BIOGOSPODARKA,
CZYLI INTELIGENTNE ROLNICTWO

Dzięki podarowaniu zasobom biologicznym „drugiego życia” możliwe jest
czerpanie korzyści z ich ponownego użycia. Biogospodarka kładzie nacisk
na efektywniejsze wykorzystywanie tych zasobów.

Biogospodarka polega na przekształceniu biologicznych zasobów
odnawialnych w inne produkty oraz w bioenergię. W ten sposób nie tylko
podchodzi się z szacunkiem do przyrody i biologicznej różnorodności, ale
można też uzyskać wiele korzyści ekonomicznych. Zyskują na tym zarówno
rolnicy, leśnicy czy rybacy, ale także pozostali obywatele.
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SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY
Biogospodarka przyczynia się również do wzrostu zatrudnienia, integracji
społecznej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Rolnikom i mieszkańcom wsi
oferuje możliwość dywersyfikacji ich działalności gospodarczej.
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18 milionów osób zatrudnionych w sektorze biogospodarczym UE prawie 80 % z nich zajmuje się rolnictwem i produkcją żywności.
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
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FINANSOWANIE
Realizowane także w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego
poprzez
Wspólną
Inicjatywę Technologiczną na rzecz przemysłu
opartego na biotechnologii (JTI BBI).
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Budżet w wysokości
miliardów euro na żywność i zasoby
naturalne, w tym biogospodarkę w ramach programu
Horyzont Europy (2021-2027).
Źródła: T. Ronzon, R. M'Barek,
Socioeconomic indicators to
Monitor the EU's Bioeconomy in
Transition, Maj 2018.
Centrum wiedzy o biogospodarce
Komisji Europejskiej

Środek współﬁnansowany
przez Unię Europejską

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu
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