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Čo je biohospodárstvo

Biohospodárstvo predstavuje využívanie a premenu 
obnoviteľných biologických zdrojov na produkty s pridanou hodnotou, 
ako potraviny, krmivá, materiály, energia a iné bio-produkty 
nepoľnohospodárskeho charakteru.



Prečo biohospodárstvo

• Obmedzené fosílne zdroje

• Udržateľné využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov

• Klimatické zmeny

• Circular economy

• Zero waste

• Technologické, organizačné, sociálne inovácie

• ...



Pretože aj EÚ má svoju stratégiu...

A sustainable Bioeconomy for
Europe: strengthening the
connection between economy, 
society and the environment

Updated Bioeconoy Strategy



Aj Slovensko začína myslieť „bioeconomy“

• Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

• Doména Zdravé potraviny a životné prostredie

• Operačný program Výskum a inovácie

• Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 + Strategický plán SPP 2021-
2027

• Horizont 2020

• BIOEAST



Bioeconomy Cluster

• Od roku 2015

• Výsledok dlhodobých skúseností v oblastiach poradenstvo, networking, 
knowledge transfer, európske a národné politiky

• Členovia: SPU v Nitre, NPPC, Agroinštitút + podnikateľské subjekty v 
odvetviach biohospodárstva

• Prepájanie praxe s R&D

• Aktivity na európskej, makro-regionálnej a národnej úrovni

MY
SME



Národná platforma AgroBioFood Nitra

• SPU v Nitre, NPPC a BEC

• Akceptačný list od Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR

• Oficiálny reprezentant SR vo vzťahu k 
európskym a medzinárodným iniciatívam 
a programom

• Aktivity smerom k FNH-RI / ESFRI



Platforma pre biohospodárstvo na Slovensku

• Databáza relevantných expertov v rôznych odvetviach

• Identifikovaných cca 60 odborníkov z výskumno-vývojového, 
akademického, podnikateľského sektora, policy-makers, NGO, ale aj 
médiá

• 21 vyplnených profilov

• Záštitu nad platformou prevzala ministerka pôdohospodárstva



Pracovné skupiny na európskej úrovni

• SCAR Bioeconomy SWG

• ENRD „Mainstreaming the bioeconomy“

• SCAR AKIS

• ERNA (EIP-AGRI)

• Dunajská stratégia (PA7 a PA8)



Medzinárodné projekty

• Danube S3 Cluster – Transnational Cluster Cooperation active on Agro-
food, based on Smart Specialization Approach in Danube region
(Interreg DTP)

• Chain Reactions – Driving smart industrial growth through value chain
innovation (Interreg CE)

• KETGATE – Central European SME Gateway to Key-enabling Technology
Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation
Ecosystem (Interreg CE)

• Horizont 2020 



Zmluvy o spolupráci

• Agricultural ICT Cluster (HU)

• Agro – klaster (CRO)

• Vukovar-Srijem County Development Agency (CRO)

• AgroTransilvania Cluster (RO)



Medziodvetvová spolupráca

• Projekt BIOSMART (Schéma de minimis DM – 13/2017)

• Stratégia Bioeconomy Clustra „Priemysel 4.0 a biohospodárstvo“

• Nastavenie priorít pre rozvoj inteligentného biohospodárstva



Národná stratégia pre biohospodárstvo

• Biohospodárstvo ako súčasť budúceho Strategického plánu SPP na roky 
2021-2027

• Zapojenie praxe (nie stratégia „od stola“)

• Akčný plán + zdroje!



Pridajte sa k nám!
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