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Agenda:
E. Cudlínová zahájila schůzku. Shrnula výsledky projektu POWER4BIO a možnosti, kam směrovat
aktivitu expertní skupiny / spolku. Bylo vyzdviženo založení JSBE. Ukončení projektu dává spolku větší
svobodu v aktivitách.
1. Ukončení projektu POWER4BIO (14:00-14:30)
Výsledky a materiály související s ukončením projektu POWER4BIO. (E. Cudlínová)
E. Cudlínová ve stručnosti zopakovala základní cíle, zapojené regiony a hlavní výstupy projektu
POWER4BIO a poděkovala členům expertní skupiny za jejich práci při řešení projektu.


Shrnutí projektu POWER4BIO

1.2. Nabídka přeložených materiálů (deliverables) z projektu POWER4BIO. (J. Maxa)
1.3. Materiály z dalších souvisejících projektů - prezentace z Bioeconomy Innovation Week. (J. Maxa)
J. Maxa představil výstupy projektu včetně odkazů na webu – oficiální web POWER4BIO i český web
expertní skupiny. Součástí prezentace byla stručná charakteristika jednotlivých výstupů. Dostupné
jsou i české překlady vybraných častí těchto výstupů projektu POWER4BIO. Materiály z Bioeconomy
Innovation Week jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce.


Praktické výstupy z projektu POWER4BIO a Bioeconomy Innovation Week – rozcestník (plné
anglické verze výstupů, české překlady, prezentace)



Praktické výstupy z projektu POWER4BIO a Bioeconomy Innovation Week – stručná
prezentace

2. Organizační záležitosti JSBE (14:30-14:40)
2.1. Virtuální zasídlení spolku. (J. Maxa)
J. Maxa popsal virtuální zasídlení spolku (doručovací adresa, prezentace na webu JAIP)
E. Cudlínová vysvětlila podstatu zasídlení, které má spolek předplaceno. Do budoucna bude potřeba
zasídlení financovat z prostředků spolku.
2.2. Web JSBE. (J. Maxa)
J. Maxa představil plánovaný web JSBE. Vytvoření webu, webhosting a některé služby spojené
s údržbou jsou rovněž předplaceny z projektu POWER4BIO. Na zakázku tvorby webu JSBE proběhlo
výběrové řízení. Web bude v českém i anglickém jazyce. Bude mít vlastní doménu a e-mail. Dále byla
představena plánovaná struktura webu.
2.3. Účet JSBE / platba členských poplatků. (M. Matějčková)
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M. Matějčková doplnila informace o zapsání spolku, jeho orgánech (představenstvo a revizní komise)
a základních údajích uvedených v obchodním rejstříku. Členové spolku byli vyzváni zaplatit do konce
dubna příspěvky za roky 2020 a 2021 převodem účet č. 2301875897/2010 Fio banka a.s. Členský
příspěvek činí 100,- Kč za rok


Základní údaje o Jihočeském spolku pro bioekonomiku (JSBE)



Web Jihočeského spolku pro bioekonomiku (JSBE) - požadavky

3. Budoucí aktivity JSBE (14:40- 15:10)
3.1. Krajská inovační platforma pro bioekonomiku a cirkulární ekonomiku (KIP). (M. Kotoun)
M. Kotoun představil RIS 3 strategii Jihočeského kraje. Existence dokumentu je podmínkou pro dotační
podporu z EU. Spolek JSBE převzal roli Krajské inovační platformy pro bioekonomiky a cirkulární
ekonomiku. Představena byla příloha I. v současné době je možné ovlivnit zaměření tematických
oblastí, kam budou směřovat finanční prostředky.
Dále bylo stručně prezentován sociální podnik KABINET CZ, jehož aktivita spadá do oblasti oběhového
hospodářství.


Krajská inovační platforma pro bioekonomiku a cirkulární ekonomiku (KIP)

