
Využití inovačního potenciálu potravinového odpadu1 

Shrnutí: 

Dne 20. října se Zastoupení účastnilo setkání pracovní skupiny Bioekonomika sítě ERRIN. 

Setkání pod názvem Využití inovačního potenciálu potravinového odpadu se účastnili 

zástupci z Evropské komise, soukromého sektoru i vysokých škol. V EU se ztratí nebo vyplýtvá 

přibližně 20 % všech vyprodukovaných potravin a související náklady se odhadují na 143 

miliard eur. Na setkání se debatovalo o nejnovějším vývoji Strategie Potraviny 2030, jejímž 

cílem je transformovat potravinové systémy a zdůraznit vazby na program Horizont 

Evropa. Představeny byly také projekty na zvýšení produkce rostlinných proteinů ze zelené 

biomasy a využití vedlejších produktů v inovativních aplikacích.  

Webinář moderovala Linda Reinholdsson – vedoucí pracovní skupiny Bioekonomika, ERRIN 

 Problém potravinového odpadu je v současnosti stále větší, ale jsou tu také možnosti, 

jak odpad využít.  

Linda Salamé - politická referentka pro bioekonomiku a potravinové systémy, Generální 

ředitelství pro výzkum a inovace, Evropská komise 

 Zastřešující politikou je Zelená dohoda pro Evropu, z ní vychází strategie 

potravních systémů a bioekonomie, konkrétně se jedná o dvě strategie: Strategie 

Od zemědělce ke spotřebiteli2 a Bioekonomická strategie. Bioekonomická strategie 

je doplňkovou strategií ke strategii Od zemědělce ke spotřebiteli, která se zabývá 

předcházením a zmenšováním potravinového odpadu. Bioekonomická strategie je 

naopak o zhodnocování potravinového odpadu.  

 Evropská komise vydala politiku Potraviny 20303 - výzkumná a inovační politika, 

která připraví naše potravinové systémy na budoucnost. 

 Programy financování: výzvy Horizontu Evropa a Zelené dohody pro Evropu. 

 Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli má 4 hlavní cíle: prevence potravinového 

odpadu a plýtvání, udržitelná výroba potravin, udržitelná spotřeba potravin a 

udržitelné zpracování a distribuce potravin. Jeden z hlavních cílů je také investovat 

zhruba 9 miliard EUR do výzkumu a inovací v souvislosti s jídlem a biohospodářstvím.  

                                                           
1 Exploiting the innovative potential of food waste 
2 Farm to Fork strategy 
3 Food 2030 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/food-systems/food-2030_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/food-systems/food-2030_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


 Bioekonomická strategie - 5 hlavních cílů: 

o Zajistit potravinovou bezpečnost 

o Hospodařit s přírodními zdroji udržitelným způsobem 

o Snížit závislost na neobnovitelných a neudržitelných zdrojích 

o Omezit a přizpůsobit se změně klimatu 

o Posílit evropskou konkurenceschopnost a vytvořit pracovní místa 

 Hlavní myšlenky: předcházet plýtvání s potravinami, snižovat a zhodnocovat 

potravinový odpad – pouze jedna z hlavních myšlenek bioekonomické strategie. 

 Je zde nutnost regionálního přístupu – vyvinout národní, regionální a lokální 

strategie. Flandry nebo Bayern již tyto aktivity podnikly.  

 Potraviny 2030 – základní body, na které se politika soustředí:  

o výživa - pro udržitelné a zdravé stravování,  

o klima – pro chytré a ekologicky udržitelné potravinové systémy,  

o oběhovost – pro účinnost zdrojů potravinových systémů,  

o inovace – inovace a posilování komunit. Toho lze dosáhnout průlomovými 

výzkumy, inovacemi a investicemi, otevřenou vědou, mezinárodní spoluprací.  

 Dokument - Cesty k akci Potraviny 2030 - Výzkumná a inovační politika jako 

hnací síla udržitelných, zdravých a inkluzivních potravinových systémů4 

 Horizont Evropa – aktuálně otevřená grantová výzva: Výzkum a inovace pro 

předcházení ztrátám potravin a snižování množství potravinového odpadu 

prostřednictvím harmonizovaného měření a monitorování. ID: HORIZON-CL6-2022-

FARM2FORK-01-08. Výzva trvá do 15. února 2022. 

 Další aktivity: Platforma EU pro potravinové ztráty a plýtvání potravinami5, EU 

Centrum pro předcházení ztrátám a plýtvání potravinami6 

Eva Johansson - profesorka, Švédská univerzita zemědělských věd7 

 Továrna na rostlinné proteiny: Zvyšování produkce rostlinných proteinů ze zelené 

biomasy (Jižní Švédsko) – jedná se o pilotní projekt. 

 Vzhledem k udržitelnosti a environmentálním dopadům je do budoucna žádoucí se 

zaměřit na rostlinné proteiny.  

