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Vize Platformy pro bioekonomiku ČR  

Platforma pro bioekonomiku České republiky (dále Platforma) vychází z definice 

bioekonomiky, která zahrnuje produkci obnovitelných biologických zdrojů, jejich zpracování 

na potraviny, krmiva a výrobky založené na biotechnologiích a bioenergii. Vzhledem 

k interdisciplinárnímu charakteru zahrnuje celou řadu odvětví, která produkují, využívají nebo 

řídí biologické zdroje a aktivity vázané na výzkum celé řady procesů a jejich dalšího využití. 

Vize: 

Platforma chce být nositelem a šiřitelem informací a zkušeností směrem k široké odborné 

i laické veřejnosti a jejich rozvoje v celé oblasti bioekonomiky v souladu se strategií EU pro 

bioekonomiku (Udržitelná bioekonomika pro Evropu: posílení propojení mezi ekonomikou, 

společností a životním prostředím), Inovační strategií České republiky 2019–2030 a dalšími 

souvisejícími strategiemi na národní úrovni.  

Platforma podporuje soustavné zvyšování znalostní báze v oblasti bioekonomiky. Klade důraz 

na dlouhodobě udržitelné a odpovědné hospodaření s přírodními zdroji směřující k prosperitě 

a kvalitě života jednotlivce i celé společnosti a chce přispívat k naplňování cílů udržitelného 

rozvoje OSN. 

Platforma pro bioekonomiku České republiky si stanovuje následující dlouhodobé cíle:  

1. Soustavně prohlubovat znalosti v jednotlivých oblastech bioekonomiky a podporovat 

jejich využití v praxi.  

2. Úzce spolupracovat s výzkumnými organizacemi, aplikační sférou a podniky, které se 

mohou zapojit v rámci bioekonomiky. 

3. Aktivně se zúčastnit procesu tvorby Národní strategie rozvoje bioekonomiky.  

4. Podporovat vzájemnou informovanost všech subjektů působících v rámci 

bioekonomiky a rozvíjet povědomí o nejnovějších poznatcích prostřednictvím sdílené 

databáze. 

5. Prezentovat Platformu a její výsledky široké laické i odborné veřejnosti a zvyšovat 

úroveň znalostí o jednotlivých oblastech bioekonomiky. 

6. Rozvíjet partnerské vztahy s obdobnými institucemi v zahraničí. 

7. Využívat nové tuzemské i zahraniční poznatky v bioekonomice pro zvyšování 

konkurenceschopnosti a udržitelnosti,   při respektování celospolečenských zájmů.  

8. Spolupracovat s příslušnými ministerstvy, výzkumnými organizacemi, nevládními 

institucemi, profesními organizacemi, organizacemi sdružujícími konzumenty, 

zájmovými organizacemi, univerzitami a vysokými školami při formování strategie 

bioekonomiky v ČR a identifikovat priority bioekonomiky. 

9. Informovat o plnění úkolů průběžně na webu Platformy i prostřednictvím tiskových 

zpráv v mediích. 


