
 facebook.com / bloomeu
 @bloom _ eu
 bloom eu
 @bloomeu
 bloomeu

This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No. 773983.

bloom-bioeconomy.eu

Czym jest Bloom?
BLOOM, projekt programu Horyzont 
2020, realizowany przez partnerów z 
ośmiu krajów Unii Europejskiej, ma na 
celu dyskusję nad potencjałem biogosp-
odarki i zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. Biogospodarka jest 
rozwiązaniem dla wielu sektorów, 
począwszy od rolno-spożywczego, 
rybackiego, poprzez energetyczny i raf-
ineryjny, skończywszy na chemicznym.

Projekt BLOOM ma za zadanie wspomóc 
wypracowanie metod i narzędzi popu-
laryzacji idei biogospo-darki. Chcemy 
stworzyć przestrzeń współpracy i 
wymiany doświadczeń dla wszystkich 
podmiotów zaangażowanych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i budowania 
społecznej świadomości w obszarze 
biogospodarki.

Ś� ledź projekt przez media społec-
znościowe:

Zaproszenie do współpracy
Czy chcesz promować rozwój zrównoważony? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat biogospo- 
darki, produkcji żywności i innowacyjnych materiałów? Czy chcesz wzmocnić świadomość 
społeczną w zakresie materiałów i produktów opartych na biomasach?
Dołącz do projektu BLOOM Polska i podziel się z nami swoimi oczekiwaniami, doświadcze- 
niem i wiedzą podczas naszych warsztatów! Twoje pomysły i opinie, jak promować produkty 
i materiały stworzone w oparciu o biomasę są bardzo wartościowe. Razem możemy podnieść 
świadomość i rozumienie idei biogospodarki w Polsce.

Bloom Polska

Nasze cele to:
• podniesienie świadomości i poziomu 
 wiedzy na temat biogospodarki wśród 
 obywateli Polski. 
• zaprezentowanie szerszej publiczności 
 innowacyjnych rozwiązań i kierunków 
 rozwoju biogospodarki w Polsce
• wzmocnienie społeczności biogospodarki,
 poprzez zaangażowanie instytucji 
 pozarządowych, administracji, biznesu, 
 sektora badań i innowacji oraz instytucji 
 edukacyjnych.

Warsztaty współtworzenia
Cele te można osiągnąć dzięki współpracy 
ze zróżnicowaną publicznością metodą 
współtworzenia, pozwalającą wesprzeć 
wymianę wiedzy i zaprojektować działania i 
materiały upowszechniające biogospodarkę. 
Podczas warsztatów, wszyscy uczestnicy 
będą mieć szansę na wymianę pomysłów, 
dążeń i obaw. Warsztaty zostały zaprojek-
towane tak, by wspierać wzajemne uczenie 
się, ich celem jest osiągnięcie wspólnego 
rozumienia pojęcia i znaczenia biogospodar-
ki oraz wypracowanie działań angażujących 
obywateli Polski.
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