.o., Banská Bystrica, www.agbgroup.sk    

➢ PEDAL Consulting, s.r.o., Martin, www.pedal-consulting.eu 

➢ Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach, Žemberovce, 

www.pdzemberovce.webnode.sk  

 

Strategickí: 

➢ Slovenská poľohospodárska univerzita v Nitre, www.uniag.sk  

➢ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, www.nppc.sk  

➢ Agroinštitút Nitra, štátny podnik, www.agroinstitut.sk    

 

K 31.12.2019 mal BEC 17 členov. Okrem toho BEC spolupracuje s mnohými ďalšími partnermi 

na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ide o partnerov, s ktorými participuje na rôznych 

projektoch, prípadne na rozvoji inovácií. 

Do budúcnosti má BEC záujem o rozširovanie svojej členskej základe o inovatívnych členov 

z rôznych odvetví, ktoré súvisia s biohospodárstvom, pričom sa tak zabezpečí rozšírenie 

možností spolupráce aj medzi jednotlivými členmi navzájom.  

  

http://www.prounion.sk/
http://www.pseu.sk/
http://www.trogar.eu/
http://www.keloasynovia.sk/
http://www.koro.sk/
http://www.fructop.sk/
http://www.konopnydvor.sk/
http://www.agro-divizia.sk/
http://www.agbgroup.sk/
http://www.pedal-consulting.eu/
http://www.pdzemberovce.webnode.sk/
http://www.uniag.sk/
http://www.nppc.sk/
http://www.agroinstitut.sk/


 

- 4 - 
 

3. ORGÁNY BEC A ICH ZASADNUTIA V ROKU 2019 

Riadiacimi orgánmi BEC sú: 

Správna rada – tvorená zástupcami zakladajúcich členov klastra, ktorými sú: 

➢ Zástupca PROUNION a.s. – Ing. Daniel Ács, PhD. – predseda Správnej rady 
➢ Zástupca Projektové služby, s.r.o. – Ing. Marek Pihulič 
➢ Zástupca Pivovar Trogár, s.r.o. – Ing. Martin Wolf 

 

Valné zhromaždenie – zastúpenie má každý člen BEC, pričom právo hlasu majú zakladajúci 

a pridružení členovia. Strategickí členovia vo Valnom zhromaždení nehlasujú. Predsedom 

Valného zhromaždenia je predseda Správnej rady.  

 

Dozorná rada – je tvorená nasledujúcimi zástupcami: 

➢ Ing. Andrej Gero – predseda Dozornej rady 
➢ Ing. Dominika Čižmarová 
➢ Ing. Štefan Ilko 

 

Riaditeľka – Ing. Katarína Blicklingová, PhD. 

 

V roku 2019 sa konalo jedno zasadnutie Valného zhromaždenia BEC, ktoré bolo spojené 

s workshopom na témy v oblasti podpory biohospodárstva a možností spolupráce s členmi.  

Dňa 24.9.2019 sa členovia BEC stretli v HOTELI 11 v Nitre, aby prerokovali a schválili dôležité 

dokumenty súvisiace s činnosťou klastra, ale aby tiež prediskutovali svoje námety na ďalšiu 

spoluprácu. V rámci diskusie boli otvorené najmä témy súvisiace s problémami, ktorým čelia 

jednotliví členovia v oblasti ľudských zdrojov, potreby duálneho vzdelávania, prípadne 

motivácie mladých ľudí pracovať v prvovýrobe. Vyzdvihnutá bola tiež potreba vytvárania 

priaznivého verejného obrazu o poľnohospodárstve a potravinárstve. BEC informoval členov, 

že vyvíja tiež úsilie v oblasti transferu inovácií do výroby, napr. prostredníctvom 

minigrantových schém na podporu outsourcingu výskumu, prípadne prostredníctvom 

prepájania výskumu s praxou. 

