BOOSTING RURAL BIOECONOMY NETWORKS FOLLOWING MULTI-ACTOR APPROACHES

Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe
Czy interesują Cię innowacyjne rozwiązania dotyczące
łańcuchów dostaw i technologii konwersji biomasy?
Jak innowacje mogą przyczyniać się do poprawy
efektywności, dochodowości i zrównoważonego rozwoju?
SIEĆ BRANCHES JEST DLA CIEBIE!
Tworzymy przestrzeń komunikacyjną adresowaną do
Twoich potrzeb!

Jeśli chcesz otrzymywać informacje dostosowane do Twoich
potrzeb i zainteresowań, zapraszamy Cię do uczestnictwa w nowej
sieci dedykowanej łańcuchom dostaw i technologiom konwersji
biomasy.

www.branchesproject.eu

Sieć BRANCHES ma na celu usprawnienie transferu wiedzy i
zaleceń praktycznych z obszaru nauki i innowacji w zakresie
mobilizacji biomasy i jej konwersji do energii i innych produktów
biobazowych. Jakkolwiek inicjatywa związana z uruchomieniem
sieci BRANCHES powstała w ramach projektu, to planuje się
kontynuację działań sieciowych również po zakończeniu projektu.
Misją BRANCHES jest rozpowszechnianie innowacyjnych praktyk i
technologii w formie zrozumiałej i przystępnej dla odbiorców.
Interesariusze sieci uzyskają dostęp do Abstraktów Praktyk,
uproszczonych opisów modeli biznesowych, broszur
informacyjnych i materiałów audiowizualnych oraz informacji o
nadchodzących wydarzeniach (warsztatach, wystawach itp.).
Materiały będą zawierały informacje o innowacyjnych
rozwiązaniach, które jak dotychczas nie były wystarczająco
eksponowane praktyce.
Członkowie sieci będą aktywnie uczestniczyć w działalności sieci
poprzez identyfikowanie tematów będących w sferze ich
zainteresowań i potrzebnej wiedzy.

www.nbnpl.uwm.edu.pl
I wiele więcej....
Dołącz i dowiedz się

Włączając się do sieci będziesz miał możliwość do:
uzyskania dostępu do informacji
wyselekcjonowanych i zebranych w jednym miejscu
znalezienia inspiracji: najlepsze i innowacyjne
praktyki posłużą jako inspiracja umożliwiająca
przezwyciężenie obecnych ograniczeń
otrzymywania bieżących informacji o innowacjach
dotyczących łańcuchów dostaw oraz technologiach
przetwarzania biomasy
uczestniczenia w stacjonarnych i wirtualnych
wydarzeniach promujących innowacje,
organizowanych w czasie trwania projektu
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