ANKIETA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU BIOGOSPODARKI I JEGO OGRANICZEŃ
Termin “biogospodarka” (bioekonomia) odnosi się do wszelkich form ekonomiczno-społecznych zastosowań
wiedzy i technologii opracowanych oraz rozwijanych na gruncie nauk biologicznych. Każda z nich wzbudza nie tylko
entuzjazm, ale i lęk, co w sposób wyraźny wpływa także na upowszechnianie się nie zawsze pozytywnego
nastawienia do biogospodarki wśród ogółu społeczeństwa. Z tego względu zachęcamy do wypełnienia ankiety,
która pozwoli Państwu na podzielenie się z nami swoimi oczekiwaniami i obawami wobec biogospodarki, a
naszemu zespołowi projektowemu – na zoptymalizowanie działań umożliwiających zrozumienie istoty tego
zjawiska i osiągnięcie zakładanych celów projektu.
Α. OCZEKIWANIA (Proszę wybrać max. 4 spośród następujących):
Α1. Osiągnięcie długowieczności _________________________________________________
Α2. Znalezienie lekarstwa na raka i inne choroby śmiertelne ___________________________
Α3. Eliminacja niezdrowej żywności, walka z głodem, niedożywieniem oraz otyłością _______
Α4. Nowa generacja kosmetyków _________________________________________________
Α5. Biopaliwa _________________________________________________________________
Α6. Innowacyjne biomateriały podnoszące jakość życia ________________________________
Α7. Reprodukcja i regeneracja organów_____________________________________________
Α8. Ochrona środowiska i ekosystemu ______________________________________________
Α9. Nowe możliwości zatrudnienia ________________________________________________
Α10. Rozwój regionu ____________________________________________________________
Α11. Nowe możliwości rozwoju kraju ________________________________________________
Α12. Inne (proszę określić jakie) ____________________________________________________
Β. OBAWY (Proszę wybrać max. 4 spośród następujących):
Β1. Hiperintensywna uprawa roślin i hodowla zwierząt _________________________________
Β2. Żywność genetycznie modyfikowana ____________________________________________
Β3. Klonowanie/ ”doskonalenie genetyczne” człowieka_________________________________
Β4. Kultura bycia pięknym i młodym bez względu na cenę ______________________________
Β5. Broń biologiczna i inne bio-zagrożenia __________________________________________
Β6. Dominacja koncernów międzynarodowych_______________________________________
Β7. Patenty jako forma kontroli nad bioinnowacjami___________________________________
Β8. Wzrost bezrobocia (wskutek rozwoju nowych technologii) __________________________
Β9. Brak ochrony wrażliwych danych osobowych _____________________________________
Β10. Kwestie moralne i bioetyczne _________________________________________________
Β11. Inne (proszę określić jakie) ____________________________________________________
C. PROPONOWANE DZIAŁANIA (Proszę wybrać nie więcej niż 3 spośród następujących):
C1. Badania i innowacje __________________________________________________________
C2. Nowe projekty inwestycyjne____________________________________________________
C3. Nowe formy finansowania projektu _____________________________________________
C4. Zarządzanie środowiskiem _____________________________________________________
C5. Rozwój inicjatyw społecznych __________________________________________________
C6. Edukacja i szkolenia __________________________________________________________
C7. Kultura i sztuka _____________________________________________________________
C8. Inicjatywy “młodych”__________________________________________________________
C9. Wspólne ramy polityki ________________________________________________________
C10. Wzrost świadomości społecznej ________________________________________________
C11. Inne (proszę określić jakie) _____________________________________________________