V rámci workshopu, ktorý nasledoval po Valnom zhromaždení, boli prediskutované najmä 

témy spojené s tvoriacou sa stratégiou pre biohospodárstvo, resp. so zakomponovaním 

podpory biohospodárstva do budúceho Strategického plánu SPP po roku 2021. V súvislosti 

s tým prebehla tiež diskusia o finančných nástrojoch pre pôdohospodárstvo v rámci PRV SR 

2014 - 2020 a o možnostiach financovania inovatívnych myšlienok v budúcom programovom 

období 2021 – 2027. Súčasťou workshopu bola aj diskusia o možnostiach sieťovania 

v biohospodárstve, ktorú viedli zástupcovia PEDAL Consulting, s.r.o. v rámci projektu Horizont 

2020 s názvom Biobridges.  
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Okrem toho sa dňa 24.9.2019 konalo aj zasadnutie Správnej rady BEC. Členovia Správnej rady 

rokovali najmä o hospodárení BEC a o možnostiach financovania chodu a aktivít klastra, ktoré 

by v budúcnosti mohli pomôcť zlepšiť jeho udržateľnosť z pohľadu financií.      
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4. NAŠE AKTIVITY V ROKU 2019 

Aktivity BEC v roku 2019 zahŕňali najmä: 

- Poradenstvo, transfer poznatkov a informačné aktivity pre MSP  

- Propagačné a marketingové aktivity, účasť na podujatiach 

- Účasť v pracovných skupinách na národnej aj medzinárodnej úrovni 

- Realizáciu medzinárodných projektov 

- Tvorbu analytických a strategických dokumentov  

- Budovanie medziklastrovej a medziodvetvovej spolupráce  

 

Poradenstvo, transfer poznatkov a informačné aktivity 

BEC zabezpečuje sieťovanie s cieľom vzájomnej výmeny poznatkov a poskytuje na mieru šité 

poradenské služby v oblasti inovácií. Tieto aktivity sú zväčša realizované na individuálnej báze, 

nakoľko biohospodárstvo je témou so širokým záberom a rovnako členovia a partneri majú 

rôznorodé zameranie. Na problémy, potreby a požiadavky členov a partnerov sa preto 

prihliada jednotlivo. Rovnako informácie, ktoré klaster rozosiela relevantným partnerom, sú 

filtrované podľa témy a identifikovaného záujmu. Súčasťou transferu poznatkov sú tiež 

podujatia organizované BEC pre svojich členov a partnerov, ktoré vytvárajú priestor na 

vzájomné interakcie. 

V priebehu roka 2019 BEC informoval svojich členov a partnerov o relevantných vyhlásených 

výzvach na podporu inteligentných inovácií, podporu exportu slovenských potravinárov, 

prípadne podporu prvovýrobcov a spracovateľov z Programu rozvoja vidieka SR. BEC 

pravidelne informuje svojich členov aj o plánovaných podujatiach v oblasti biohospodárstva, 

pričom zástupcovia BEC sa na týchto podujatiach aj sami zúčastňujú.  

 

Propagačné aktivity, účasť na podujatiach 

Dôležitú súčasť prezentácie BEC na národnej aj medzinárodnej úrovni tvoria propagačné 

a marketingové aktivity. Propagácia klastra a jeho členov prebieha najmä prostredníctvom 

účasti na rôznych domácich aj zahraničných podujatiach, kde majú zástupcovia BEC možnosť 

vystúpiť a prezentovať svoje aktivity, úspechy a pod.  

V roku 2019 sa BEC predstavil na nasledovných podujatiach, kde mal možnosť odprezentovať 

seba aj svojich členov:  
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Panelová diskusia: Podpora vytvárania klastrov 

v biohospodárstve  

Miesto a termín konania: Brusel, 14.3.2019 

Zástupca BEC sa zúčastnil v panelovej diskusii, 

kde sa diskutovalo o podmienkach vzniku 

klastrov v biohospodárstve, o poskytovaných 

službách, možnostiach podpory, chode klastrov 

a pod. Klastre tak zdieľali svoje skúsenosti 

s inými klastrami, prípadne s potenciálnymi 

záujemcami o založenie klastra v biohospodárstve. Na podujatí boli prítomní stakeholderi 

z celej Európy.   

Viac informácií: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/advancing-creation-regional-

bioeconomy-clusters 

 

IFIB 2020: Medzinárodné fórum priemyselných 

biotechnológií a biohospodárstva 

Miesto a termín konania: Neapol, 3. – 4.9.2019 

Podujatie vytvorilo priestor nielen na rozšírenie 

obzorov v rôznych témach spojených s 

biohospodárstvom, ale prostredníctvom b2b 

stretnutí aj na nadviazanie kontaktov 

s partnermi z celej Európy. Počas podujatia 

zástupca BEC odprezentoval prístup 

k biohospodárstvu na Slovensku vrátane niekoľkých praktických príkladov jeho aplikácie.  

