
 

 
 

BIOVoices: <<Mobilizarea unor multitudini de voci si invatarea reciproca pentru a accelera 

dezvoltarea sectorului produselor bio>> 

      Proiectul „BIOVoices“ este in plina desfasurare!  Initiativa europeana urmareste sporirea gradului 

de constientizare al publicului larg cu privire la beneficiile si potentialul impact social, economic si de 

mediu al Bioeconomiei si la extinderea difuzarii produselor BBP (Bio-based products): 

 „BIOVoices“ este o initiativa europeana, proiect finantat prin Programul de cercetare si inovare 

al Uniunii Europene, Orizont 2020, cu o durata de 3 ani. 

 
 Proiectul BIOVoices (http://www.biovoices.eu/), realizat in consortiu cu alti 12 parteneri din 10 

tari member UE, propune promovarea unei economii bio, pe baza de resurse regenerabile, ca o 

oportunitate de a face fata unor provocari cum ar fi securitatea alimentara, deficitul de resurse naturale, 

dependenta de resurse fosile si schimbarile climatice, cu accent pe utilizarea durabila a resurselor 

naturale regenerabile, competitivitate, probleme socio-economice si de mediu. 

 Proiectul va crea o platforma online  de tip Mobilisation and Mutual Learning (mobilizare si 

invatare reciproca) in domeniul produselor bio care urmareste promovarea dialogului dintre actorii din 

contextul cercetarii, inovarii, dezvoltarii, precum si al contextului politic intr-o economie bazata pe 

produse bio. 

 Platforma va fi creata pe baza unei baze de date formata din toti actorii implicati in economia 

unei tari. Actorii vizati prin acest plan sunt: comunitatea de cercetare, comunitatea de afaceri, factorii 

de decizie politica si administratiile publice, coordonatori de proiecte, actori sociali (ONG-uri), cetateni. 

 BIOVoices este un proiect de tip follow-up, alaturi de BIOBRIDGES, al proiectului BIOWAYS! 

Pentru mai multe informații, vă invităm să vă alăturați listelor de contacte ale proiectelor BIOVOICES și 

BIOBRIDGES. 

 În următorii 3 ani, BIOVOICES va organiza peste 50 de evenimente de co-creație la nivel 

european, național și regional și veți avea ocazia să participați ca expert! Veți primi, de asemenea, 

informații despre activitățile, evenimentele și rezultatele BIOVOICES! 

 

 Va rugam inregistrati-va pe urmatorul website: www.biovoices.eu 

 Dureaza doar cateva secunde! 
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