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•  Inovativní přístupy v regionu 

•  Místní akční plán pro vzdělávání (MAP) – nové formy spolupráce subjektů    

•  Vzdělání versus praxe     

Hlavní partneři                                                                                                                     Partneři 



 

 

BIOEKONOMIKA – inovace ANO/NE? 
jeden velký okruh událostí a dějů, které se všechny točí okolo 

přírody kolem nás 

Cílem k naplnění principu bioekonomiky je stát se znovu 

soběstačným místem, kde lidé vědí, co je potřeba posílit a kde je 

případný prostor pro inovativní myšlenky vedoucí ke zlepšení 

 

JEDINÁ CESTA = NÁVRAT K JEDNODUCHOSTI 

PŘÍRODA 
• PŮDA 

• VODA 

• VZDUCH 



 

 
BIOEKONOMIKA 
• Přírodní zdroje 

• Zdravá lokální produkce 

• Čisté energie 

• Kvalitní služby odpovídající 

místním potřebám 

• ovzduší 

• vodohospo- 

dářství 

• lesy/lesní 

průmysl 

• zemědělství 

• chemický 

průmysl 

• využívání 

obnovitelných 

zdrojů 

• rozvoj 

technologií 

• předávání 

zkušeností 

• výuka 

• věda/výzkum 

• řízení a 

vývoj  

společnosti 



 

 

Je naší téměř povinností, 

abychom se pokusili tento 

trend zvrátit:  

 

- máme ověřený rozvojový 

potenciál pro kvalitní 

služby a kvalitní 

zpracovatelský či technický 

průmysl (zvyšující se 

poptávka po lokálním zboží a 

službách) 

 

– nemáme místní lidi 

s danou odborností, osobní 

zodpovědností, chutí 

pracovat a tvořit 

Aktuální trend společnosti: 

 
• prochází krizí hodnot 

• přizpůsobuje se trendům 

„módním“, nikoli však 

potřebným dle místní 

poptávky 

• vynaložené finanční 

prostředky společnosti 

nemají ekonomickou 

návratnost  

• vzdělávací systém neumí 

pružně reagovat na 

aktuální potřeby lokálního 

trhu práce (počet obyvatel, 

počet škol, struktura 

pracovních míst, poptávka 

místních firem…) 

 

Tento stav jde přímo proti 

principům bioekonomiky a je 

tedy v budoucnu neudržitelný!  



 

 

BIOEKONOMIKA = NUTNOST HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY 

VZDUCH 

 

 

 

 

VODA 

 

 

 

 

PŮDA 

ANO/NE/FORMA? 

 
• kontrola efektivity vynakládaných 

zdrojů (např.: Baťův systém odpovědnosti 

pracovníka za konkrétní úkol) 

• zvyšování ochrany krajiny a zdrojů 

• rozvoj výzkumu a technologií 

• zvyšování úrovně vzdělanosti společnosti 

(odborné x akademické vzdělání) 

• zvyšování vzájemného respektu 

zájmových skupin ve společnosti 

(omezení nátlaku menšin) 

• zvyšování kvality společnosti jako 

funkčního celku (snížení byrokracie, 

zjednodušení zákonů, zvýšení kvality 

demokracie: změť informačních zdrojů, 

omezení populismu, zvýšení osvěty o 

právech a povinnostech, zvýšení 

kulturnosti…)  



 

 

Trend v duchu bioekonomiky můžeme zvrátit kombinací mnoha kroků: 
• cílenou a dlouhodobou osvětou - co region potřebuje a co nabízí, jaké jsou jeho zdroje 

• celospolečenskou diskuzí o důležitosti každého oboru lidské činnosti v daném regionu 

• spoluprací rodiny, místních zaměstnavatelů a škol na všech úrovních od MŠ po VŠ 

Je vhodnou cestou, kdy školky a školy spolupracují s místní komunitou a některé 

z volnočasových aktivit či mimoškolního vzdělávání směřují k osvětě tak, aby si už malé dítě 

přirozeně osvojovalo potřeby a zdroje místa, kde žije.  

JENOM TAK JE DÁNA MOŽNOST, ŽE SI STŘEDOŠKOLSKÉ A POZDĚJI 

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BUDE ŽÁK A STUDENT VYBÍRAT DLE ODBORNÝCH 

POTŘEB A MOŽNOSTÍ SVÉHO REGIONU.  

…povídat si, naslouchat, respektovat… 



 

 

… a aby náš region šel příkladem, zapojili jsme se již v r.2015 

do mezinárodního projektu pro posílení regionálního rozvoje 

a inovace pod vedením Univerzity Pardubice … 

Našim hlavním úkolem  v tříletém projektu je dávat reálnou zpětnou vazbu dle aktuální 

potřeby trhu práce ohledně nastavování studijních plánů tak, aby studenti univerzity měli 

možnost budoucího odborného uplatnění v praxi v regionu.  



„VÍTEJTE I VY“, 

Železnohorský region 

www.zeleznohorsky-region.cz 

Děkuji za pozornost 
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