Viac informácií: https://ifibwebsite.com/ 

 

Tour de ERA Nitra: Tematický seminár H2020 

Miesto a termín konania: Nitra, 25.4.2019 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

zorganizovalo v roku 2019 sériu 5 podujatí v 5 

slovenských mestách s cieľom poskytnúť 

informácie potenciálnym žiadateľom 

o programoch a prebiehajúcich výzvach 

v Európskom výskumnom priestore. Podujatie 

v Nitre bolo venované téme potravinovej bezpečnosti, udržateľného poľnohospodárstva 

a lesného hospodárstva, ako aj biohospodárstva. V jednej zo sekcií bola odprezentovaná úloha 

BEC pri posilňovaní biohospodárstva na Slovensku.  

Viac informácií: https://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=26897 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/advancing-creation-regional-bioeconomy-clusters
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/advancing-creation-regional-bioeconomy-clusters
https://ifibwebsite.com/
https://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=26897
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Fintechsummit: Zelené bankovnícto 

Miesto a termín konania: Bratislava, 

22.10.2019 

Podujatie otvorilo tému postupného 

budovania zeleného financovania 

a bankovníctva na Slovensku. Formou 

panelovej diskusie boli preberané témy 

spojené s podporou projektov založených na 

ekologických princípoch. Banky sú 

subjektami, ktoré majú potenciál a možnosti podporiť ekologicky významné projekty 

a napĺňať tak myšlienky zeleného financovania.  

Viac informácií: https://fintechsummit.sk/2019/svet-miliardoveho-biznisu-v-podobe-

bankovnictva-a-poistovnictva-sa-nam-vdaka-fintech-a-insuretech-meni-priamo-pred-ocami/ 

 

Odborný workshop 

Miesto a termín konania: Nitra, 23.8.2019 

MPRV SR, Sekcia analýz, výkazníctva 

a projektov zorganizovala počas 

medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2019 

odborný workshop venovaný príprave 

stratégie biohospodárstva, ale aj prezentácii 

aktivít iniciatívy BIOEAST. Počas podujatia 

zástupca BEC prezentoval klaster samotný, ako aj praktickú aplikáciu konceptu 

biohospodárstva na Slovensku.  

 

Okrem toho sa zástupcovia BEC v roku 2019 zúčastnili ďalších podujatí: 

➢ Burza výsledkov výskumu NPPC, Bratislava, 12.3.2019 – na podujatí boli 

prezentované výsledky vedy a výskumu NPPC a využitie ich inovatívneho potenciálu pri 

formovaní strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovom období 

2021 – 2027.  

Viac informácií: http://www.nppc.sk/index.php/sk/home/2-all/542-nppc-burza-2018 

➢ Workshop projektu Power4Bio, Nitra, 20.6.2019 -  cieľom tzv. „visioning workshopu“ 

bolo spoločne s regionálnymi zainteresovanými aktérmi formulovať vízie a priority 

regionálnej stratégie biohospodárstva. Prostredníctvom interaktívnej diskusie bol 

zadefinovaný potenciál biohospodárstva v nitrianskom regióne, ale aj na Slovensku.  

Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/z-workshopu-projektu-

power4bio-odborn%C3%ADci-na-p%C3%B4de-spu-formulovali-v%C3%ADzie-a-

priority-region%C3%A1lnej-biohospod%C3%A1rskej-strat%C3%A9gie/ 

https://fintechsummit.sk/2019/svet-miliardoveho-biznisu-v-podobe-bankovnictva-a-poistovnictva-sa-nam-vdaka-fintech-a-insuretech-meni-priamo-pred-ocami/
https://fintechsummit.sk/2019/svet-miliardoveho-biznisu-v-podobe-bankovnictva-a-poistovnictva-sa-nam-vdaka-fintech-a-insuretech-meni-priamo-pred-ocami/
http://www.nppc.sk/index.php/sk/home/2-all/542-nppc-burza-2018
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/z-workshopu-projektu-power4bio-odborn%C3%ADci-na-p%C3%B4de-spu-formulovali-v%C3%ADzie-a-priority-region%C3%A1lnej-biohospod%C3%A1rskej-strat%C3%A9gie/
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/z-workshopu-projektu-power4bio-odborn%C3%ADci-na-p%C3%B4de-spu-formulovali-v%C3%ADzie-a-priority-region%C3%A1lnej-biohospod%C3%A1rskej-strat%C3%A9gie/
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/z-workshopu-projektu-power4bio-odborn%C3%ADci-na-p%C3%B4de-spu-formulovali-v%C3%ADzie-a-priority-region%C3%A1lnej-biohospod%C3%A1rskej-strat%C3%A9gie/
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➢ Food/Bio/Tech, Nitra, 17.9.2019 – v rámci podujatia Food/Bio/Tech organizovaného 

SPU v Nitre sa konal workshop na tému úlohy biohospodárstva v potravinárskom 

hodnotovom reťazci. Pozvaní účastníci diskutovali o výzvach, ktoré ovplyvňujú 

spoluprácu medzi aktérmi v biologických odvetviach, predajcami, spotrebiteľmi a pod. 