                                                           
4 Food 2030 pathways for action - Research and innovation policy as a driver for sustainable, healthy and 
inclusive food systems 
5 EU Platform on Food Losses and Food Waste 
6 EU Food Loss and Waste Prevention Hub 
7 Swedish University of Agricultural Sciences 

https://ec.europa.eu/info/publications/food-2030-pathways-action-research-and-innovation-policy-driver-sustainable-healthy-and-inclusive-food-systems_en
https://ec.europa.eu/info/publications/food-2030-pathways-action-research-and-innovation-policy-driver-sustainable-healthy-and-inclusive-food-systems_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-01-08
https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/
https://www.slu.se/en/utbildning/?gclid=EAIaIQobChMIvqGJwu7y8wIVjwCLCh3ZBgwPEAAYASAAEgJdVfD_BwE


 Celá idea je postavená na využití nadbytečných či dříve nevyužitelných zelených 

zbytků ze zemědělství nebo ze sekání trávy. Tento materiál následně prochází 

továrnou na rostlinné proteiny. Rostlinné proteiny mohou být extrahovány a využity 

na jídlo, krmivo, v kosmetickém průmyslu, potravinových doplňcích. Zbylý 

materiál lze použít na biohnojivo nebo bioplyn.  

 RuBisCO protein je jednou z částí celého procesu. Jedná se o vysoce nutriční protein, 

který obsahují všechny zelené rostliny. Získávání a využívání rostlinných proteinů 

přináší nové možnosti. Rozšiřování nicméně není tak jednoduché. Je potřeba pilotních 

zařízení, aby se zjistil potenciál.  

Emma Delecrin – Business developerka, FoodInnov 

 Vytváření nových synergií ve francouzském regionu Pays de la Loire pro opětovné 

použití vedlejších produktů v inovativních aplikacích  

 FoodInnov je francouzská firma zabývající se inovacemi v potravinářství. Mohou 

pomoci s potravinářskými projekty od konceptu až po spuštění na trh - pomoc 

v oblastech inovací, výživy, výzkumu a vývoje, regulací a přenosu do průmyslu.   

 ECCoP: Oběhové hospodářství vedlejších produktů v Pays de la Loire8.  

o Projekt probíhá od září 2021 do prosince 2022.  

o Hlavním cílem je poskytnout aktérům potravinářském průmyslu znalosti a 

nástroje k urychlení řešení oběhového hospodářství vytvořením komunitního 

plánu pro oběhové hospodářství.  

 Příklady vedlejších produktů: z pivního mláta lze vyrobit špagety, sušenky nebo jedlé 

lžíce. 

Raquel Virto – technicko-vědecká manažerka oblasti výzkumu a vývoje, Národní centrum pro 

potravinářskou technologii a bezpečnosti potravin (CNTA) 

 Využití zemědělsko-potravinářských vedlejších produktů jako fermentačních substrátů 

(Navarra, Španělsko), zkušenosti CNTA - soukromé technologické centrum, které 

usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti a kvality potravinářského sektoru.  

 Čtyři hlavní projekty založené na zhodnocování vedlejších produktů agropotravinářství 

fermentačními procesy: 

                                                           
8 Circular economy of co-products in Pays de la Loire 

https://foodinnov.fr/equipe-experts-innovation-alimentaire/
https://www.cnta.es/en/cnta/about-us/
https://www.cnta.es/en/cnta/about-us/


Biopolymery odvozené od sacharidů - inovativní strategie konverze rostlinné biomasy9 

(CARBIO), projekt z let 2011-2014 

BioTRANSformace vedlejších produktů ze zpracování ovoce a zeleniny na hodnotné 

BIOprodukty10 (TRANSBIO), projekt z let 2011-2015 

 Projekty CARBIO a TRANSBIO používají jako vedlejší produkty bramborové slupky 

a zbytky z cukrové kukuřice. Fermentací těchto vedlejších produktů je možné získat 

plastové polymery založené na PHA.11 

Využití pevné fáze fermentace pro vývoj produktů s přidanou hodnotou pro krmiva 

a potraviny12 (INDUSOLIDFER), projekt z let 2015-2017 

 INDUSOLIDFER projekt byl rozdělen na dva projekty. V INDUSOLIDFER I projektu 

bylo využito vedlejších produktů brokolice, salátu, špenátu, brambor, sladké kukuřice, 

artičoku, fazolí, česneku a dalších. Fermentací byla vytvořena siláž jako krmivo.  

 INDUSOLIDFER II projekt využíval vedlejších produktu při zpracování ženšenu 

a okary13. Produkt vzniklý fermentací je bohatý na kyselinu kávovou, ginsenozid, 

lovastatin, nattokinázu a další látky a enzymy. 

Městská oběhová biorafinerie v regionu Navarra14 (BioUrbaNa), projekt z let 2018-2021 

 BioUrbaNa projekt využívá organických částí městského komunálního odpadu, 

fermentací vzniká kyselina jantarová a PHA.  

                                                           
9 CARbohydrate derived Biopolymers - an innovative conversion strategy for vegetable biomass 
10 BioTRANSformation of by-products from fruit and vegetable processing industry into valuable BIOproducts 
11 Polyhydroxyalkanoáty, přírodní polymery, často označované jako bioplasty 
12 Use of the Solid State Fermentation for developing products of added-value for feed and food 
13 drť ze sojových bobů 
14 Urban Circular Biorefinery in Navarra region 

https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.projekt_uebersicht?sprache_in=en&menue_id_in=300&id_in=8658
https://cordis.europa.eu/project/id/289603
https://cordis.europa.eu/project/id/289603
https://www.cnta.es/en/investigacion/proyectos/indusolidfer/
https://www.cnta.es/en/investigacion/proyectos/indusolidfer/
https://www.cnta.es/en/investigacion/proyectos/biourbana/

