
 

Posilnenie krajín strednej a východnej Európy 

v rozvoji obehových stratégií 

biohospodárstva a vypracovaní akčných 

plánov 
 
Empowering the Central and  
Eastern European Countries to Develop  
Bioeconomy Strategies and Action Plans 

Tlačová správa 
15 SEPTEMBER 2022 

 

 
 



 
 

 

1 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Začal sa projekt CEE2ACT, ktorý podporí 10 krajín strednej a východnej Európy v 
rozvoji stratégií obehového biohospodárstva 

 
15 September 2022 
 
V dňoch 13. – 14. septembra 2022 sa stretli zástupcovia 17 organizácií zo 17 
európskych krajín v Budapešti, aby úspešne odštartovali realizáciu projektu CEE2ACT, 
financovaného z programu Európskej Únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 
Európa. 
 
Európska zelená dohoda nasmerovala Európu na jej cestu stať sa prvým klimaticky 
neutrálnym kontinentom do roku 2050 a dosiahnuť zelenú transformáciu, ktorá bude 
spravodlivá a inkluzívna. Jedným z kľúčových krokov na dosiahnutie tejto klimatickej 
neutrality je biohospodárstvo. Aktualizácia stratégie EÚ pre biohospodárstvo z roku 
2018 zdôraznila význam rozvoja národných stratégií a akčných plánov biohospodárstva 
pri zavádzaní udržateľného a obehového biohospodárstva v celej Európe, pričom sa 
zohľadnia ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty.   
 
V súčasnosti stále existujú členské štáty, vrátane mnohých krajín strednej a východnej 
Európy, ktoré nemajú svoju národnú stratégiu a akčný plán biohospodárstva napriek 
tomu, že disponujú bohatými zdrojmi biomasy a potenciálom v oblasti biohospodárstva. 
V krajinách strednej a východnej Európy však existujú rôzne regionálne iniciatívy 
podporujúce biohospodárstvo.  
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčasnosti pripravuje cestovnú 
mapu pre obehové biohospodárstvo, čo predstavuje významný krok smerom k tvorbe 
budúcej stratégie pre biohospodárstvo na národnej úrovni.  
 
Cieľom projektu CEE2ACT je pomôcť krajinám strednej a východnej Európy (Maďarsko, 
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) 
i mimo nej (Grécko, Srbsko) pri rozvoji stratégií a akčných plánov obehového 
biohospodárstva, a to prostredníctvom prenosu poznatkov a inovatívnymi modelmi 
riadenia, aby sa tak dosiahli lepšie informované rozhodovacie procesy, lepšia 
spoločenská angažovanosť a podporili sa inovácie vychádzajúce z praxe krajín s vyššou 
úrovňou rozvoja biohospodárstva (Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Nemecko, Holandsko, 
Španielsko a Švédsko).  
 
Prenos poznatkov a inšpirácie v kreatívnych formátoch budú poskytovať národné centrá 
biohospodárstva, ktoré budú vytvorené v rámci projektu CEE2ACT. Vo všetkých 
aktivitách projektu sa bude uplatňovať prístup zdola nahor, ktorý pomôže riešiť 
špecifické medzery v znalostiach a nedostatky konvenčného prístupu zhora nadol, a tým 
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sa budú budovať užšie prepojenia medzi aktérmi vo verejných inštitúciách, súkromnom 
sektore, priemysle, akademickej obci, výskume, ako aj v občianskej spoločnosti.  
 
V projekte sa vykoná základné hodnotenie a zrealizujú sa aktivity na zapojenie 

zainteresovaných strán, ktoré zabezpečia aktívnu účasť všetkých relevantných aktérov 

v biohospodárstve. Vytvoria sa digitálne riešenia pre udržateľné riadenie, ktoré 

podporia výmenu najlepších postupov v oblasti transferu poznatkov a pomôžu 

k budovaniu kapacít zainteresovaných strán pri rozvoji stratégií biohospodárstva 

prístupom zdola nahor.  

 

Zistenia sa využijú a rozšíria prostredníctvom praktických nástrojov, usmernení 
a politických odporúčaní na podporu cieľových krajín pri vytváraní flexibilných 
a inkluzívnych stratégií a akčných plánov biohospodárstva, čím sa posilní spoločenská 
angažovanosť pri prechode krajín na obehové biohospodárstvo.  
 
O projekte CEE2ACT 
 
Zapojené krajiny: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Fínsko, 
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko. 
 
Celkový rozpočet a finančné zdroje:  3,9 milióna EUR. Výzva: HORIZON-CL6-2021-
Governance-01-10 . Projekt získal financovanie z programu Európskej únie Horizont 
Európa na základe grantovej zmluvy č. 101060280. 
 
Trvanie: 36 mesiacov (1. September 2022 – 30. September 2025) 
 
Koordinátor: María Beatriz Rosell, Senior Project Manager, Geonardo Environmental 
Technologies Ltd., Email: maria.beatriz.rosell@geonardo.com 
 
Médiá & komunikácia: Nathalie Bargues, Project Manager, Greenovate! Europe, Email: 
n.bargues@greenovate-europe.eu 
 
Web: www.cee2act.eu 
 
Sociálne siete: LinkedIn a Twitter  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-10
mailto:n.bargues@greenovate-europe.eu
http://www.cee2act.eu/
https://www.linkedin.com/company/cee2act-project/
https://twitter.com/CEE2ACT

