
 

 

Advancing Sustainable Circular Bioeconomy 
 

 in Central and Eastern European countries  

 

Institutul de Economie Agrară este partener în cadrul proiectului BIOEASTsUP, Dezvoltarea 

bioeconomiei circulare durabile în țările Europei Centrale și de Est, finanțat prin Programul-cadru pentru 

cercetare și inovare Orizont 2020 în baza acordului de grant nr. 862699.  

 

Scop: sprijinirea implicării părților interesate relevante, accentuând bioeconomia circulară durabilă pe 

agenda guvernelor CEE, îmbunătățind formatele de cooperare macro-regională cu legături în aval și în 

amonte ale sectorului agroalimentar și sprijinind strategiile naționale de bioeconomie.  

 

Obiectivul general: să sprijine inițiativa BIOEAST în implementarea Viziunii sale pentru 2030 și a 

Planului de acțiune pentru tranziția a 11 țări  ale Europei Centrale și de Est (CEE) la bioeconomie. 

BIOEASTsUP își dorește să realizeze următoarele: 

1. Să stimuleze gândirea strategică la nivel guvernamental și dezvoltarea transnațională a strategiilor 

naționale de bioeconomie circulară în țările BIOEAST (ţările CEE); 

2. Să sublinieze și să încurajeze rolul abordărilor cu mai multe părți interesate și cu mai mulți actori, 

precum și co-crearea inovației în dezvoltarea de noi lanțuri de valoare pentru a promova 

bioeconomia; 

3. Să dezvolte o abordare de jos în sus a părților interesate pentru o agendă strategică consolidată de 

cercetare și inovare (SRIA) în domeniul bioeconomiei pentru țările BIOEAST; 

4. Să stabilească și să mențină un cadru macroregional pentru a realiza și dezvolta SRIA  și planul de 

acțiune BIOEAST; 

5. Să faciliteze elaborarea de politici bazate pe dovezile; 

6. Să crească vizibilitatea bioeconomiei în regiunea BIOEAST. 

 

Coordonator: Institutul de Științe ale Solului și Cultivarea Plantelor (IUNG-PIB) Polonia  

 

Consorțiu: 21 instituţii de cercetare şi universitare şi diferite instituții guvernamentale din cele 11 țări din 

centrul şi estul Europei (CEE) și din Germania și Finlanda, și anume: Institutul de Științe ale Solului și 

Cultivarea Plantelor, (IUNG-PIB) – Polonia, Institutul de Economie Agrară și Alimentară–Institutul 

Național de Cercetări (IERiGZ-PIB) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Polonia, Institutul 

de Cercetări pentru Economie Agrară (AKI) și Ministerul Agriculturii – Ungaria, Cercetări Agricole – 

Troubsko Ltd (ART) – Republica Cehă, Academia Agricolă (AA) – Bulgaria, Universitatea Estoniană de 

Științe ale Vieții (EMU) – Estonia, Universitatea de Științe și Tehnologii Vieții (LLU) și Universitatea 

Tehnică Riga (RTU) – Letonia, Universitatea Vytautas Magnus (VMU) – Lituania, Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale – Republica Slovacă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Alimentației și 

Universitatea din Ljubljana (UL) – Slovenia, Institutul de Energie Hrvoje Pozar  (EIHP) – Croația, 

Institutul de  Resurse Naturale (LUKE) – Finlanda, Agenția pentru Resurse Regenerabile (FNR) – 

Germania,  Institutul de Economie Agrară al Academiei Române (IAE-AR) – România, alături de Rețeaua 

Europeană de Dezvoltare Rurală (ERDN), Europa Media Nonprofit KFT și Compania de Consultanță 

Quatro Synergy 

 

Durată: 01.10.2019 – 30.09.2022  

site: https://bioeast.eu/ 

https://bioeast.eu/

