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Tavoitteemme
• lisätä suomalaisten ja ruotsalaisten
 tietoisuutta ja ymmärrystä biotalou-
 desta sekä puupohjaisista materiaa-
 leista ja tuotteista.  
• vahvistaa suomalaista ja ruotsalaista bio-
 talousyhteisöä osallistamalla järjestöjä, 
 viranomaisia, yrityksiä, tiedeyhteisöä
 sekä koulutussektoria.

Mikä Bloom?
Bloom on EU:n Horizon 2020–ohjelman  
rahoittama projekti, johon kuuluu 12 
kumppania kahdeksasta Euroopan  
maasta ja se toteutetaan vuosina 2017-
2020. Hanketta koordinoi Sosiaalisten  
Innovaatioiden keskus, ZSI, Wienissä. 
Projekti pyrkii lisäämään eurooppalaisten  
tietoisuutta ja ymmärrystä biotaloudesta  
viiden eri biotalouden osa-alueisiin  
erikoistuneen alueellisen yhteistyöver- 
koston kautta.

Pohjoisen yhteistyöverkoston toimintaa 
koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
yhteistyössä ruotsalaisen Vetenskap 
& Allmänhet –organisaation kanssa  
keskittyen puupohjaisiin materiaaleihin 
ja tuotteisiin.

Haluatko edistää kestävää kehitystä? Haluatko lisätietoa puupohjaisista materiaaleista,  
jotka voivat korvata esimerkiksi puuvillan tai muovin? Haluatko lisätä ihmisten  
tietoisuutta biopohjaisista materiaaleista ja tuotteista?

Tule mukaan Bloom-projektin pohjoiseen yhteistyöverkostoon (Bloom Nordic hub) jakamaan  
kanssamme ajatuksesi ja ideasi puupohjaisten tuotteiden ja materiaalien tunnettuuden  
edistämisestä. Yhdessä voimme lisätä ihmisten tietoisuutta biotaloudesta sekä puupohjaisista 
materiaaleista ja tuotteista niin Suomessa, Ruotsissa kuin ympäri EU:n.

Pohjoinen Yhteistyöverkosto

Bloom-projekti tarjoaa… 
• Järjestöille – tietoa biopohjaisista materiaa
 leista ja mahdollisuuden edistää kestävää 
 kehitystä päivittäisissä arjen valinnoissa.

• Tutkimus- ja innovaatiosektorille – 
 mahdollisuuksia jakaa viimeisintä tietoa
  biotaloustutkimuksesta ja –kehityksestä
 Suomessa ja Ruotsissa sekä lisätä ihmisten
  tietoisuutta puupohjaisista materiaaleista.

• Koulutusorganisaatioille – tietoa ja 
 koulutusmateriaaleja biotaloudesta, uusista
 puupohjaisista materiaaleista ja innovaa-

 tioista sekä tietoa opiskelijoiden uravaihto-
 ehdoista biotalousalalla.

• Viranomaisille – tilaisuuden dialogille eri
 sidosryhmien ja kansalaisten kesken sekä
 tiedon jakamiselle biotalouden ja puu-
 pohjaisten tuotteiden mahdollisuuksista
 vahvistaen siten Suomen ja Ruotsin asemaa 
 puupohjaisen biotalousalan edelläkävijöinä.

• Yrityksille – tukea tiedon levittämiseen ja
 tietoisuuden lisäämiseen koskien uusinta 
 biotaloustutkimusta, puupohjaisia tuotteita 
 sekä uramahdollisuuksia biotalousalalla.

Biotaloudessa on tulevaisuus
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