Viac informácií: https://fbtcon.fbp.uniag.sk/   

 

Účasť na podujatiach v rámci medzinárodných projektov, do ktorých je BEC zapojený ako 

partner: 

➢ Zasadnutie riadiaceho výboru projektu Danube S3 Cluster, Maribor, 11. – 12.4.2019 

– partneri diskutovali o doposiaľ zrealizovaných aktivitách projektu a o úlohách na 

nadchádzajúce obdobie, najmä o regionálnych analýzach a inovačných auditoch.  

➢ Focus Group na tému „Zdravé potraviny“ projektu Danube S3 Cluster, Bukurešť, 24. 

– 26.6.2019 – podtémami fokusovej skupiny boli funkčné potraviny a inteligentné 

poľnohospodárstvo. Účastníci v priebehu podujatia identifikovali hlavné potreby 

v daných témach a navrhli možné riešenia, z čoho následne vyplynuli nápady na nové 

projekty.  

➢ Zasadnutie riadiaceho výboru projektu Danube S3 Cluster a Focus Group na tému 

„Otvorené inovácie v klastroch“, Kišiňov, 30.9. – 2.10.2019 – partneri projektu sa 

znovu stretli, aby prediskutovali progres v rámci prebiehajúcich aktivít. Zároveň bola 

zorganizovaná fokusová skupina s podtémou digitálnych inovačných hubov 

v poľnohospodárstve a v oblasti transferu technológií.  

➢ Úvodné stretnutie partnerov projektu CHAIN REACTIONS, Szombathely, 21.5.2019 – 

na podujatí sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých projektových partnerov, aby 

prediskutovali kľúčové úlohy v rámci projektu.   

➢ Stretnutie riadiaceho výboru projektu CHAIN REACTIONS, Regensburg, 29. – 

30.10.2019 – odprezentovaný bol stav mapovania regionálnych aktérov vo vybraných 

odvetviach (biohospodárstvo, energetika a životné prostredie, zdravie, pokročilá 

výroba, IKT) v regiónoch zapojených do projektu. Prediskutované boli tiež metodiky na 

analýzu hodnotových reťazcov v uvedených sektoroch.  

➢ Sprostredkovateľské stretnutie v rámci projektu KETGATE, Benátky, 31.1.2019 – 

počas podujatia sa zástupca BEC zúčastnil série b2b stretnutí, počas ktorých boli 

nadviazané kontakty so zahraničnými partnermi v oblasti výskumu, vývoja, ale aj 

s podnikateľmi.   

 

Ďalšími nástrojmi propagácie a komunikácie BEC je vlastná webstránka 

(www.bioeconomy.sk), ktorá je pravidelne aktualizovaná v slovenskom aj anglickom jazyku. 

Klaster je tiež zaregistrovaný na európskej klastrovej platforme European Cluster 

Collaboration Platform, kde má vytvorený svoj profil 

(https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/bioeconomy-cluster). Táto 

registrácia slúži tak na propagáciu BEC, ako aj na vyhľadávanie relevantných partnerov. 

https://fbtcon.fbp.uniag.sk/
http://www.bioeconomy.sk/
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/bioeconomy-cluster
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Účasť v pracovných skupinách 

V roku 2019 sa BEC zúčastnil zasadnutia strategickej pracovnej skupiny SCAR pre 

biohospodárstvo, ktoré sa konalo dňa 28.10.2019 v Paríži. Prediskutované boli podmienky 

fungovania a témy tejto pracovnej skupiny na nadchádzajúci rok. Okrem toho sa zástupca BEC 

v dňoch 29. – 30.10.2019 zúčastnil Európskeho biohospodárskeho workshopu, ktorý sa 

rovnako konal v Paríži. Išlo o podujatie zorganizované v súvislosti s napĺňaním francúzskej 

stratégie pre biohospodárstvo a odprezentované boli okrem odborných tém súvisiacich 

s biohospodárstvom aj viaceré národné stratégie a akčné plány v tejto oblasti.  

