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Wg rozdzielnika

Dotyczy: Kongresu BIOEAST pn. „Setting up a research and innovation agenda for the 

BIOEAST Macro-Region”,  15-16 marca 2023 r. w Warszawie

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowym Kongresie BIOEAST 

pod nazwą „Setting up a research and innovation agenda for the BIOEAST Macro-

Region” (Prezentacja agendy badań i innowacji dla Makroregionu BIOEAST), który 

odbędzie się 15-16 marca 2023 roku w Warszawie. Kongres jest organizowany przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach inicjatywy BIOEAST. 

Celem Kongresu jest zaprezentowanie nowo opracowanej makroregionalnej 

Strategicznej Agendy Badań i Innowacji BIOEAST (BIOEAST SRIA). Wypracowanie 

Agendy BIOEAST stanowi realizację zobowiązania politycznego podpisanego przez 

Ministrów Rolnictwa państw BIOEAST. 

Agenda BIOEAST SRIA ma stanowić wsparcie strategiczne dla polityki ds. badań 

i innowacji w biogospodarce oraz innych powiązanych sektorach, w następujących 

obszarach tematycznych: Agroekologia, Systemy Żywnościowe, Bioenergia, 

Zaawansowane produkty biochemiczne i biomateriały, Łańcuchy wartości w leśnictwie, 

Biogospodarka słodkowodna, Edukacja w biogospodarce.



W trakcie Kongresu zostaną zaprezentowane wypracowane dokumenty koncepcyjne 

dla rozwoju biogospodarki państw BIOEAST (11 dokumentów koncepcyjnych). 

Wydarzenie będzie okazją do dyskusji nad najistotniejszymi wyzwaniami w kontekście 

badań i innowacji przed jakimi staje makroregion BIOEAST.

W załączeniu przekazujemy ramowy program wydarzenia z linkiem do rejestracji. 

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w wydarzeniu  najpóźniej do 3 marca 

2023 r. W przypadku uzyskania dodatkowych informacji lub pytań, proszę o kontakt 

pod adresem e-mail: BIOEAST.congress2023@minrol.gov.pl. Kongres odbędzie się 

w formie spotkania fizycznego. 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Kongresie. 

Liczę na Państwa uczestnictwo i aktywny udział w dyskusji. 

Z wyrazami szacunku

$imię nazwisko

/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

1. Ramowy program kongresu BIOEAST

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych 
osobowych dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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