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Innowacje

Platformy

Projektowanie
Naprawa, ponowne 

wykorzystanie, 

modernizacja
Etykietowanie

Dzielenie się wiedzą

Budowanie sieci

Współpraca 

międzynarodowa

Przedsiębiorstwo społeczne

Zrównoważony rozwój

Rozwój miast

Zmiany regulacyjne

Zamówienia publiczne

Źródło: Spatial foresight, Circular economy strategies and roadmaps in Europe, 2019

33 istniejące strategie,

29 planowanych 



Modele GOZ
ReSOLVE - Fundacja EMA

 regeneracja (Regenerate),

 współużytkowanie (Share),

 optymalizacja (Optimise),

 zamykanie  obiegów  (Loop),

 wirtualizacja  (Virtualise),

 wymiana (Exchange). 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/PL-

Towards-a-Circular-Economy-Business-Rationale-for-an-Accelerated-

Transition-v.1.5.1.pdf



Wartość i narzędzia

ekoprojektowanie

minimalizacja wytwarzania odpadów

ekoznakowanie

zrównoważone zamówienia publiczne

usługowe platformy kooperacyjne

deklaracje środowiskowe

zmniejszenie ilości substancji 

toksycznych

symbioza

przejście od płacenia za posiadanie 

(pay-for-ownership) do płacenia za 

używanie (pay-for-use)

otwarte innowacje 

Źródło: Money 2015  



Polska - PEP 2030

Najważniejsze trendy w obszarze 

środowiska 

 nasilające się skutki zmian 

klimatu

 zwiększającą się konkurencja o 

zasobynaturalne

 rosnącą presję na ekosystemy-

przybierający na znaczeniu 

negatywny wpływ środowiska na 

zdrowie ludzi

 wyczerpywanie się 

dotychczasowych źródeł 

finansowania ochrony 

środowiska.

Cel główny 

 Rozwój potencjału środowiska na 

rzecz obywateli i przedsiębiorców.

Cele szczegółowe 

 I: Środowisko i zdrowie. Poprawa 

jakości środowiska i 

bezpieczeństwa ekologicznego,

 II: Środowisko i gospodarka. 

Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska,

 III: Środowisko i klimat.Łagodzenie 

zmian klimatu i adaptacja do nich 

orazzarządzanie ryzykiemklęsk 

żywiołowych.
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Polityka_Ekologiczna_Panstwa/191007_Progn_oddzi_na_srodowisko_PEP2030.pdf



Holandia 
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Instrumenty

EU



Standard produktu Cradle to Cradle Certified ™ ekoprojektowanie w

cyklu życia - obejmuje pięć kategorii jakości: zdrowie materiału,

ponowne wykorzystanie materiałów, zarządzanie energią odnawialną

i zarządzanie „węglem”, gospodarowanie wodą i sprawiedliwość

społeczną. Produkt otrzymuje poziom osiągnięć w każdej kategorii -

podstawowy, brązowy, srebrny, złoty lub platynowy

https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification

Globalny system zrównoważonego rozwoju GSES® to międzynarodowy

standard dla zrównoważonych przedsiębiorstw. Cykliczna, zrównoważona i

społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość mierzona zgodnie z

międzynarodowymi standardami, takimi jak ISO 20400, ISO 26000, ISO

14064 i BS 8001 - przejrzysty łańcuch dostaw we wszystkich obszarach

zrównoważonego biznesu

https://certifications.controlunion.com/en/certification-

programs/certification-programs/gses-circular-economy



Oto-GOZ



GOZ - NFOSIGW
Cel programu
Upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu gospodarki odpadami o obiegu
zamkniętym na poziomie gminy w oparciu o pilotażowe, kompleksowe koncepcje
realizowane w gminach: Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń.
07.08.2017 r. do 15.12.2017 r.

 Przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące:

 systemów selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów 
komunalnych;

 lokalnych instalacje recyklingu odpadów;

 rozwoju infrastruktury wspierającej zapobieganiu powstawania odpadów;

 transportu przyjaznego środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego 
transportu zbiorowego;

 energooszczędności z uwzględnieniem energii cieplnej lub elektrycznej;

 gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarstwie domowym;

 gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie lub przetwórstwie produktów 
rolnych;

”



NFOSiGW

 oszczędności wody jako zasobu w gospodarstwie domowym, gospodarce komunalnej 
i przedsiębiorczości;

 zasobooszczędnej gospodarki w lokalnej przedsiębiorczości, ze szczególnym 
uwzględnieniem:

 zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, w tym wody, w procesach produkcyjnych na 
jednostkę produkcji;

 zmniejszenia wytwarzania odpadów, w procesach produkcyjnych na jednostkę produkcji;

 racjonalnego gospodarowania powierzchnią ziemi poprzez przywrócenie lub nadanie 
nowych funkcji terenom zdegradowanym działalnością człowieka.

 Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad gospodarki 
o obiegu zamkniętym w szczególności w zakresie:

 kształtowania postaw społeczeństwa;

 budowy kompetencji leaderów formalnych i nieformalnych;

 wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 

 zapewnienia niezbędnej infrastruktury

PORTAL SAMORZADOWY - Program pilotażowy gospodarki o obiegu zamkniętym nie działa

Piotr Toborek • 18 lipca 2019 - 06:00



NFOSIGW

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i 

niskoemisyjnej gospodarce

 Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii 

środowiskowych

 Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w 

ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych 

ETV

 Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze 

innowacyjnych technologii środowiskowych



CircE
CircE - European regions towards circular economy,.

 Celem projektu jest stworzenie instrumentów politycznych w zakresie regionalnych GOZ -
wymiana doświadczeń w zakresie właściwego planowania strategicznego w obszarze
cyrkularnej gospodarki, jak również organizowania współpracy pomiędzy regionami w
tworzeniu międzyregionalnych „łańcuchów wartości” intensyfikujących współpracę
podmiotów z różnych stron Europy, chcących prowadzić działalność biznesową w
poszanowaniu zasad ekologii przemysłowej oraz idei C2C (Cradle to Cradle – „Od kołyski po
kołyskę”).

Liderem projektu jest Region Lombardii, a pozostali partnerzy reprezentują: Region
Katalonii, Region Gelderland, Stowarzyszenie Miast i Gmin Słowenii , Londyński Zarząd ds.
Odpadów i Recyclingu, Miasto Sofia oraz Creation Development EcoEnterpreises z Regionu
Hautse- de – France.

Budżet projektu: to 1 892 771 €, budżet Województwa Dolnośląskiego 224 945, 70 €.
Pierwsza faza projektu zakończy się w czerwcu 2019 roku we Wrocławiu,
międzynarodową konferencją prezentującą najważniejsze osiągnięcia projektu.

 Dodatkowe informacje poświęcone projektowi CircE:

 https://www.interregeurope.eu/circe/

http://www.interregeurope.eu/circe/


REPLACE -REgional PoLicy Actions for 

Circular Economy
 Łodzkie region

 REPLACE aims at improving management, implementation and monitoring of 

regional policy instruments targeted at facilitating the transition towards a 

CE, while boosting sustainable development: the main operative target refers 

to the development and application of policies and actions focusing on 

identification, valorization, assessment and financing of circular value chains, 

resulting in new local and interregional projects. REPLACE will develop a 

replicable framework for regional benchmark on circularity excellence level. 

 CE-CONNECTOR, LCA4REGIONS, REPLACE oraz ŁÓDZKIE GREEN HUB. 

 Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia 

Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB o wartości 1 mln zł, stanowiącego 

odpowiedź na zidentyfikowane w trakcie realizacji projektu SCREEN 



Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i 

Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "LODZKIE 

GREEN HUB"
 Celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego stworzenia 

oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z kierunków 

globalnego rozwoju, którym jest gospodarka cyrkularna. Zwiększenie międzynarodowej rangi 

gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z 

innych regionów europejskich. Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firm z 

regionu łódzkiego na rynku europejskim i włączenia przedsiębiorców w międzynarodowy nurt 

korzyści płynących z wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej.

