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AMBASADOŘI BBI 
A KONTAKTY

Chcete se o naší síti infopointů 
dozvědět víc?  
Zapojte se do programu  
ambasadorů BBI:

Linkedin, odborné skupiny CELEBio:

CELEBio – Central European Leaders of Bioeconomy Network

HLAVNÍ BODY

BULHARSKO
CHORVATSKO

ČESKÁ REPUBLIKA
MAĎARSKO

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVINSKO

27,734 Zemědělství
(primární posklizňové zbytky a zbytky po prořezávání trvalých porostů)

1,647 Odpad ze zemědělsko-potravinářského zpracování
(např. olivové pecky, sedlina z hroznové šťávy, obilné otruby, rýžové plevy)

5,057 Bioodpady a pospotřební dřevo

10,119 Určené trvalé plodiny na nevyužité půdě

Sledujte národní stránky CELEBio na Facebooku!
CELEBio България 

CELEBio Hrvatska

CELEBio Česká republika

CELEBio Hungary

CELEBio Slovakia

CELEBio Slovenia 

40,670 Lesy
(primární lesnická výroba, posklizňové zbytky a zbytková hmota z těžby dřeva)

Celkový potenciál biomasy (ktun suchého materiálu) v roce 2020 pro Bulharsko,  
Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko  
(zdroj: S2BIOM base potential)

ZEMĚ, NA NĚŽ SE ZAMĚŘUJEME



KONTEXT
Rychlost rozvoje biohospodářství není v  rámci Evropy vyvážená, jelikož země, které 

inovují „umírněně“ či „v malém“, zaostávají. To může být důsledkem nedostatečných 

znalostí potenciálu biovýroby a podpůrných mechanismů v těchto zemích. Vinu však 

nese i nedostatečné povědomí o těchto zemích v rámci EU a politika, která nepočítá 

s jejich specifickými podmínkami.

PROJEKT
Projekt CELEBio (Central Europe Leaders in Bioeconomy, Síť středoevropských lídrů 
v oblasti biohospodářství) vznikl proto, aby usnadnil vznik a šíření biohospodářských 

aktivit v  šesti zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, a to skrze informace 

založené na faktech, tvorbu akčních plánů založených na důkazech a networking.

CELEBio poskytuje: 

• Zprávy o dostupnosti a potenciálu biomasy,

• soupisy zainteresovaných stran v oblasti biohospodářství,

• informace založené na faktech, národní akční plány a dokumenty,

• networkingové příležitosti, 

• vnitrostátní body přístupu k informacím o aktivitách a 
příležitostech v biohospodářství (program ambasadorů BBI).

CELEBio poskytuje informace o potenciálu a výhodách biohospodářských 

aktivit, které jsou ve střední Evropě dostupné pro místní hospodářství,  

životní prostředí a společnost skrze:

• Mapování biohospodářských odvětví a hodnotových řetězců, 

• určování potenciálu udržitelné biomasy,

• vývoj národních akčních plánů a dokumentace,

• poskytování soupisů zainteresovaných stran v oblasti biohospodářství,

• organizaci biohospodářských událostí a workshopů.
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