 

 

 

Okrem toho v roku 2019 prebiehala aktívna debata s členmi Národnej platformy AgroBioFood 

Nitra, v rámci ktorej sa vyvíja úsilie na zapojenie Slovenska do svetového výskumného 

združenia pre potraviny, výživu a zdravie (tzv. Food, Nutrition and Health Research 

Infrastructure – FNH-RI). BEC v roku 2019 podpísal Memorandum o porozumení ohľadom 

zapojenia partnerstva FNH-RI do Cestovnej mapy Európskeho strategického fóra 

o výskumných infraštruktúrach ESFRI, ktorý je strategickým nástrojom na rozvoj vedeckej 

integrácie Európy.    

 

Medzinárodné projekty 

V priebehu roka 2019 BEC realizoval nasledovné medzinárodné projekty ako projektový, resp. 

ako asociovaný partner: 

 

Projekt: CHAIN REACTIONS 

Program: Stredná Európa 

Trvanie: 04/2019 – 03/2022 

V roku 2019 sa začala realizácia projektu CHAIN REACTIONS, ktorý má za cieľ zvýšiť inovačnú 

kapacitu MSP v nasledovných sektoroch: pokročilá výroba, IKT a elektronika, energia a životné 
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prostredie, biohospodárstvo, zdravie. BEC vedie pracovný balík zameraný na analýzu 

hodnotových reťazcov a na implementáciu pilotných aktivít. V projekte sa mapujú a navrhujú 

praktické nástroje na meranie inovačného potenciálu a kapacity MSP a vytvárajú sa inovačné 

a rastové aliancie pozostávajúce zo zástupcov znalostného trojuholníka, ktoré budú svojimi 

odbornými znalosťami podporovať inovácie hodnotových reťazcov.  

 

Projekt: Danube S3 Cluster 

Program: Dunajský nadnárodný program 

Trvanie: 07/2018 – 06/2021 

Projekt začal už v roku 2018. V priebehu roka 2019 sa v rámci neho zrealizovalo viac ako 200 

inovačných auditov klastrov a ich členov v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva 

z krajín dunajského regiónu. Okrem toho sa organizovali fokusové skupiny na kľúčové témy 

projektu (zdravé potraviny a otvorené inovácie v klastroch), kde sa formovali nové projektové 

nápady, pričom niektoré z nich budú implementované v rámci pilotných aktivít projektu.  

 

Projekt: KETGATE 

Schéma:  Interreg Stredná Európa 

Trvanie:  07/2017 – 08/2020 

BEC je asociovaným partnerom v tomto projekte, pričom hlavné úlohy spočívajú v účasti na 

vybraných (matchmakingových) podujatiach a v prispievaní do výstupov projektu 

prostredníctvom dotazníkových prieskumov. BEC má účasťou v projekte tiež prístup k službám 

vytvorenej KETGATE Network, ktorá prepája výskum s praxou a umožňuje podnikateľom 

hľadať riešenia v oblasti aplikácie KET do ich činnosti.    

 

V roku 2019 sa BEC zapojil do tvorby ďalších medzinárodných projektov ako člen konzorcia. 

Išlo o projekty v rámci programu Horizont 2020 (výzvy COSME, INNOSUP, BBI a pod.), 

Dunajského nadnárodného programu, prípadne programu Erasmus+.  

 

Ďalšie aktivity 

Jednou z kľúčových aktivít BEC v roku 2019 bola spolupráca s Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri tvorbe analyticko-strategického dokumentu 

„Stratégia pre biohospodárstvo na Slovensku – Príspevok slovenského biohospodárstva 

k Strategickému plánu SPP 2021 – 2027“. Na jeseň 2019 BEC vypracoval úvodnú správu 

k uvedenému dokumentu a tiež rozsiahlu analýzu biohospodárstva na Slovensku a v Európe. 

Do tvorby zapojil niekoľko expertov na jednotlivé oblasti biohospodárstva a pripravil tiež 

verejnú konzultáciu, v rámci ktorej bol spracovaný materiál zaslaný na pripomienkovanie 

členom Monitorovacieho výboru PRV SR 2014 – 2020 a ďalším partnerom a expertom. Cieľom 
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dokumentu je do budúceho Strategického plánu SPP 2021 – 2027 premietnuť intervencie 

zamerané na podporu biohospodárstva a vytvoriť tak priestor pre zelené projekty 

podporujúce najmä spoluprácu a nové biohospodárske riešenia.   

