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BIOFRUITNET
Boosting Innovation in Organic FRUIT
production through stronger NETworks

• Projekt programu Horizon 2020

• RUR-15-2018-2019-2020 - Thematic networks 
compiling knowledge ready for practice

• Typ projektu: CSA (Coordination and Support 
Action)

• GRANT AGREEMENT NUMBER 862850

• 36 měsíců ( listopad 2019 – říjen 2022)

• EUR 1 999 302.50 celkem

• VSUO Holovousy EUR 63 812.50

• 16 partnerských organizací z 11 zemí



BIOFRUITNET
Boosting Innovation in Organic FRUIT
production through stronger NETworks



Cíl projektu:

Posílit konkurenceschopnost evropské produkce 
ekologického ovoce se zaměřením na ekologickou produkci 
jádrovin, peckovin a citrusového ovoce prostřednictvím: 

• Shromažďování a validací stávajících praktických a vědeckých poznatků o 
pěstování ekologického ovoce za účelem distribuce těchto poznatků mezi zeměmi 
EU prostřednictvím instruktáží jako jsou praktické návody, technologické postupy, 
videa a krátké články 

• Posílení zavedených webových stránek a aplikací v pěstování ekologického ovoce 
a navázání spojení mezi nimi za účelem vytvoření silných sítí producentů 
ekologického ovoce a dalších zainteresovaných subjektů s předáváním informací 



Úloha VŠÚO Holovousy s.r.o.:

• Koordinace prací: vypracování praktických návodů a 
technologických postupů se zaměřením na ekologickou 
produkci peckovin

• Hlavní koordinátor projektu: Mezinárodní farmářská asociace 
NATURLAND - VERBAND FUR OKOLOGISCHEN LANDBAU EV.; 
Marco Schlüter; m.schlueter@naturland.de 

• Hlavní řešitel za VŠÚO Holovousy s.r.o.: Ing. Radek Vávra 
Ph.D; radek.vavra@vsuo.cz 

• Řešitelský tým: Ing. Jiří Kaplan, Ing. Veronika Danková 





Řízení projektu a
pracovní plán (etapy)



Pracovní plán: etapy
Pracovní etapa 1: Identifikace národních informačních systémů a jejich potřeb

Pracovní etapa 2: Mapování stávajících znalostí

Pracovní etapa 3: Hodnocení a výběr osvědčených postupů

Pracovní etapa 4: Sestavení a přizpůsobení znalostí připravených pro praxi

Pracovní etapa 5: Šíření informací, komunikace a efektivní spolupůsobení s probíhajícími

informačními systémy

Pracovní etapa 6: Řízení a monitorování projektu



Program schůzek
• Zahajovací schůzka – prosinec 2019





Příprava projektu

• Jednokolové hodnocení

• Zisk bodů 15 (nejvyšší možné ohodnocení)

• INNOVARUM – zkušenosti s přípravou a podáním 
projektu 

• Odměna 1,5 % za přijetí projektu z financované 
částky 

• Administrativní záležitosti, komunikace s partnery, 
uzavírání dohod

• Celková koordinace projektu



Děkuji Vám za pozornost

KONTAKT

Ing. Radek Vávra, Ph.D.

Email: Radek.Vavra@vsuo.cz 

mailto:Aneta.Bilkova@vsuo.cz