Dotazy a připomínky:
L. Jeřábek: Dotaz na logo a MŠMT. Je možnost finanční podpory ze strany MŠMT?
M. Kotoun: Aktivity v RIS 3 jsou spolufinancovány z MŠMT. Možnosti jsou a bude jich více.
L. Jeřábek: Jedná se i o evropské peníze?
M. Kotoun: Záleží na typu příjemce.
P. Břusková: Jihočeský kraj je jediný kraj, kde byl krok k RIS 3 učiněn. Byly tyto aktivity zmíněny na
národní úrovni?
M. Kotoun: Na národní úrovni má téma oběhového hospodářství svou doménu specializace. Toto
téma je i v jiných krajích.
Marie Kubánková – Asociace výzkumných organizací: Uvažuje se v OP TAK a OP JAK také o výzvách
typu ITI (pro regiony podobně, jako v OP PIK)?
M. Kotoun: OP TAK bude realizován v dílčích částech. Nikoliv územně, ale v rámci domén specializace.
M. Novotná: V rámci původních OP bylo zavedeno, aby projekty byly v souladu s národní inovační
strategií. Nyní se pozornost soustřeďuje na specializaci témat, a proto se bude aktualizovat příloha I.
V. Vojtko: komentář k ITI: Systém přípravy je bottom-up. Jsou plánovány například akce týkající se
polytechnického vzdělávání. Téma bioekonomiky samostatně uchopeno není.
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M. Novotná: Během září by mělo dojít k aktualizaci přílohy 1.

3.2. Příležitosti projektového zapojení do aktivit města ČB. (V. Vojtko)
V. Vojtko popsal příležitosti projektového zapojení do aktivit města ČB. Dále poukázal na to, že by
bylo dobré zvýšit povědomí o bioekonomice mezi politiky. Navrhl zpracovat stručné představení
konceptu bioekonomiky pro širší veřejnost.
Dále uvedl, že pro město jsou zajímavé tyto oblastí: energetika – Teplárna Č.B. - investice do
spalování odpadů; lesy a rybníky (bioamasa), sociální podniky a služby. Byla také vyzdvižena
spolupráce s MAS. Od 1.1. byl novelizovaný zákon o veřejných zakázkách – přibyla povinnost řešit
společenskou odpovědnost.
Dotazy a připomínky:
M. Lapka: Bioekonomika by se měla stát součástí pozitivně laděného politického programu. Jakými
kanály by se šířilo představení konceptu bioekonomiky?
V. Vojtko: Bylo by dobré představit tyto nápady například náměstkovi na městě, který se tím zabývá.
Dále lze použít klasické elektronické kanály. Například členům zastupitelstev takové informace poslat
s návrhy a náměty.
L. Jeřábek: Šlo by využít RIS 3 a oslovit zastupitele?
V. Vojtko: První oslovení/ představení je ideální na úrovni rady, pak teprve zastupitelstvo.
M. Novotná: Ideální je počkat, až ministerstvo průmyslu a obchodu seznámí náměstky s RIS 3.
Z. Dvořáková Líšková: Co se týče MAS, tak bioekonomika je prezentována jako jedno z témat.
Partnerem je Národní síť MAS.
3.3 JSBE a budoucí Národní strategie pro bioekonomiku. (Z. Dvořáková Líšková)
Z. Dvořáková Líšková popsala JSBE v kontextu budoucí Národní strategie pro bioekonomiku. Není
podchycena socioekonomická situace. Je zde možnost zapojit se formou veřejných zakázek do řešení
projektů a zakázek na realizaci socioekonomického výzkumu.
Možná spolupráce se Slovenskem. Strategie regionální rozvoje s Technickou univerzitou ve Zvolenu –
možnost navázání spolupráce na projektech a grantech. Druhá schůzka má být v dubnu 2021.
Dotazy a připomínky:
J. Maxa: Budou v rámci veřejných zakázek zpracovávaná i témata vzdělávání?
Z. Dvořáková Líšková: Z MMR tato možnost bude. Bylo by dobré nechat kurz bioekonomiky
akreditovat pod MŠMT. Bylo by pak možné ho nabízet i pro další vzdělávání dospělé populace či pro
základní a střední školy.
3.4. Bioekonomický kurz. (E. Cudlínová)
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E. Cudlínová uvedla tradici pořádání bioekonomických kurzů na půdě EF JU/ JU. Důležitost kurzů
zaměřených na českou veřejnost či české studenty, aby došlo ke zvýšení povědomí a podpory
bioekonomiky (nejen) v rámci strategických dokumentů v ČR.
4. Různé
Dotazy a připomínky:
M. Lapka: Na kolik je proces akreditace MŠMT administrativně náročný?
Z. Dvořáková Líšková potvrdila, že s přípravou akreditací má zkušenost a nemělo by to být
administrativně náročné.

Kontaktní e-maily evacu@centrum.cz jmaxa@ef.jcu.cz buchtr01@ef.jcu.cz
Děkujeme všem za aktivní účast a těšíme se na další spolupráci.
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