  

V roku 2019 BEC rozširoval svoj záber medziklastrovej a medziodvetvovej spolupráce. V tejto 

súvislosti boli podpísané viaceré zmluvy o spolupráci s partnermi (najmä klastrami) v strednej 

a východnej Európe. Cieľom je najmä spolupráca pri rozvoji inovácií v dunajskom regióne a 

vzájomná výmena informácií.  Zmluvy boli uzatvorené s nasledovnými partnermi: 

• Agro-klaster (Chorvátsko) 

• Vukovar-Srijem Development Agency (Chorvátsko) 

• AgroTransilvania Cluster (Rumunsko) 

• Agricultural ICT Cluster (Maďarsko) 
 

V roku 2019 BEC hostil delegáciu z Moldavska, ktorú tvorili zástupcovia Ministerstva 

hospodárstva a infraštruktúry, Organizácie pre rozvoj sektora malých a stredných podnikov, 

Moldavskej investičnej agentúry, Národnej platformy žien Moldavska a OECD. Išlo o študijnú 

návštevu, ktorá bola zorganizovaná v rámci oficiálnej slovenskej rozvojovej spolupráce 

(SlovakAid) prostredníctvom programu Sharing Slovak Expertise a bola zameraná na zdieľanie 

expertných skúseností slovenských náprotivkov v odvetví, v ktorom pracujú. BEC počas 

študijnej návštevy odprezentoval svoje aktivity, svojich členov, poskytol obraz o fungovaní 

klastra, možnostiach financovania a schémach dostupných pre klastre na Slovensku.   
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BEC sa v roku 2019 venoval aj práci so študentami. Pre študentov Fakulty ekonomiky 

a manažmentu SPU v Nitre bola v rámci študijného predmetu Bioekonomika odprednášaná 

výberová prednáška na tému biohospodárstva a príkladov dobrej praxe v slovenských 

podmienkach. Zúčastnili sa jej okrem slovenských aj viacerí zahraniční študenti, ktorí na 

univerzite absolvujú študijné stáže prostredníctvom programu Erasmus.  
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5. PLÁN AKTIVÍT NA ROK 2021 

Plánované aktivity na rok 2021 zahŕňajú najmä: 

➢ Budovanie vlastného systému podpory inovácií v biohospodárstve prostredníctvom 
inovačných voucherov, podpora subjektov v biohospodárstve (nielen členov BEC) a ich 
inovatívnych nápadov. 

➢ Posilňovanie členskej základne BEC o inovatívne malé a stredné podniky v rôznych 
odvetviach biohospodárstva a podpora sieťovania. 

➢ Účasť na národných a medzinárodných podujatiach (fyzických alebo online) s cieľom 
presadzovať spoločné záujmy a propagovať BEC a jeho členov. 

➢ Informovanie členov BEC o možnostiach zapojenia sa do projektov na národnej 
a medzinárodnej úrovni, informovanie o podujatiach organizovaných BEC a inými 
organizáciami.  

➢ Priebežné plnenie úloh vyplývajúcich z účasti BEC v medzinárodných projektoch 
(tvorba výstupov, organizácia podujatí, zapájanie členov do vybraných projektových 
aktivít a pod.). 

➢ Zapájanie BEC do nových výziev a projektov, najmä v rámci programu Horizont 2020, 
Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa. 

➢ Priebežné plnenie úloh vyplývajúcich z účasti BEC v pracovných skupinách na národnej 
a európskej úrovni, zapájanie sa do existujúcich alebo novovznikajúcich pracovných 
skupín.  

➢ Podpora Národnej platformy AgroBioFood Nitra v jej aktivitách smerom k FNH-RI 
a ESFRI Roadmap a organizácia pravidelných stretnutí členov platformy a ďalších 
partnerov.  

➢ Spolupráca s Úniou klastrov Slovenska, Ministerstvom hospodárstva SR, SIEA 
a ostatnými slovenskými klastrami pri posilňovaní úlohy klastrov v slovenskom 
hospodárstve. 

➢ Posilnenie imidžu BEC na národnej aj medzinárodnej úrovni, pravidelná aktualizácia 
obsahu webstránky a profilu klastra na ECCP. 
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