PROJEKT GoDanuBio
Participativní ekosystémy pro oživení spolupráce mezi venkovem
a městy pomocí řízeného rozvoje cirkulární bioekonomiky
v Dunajském regionu
Participative Ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban
cooperation through governing Danube Circular Bioeconomy
PaedDr. Pavla Břusková
Národní klastrová asociace,
partner projektu GoDanuBio

Valné shromáždění Jihočeského spolku pro bioekonomiku, z. s., České Budějovice, 15. 9. 2020

Projekt GoDanuBio – základní údaje
Financování
-

Danube Transnational Programme (DTP), 3. výzva z ledna 2019
Priority axis 4: Well governed Danube region
Specific objective 4.1: Improve institutional capacities to tackle major societal challenges
Celkový rozpočet projektu: 2.713.796,50 Euro

Trvání projektu

- 30 měsíců – od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022

Partneři

- 19 projektových partnerů a 6 asociovaných partnerů z 10 zemí (AT, BG, CZ, DE, HR, HU, RO, SI,
SK, RS), 5 klastrových organizací, 3 ministerstva, orgaizace na podporu podnikání a inovací
- vedoucí partner: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (DanuBioValNet)
- za ČR: NCA – projektový partner, Národní síť Zdravých měst ČR – asociovaný partner
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Specifické cíle a aktivity projektu GoDanuBio
1. Zpracování Integračního plánu pro společné vytváření ekosystémů participativní governance
(Development of an Integration Plan for participative governance co-creation ecosystems)

• mapování stávajících regionálních strategií a struktur governance, identifikace relevantních aktérů již
zapojených do řešení demografických změn; zapojení nových aktérů a stakeholderů do procesu pomocí
Integračního plánu, a tím posílení spolupráce venkova a měst ve zúčastněných regionech;
2. Vytvoření meziregionální Strategie společné governance pro zavedení participativních ekosystémů a
nadnárodní platformy
(Development of a cross-regional Joint Governance Strategy for establishing participative ecosystems and
a transnational platform)

• vytvoření a realizace strategie společné governance pro mozkový trust dunajské cirkulární bioekonomiky
(Danube Circular Bioeconomy Brain Trust), iniciace vzájemného učení se a vytvoření strategické
platformy pro synergizaci spolupráce v Dunajském makroregionu při řešení demografických změn s
využitím regionálních specifik;
3. Budování kapacit a realizace systematické spolupráce na bázi víceúrovňové participativní governance
(Capacity Building and implementation of a systematic multi-level participative governance cooperation)

• budování kapacit ve veřejném sektoru cestou spolupráce víceúrovňové participativní governance;
příprava a implementace školících programů a Akčního plánu pro rozvoj venkova k zavedení modelů
participativní governance a zvýšení institucionálních kapacit; zapojení všech zainteresovaných stran
a aktérů do společného vytváření (co-creation) inovačních pilotních projektů v oblasti cirkulární
bioekonomiky s cílem ekonomické obnovy venkova, a tím i zvýšení atraktivnosti venkovských oblastí
pro mladé lidi.
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Pracovní balíčky a výstupy projektu GoDanuBio
WP-T1 – Analýza rámcových podmínek cirkulární bioekonomiky

Výstupy: zmapování relevantních regionálních dokumentů a struktur governance (existující reg./makroreg.
bioekonomické strategie), výsledné zprávy o regionálním portfoliu dokumentů a stakeholderů, Makroregionální rámcové
podmínky cirkulární bioekonomiky

WP-T2 - Bioekonomizace regionální excelence

Výstupy: Identifikace vysoce potenciálních aktérů a regionálních specifik s potenciálem excelence, Integrační rozvojový
plán za region; zapojení stakeholderů do vzdělávání (Interregional Circular Bioeconomy Learning), Meziregionální plán
pro rozvoj udržitelné a holistické cirkulární bioekonomiky, chybějící články v regionálních cirkulárních bioekonomikách,
brožura Nejlepší praktiky v mobilizaci aktérů pro cirkulární bioekonomiku, webináře, mezinárodní akce

WP-T3 – Nadnárodní strategie pro strukturu governance cirkulární bioekonomiky

Výstupy: ustavení Mozkového trustu pro dunajskou cirkulární bioekonomiku, společná strategie; plány pro regionální
politiku, nadnárodní doporučení, zmapování regionálních ekosystémů, dialogy k regionálním politikám a Roadmap pro
nadnárodní dialog mozkového trustu

WP-T4 – Akce na úrovni politik a budování kapacit

Výstupy: vzdělávací program pro participativní governance a realizace vlastních školení pro budování kapacit ve veřejné
sféře; Koncepce a implementace “Co-creation workshops” - příležitosti pro rozvoj venkova a Akční plán - Regionální
distribuovaná bioekonomická prostředí excellence; spoluvytváření inovativních pilotních projektů v oblasti cirkulární
bioekonomiky.
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Shrnutí

Projekt GoDanuBio chce řešit nežádoucí demografické změny pomocí dosud
neodhaleného potenciálu, který pro ekonomický rozvoj venkova nabízí
bioekonomika:

 zaujmout místní aktéry z regionální politiky, průmyslu, univerzit a občanských organizací ke
spolupráci formou víceúrovňové governance a vytvořit tak ekosystém pro rozvoj bioekonomiky;
 předvést možnosti mezisektorové spolupráce (bioekonomický hodnotový řetězec) a prokázat
přínosy “bioekonomizace” regionálních silných stránek (excelence);
 demonstrovat ekonomické a společenské hodnoty ekosystémů založených na obnovitelných
biologických zdrojích (OBZ) s možností meziregionální spolupráce v Dunajském makroregionu;
 využít vybudované institucionální kapacity a vyhodnocené příležitosti k realizaci transformačních
procesů na bázi cirkulární a holistické bioekonomiky vedoucích k požadovaným demografickým
změnám ve zúčastněných regionech
 zavést koncepci distribuovaných bioekonomických prostředí excelence zaměřenou na
propojování místní výrobní sítě se sítí regionálních producentů OBZ přispívající k obnově
venkovských oblastí
 napomáhat zahrnutí tématu bioekonomiky do národní/regionální/místní úrovně politik s
výslednou přípravou a přijetím bioekonomických strategií
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Děkuji za pozornost a těšíme se na spolupráci!
PaedDr. Pavla Břusková, odborná konzultantka, bruskova@nca.cz
Lenka Podjuklová, projektová manažerka, podjuklova@nca.cz

Národní klastrová asociace
CPI, Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, www.nca.cz
NCA – člen Platformy pro bioekonomiku České republiky
NCA – partner projektu DanuBioValNet (2016-2019)
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet
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