 Docelową grupą odbiorców projektu będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy z regionu 

łódzkiego zainteresowani wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, gotowi na 

zmianę modeli biznesowych z liniowych na cyrkularna i zainteresowanych rozwojem na skale 

międzynarodową

 Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wartość projektu wynosi: 933 160,00 PLN Wartość 

dofinansowania z UE: 712 791,50 PLN OKRES REALIZACJI 01.08.2019 – 30.06.2023

 .https://biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/



GPP

 Projects focusing on procurement are GPP4Growth (Green Public 

Procurement to Achieve Green Growth), CircPro (Smart Circular 

Procurement) and GPP-STREAM (Green Public Procurement and 

Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming). 

Aspects of green public procurement are also addressed by SYMBI

project (Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and 

a Resource Efficient Circular Economy).

 The Łódzkie Region is part of the European project "Synergic 

Circular Economy across European Regions" SCREEN . Its goal is 

to develop a reference framework for the establishment of 

synergies between Horizon 2020, EU's research and innovation 

programme, and the European Structural and Investment Funds 

related to the circular economy. 

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/
https://www.interregeurope.eu/circpro/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/
https://www.interregeurope.eu/symbi/
https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/205933_en.html


SinCE

 SinCE-AFC aims at involving SMEs of the Agri-Food chain in

circular economy through the promotion of the

appropriate managing and financial horizontal

mechanisms. All the Agri-Food agents committed to

production, processing, packaging, distribution and final

consumption are expected to operate in a coordinated

way to better adapt to circular economy.

 Wielkopolska Region with the seat of the Marshal Office

of the Wielkopolska Region in Poznan



PROGRAMY - PROJEKTY
1.Kalundborg Symbiosis – pierwsza na świecie symbioza przemysłowa 

2.System cyrkularnej subskrypcji – VIGGA – odzież wspólne korzystanie z 

produktów. Każde z ubrań jest noszone kolejno przez wiele dzieci -

Klienci płacą co miesiąc sumę, za którą otrzymują dwadzieścia sztuk odzieży 

w rozmiarze ich dziecka, gdy dziecko z nich wyrasta, dostają nowy zestaw 

ubrań o jeden rozmiar większych. Zwrócone firmie ubrania przechodzą 

kontrolę jakości i trafiają do profesjonalnej pralni. 

3.Cyrkularne podróżowanie - Platforma GoMore powstała w 2005 roku

4.Recykling sztucznej murawy - Re-Match rozdziela sztuczną murawę na 

czyste składniki, które można poddać recyklingowi lub powtórnie użyć 

5.Biodegradowalna butelka na piwo

6.Powtórne wykorzystanie starych cegieł 

7.Optymizacja produktów ubocznych





Horizon 2020 składane do 5.02.2020

 ERA-NET on materials, supporting the circular economy and Sustainable Development 

Goals CE-NMBP-41-2020 Types of action: ERA-NET

 Materials life cycle sustainability analysis CE-NMBP-42-2020 : Research and Innovation 

action 

 Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, 

recycling and recovery schemes Innovation action CE-SC5-07-2020 

 Raw materials policy support actions for the circular economy - Expert network on 

Critical Raw Materials CE-SC5-08-2020 Coordination and support action

 Develop, implement and assess a circular economy oriented product information 

management system for complex products from cradle to cradle CE-SC5-31-2020 

Innovation action 

 Tapping into the potential of Industrial Symbiosis CE-SPIRE-01-2020 Innovation action 

 Alternative mineral resources for high volume production (IA) CE-SPIRE-09-2020 

Innovation action

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-nmbp-41-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-nmbp-42-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-31-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-spire-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-spire-09-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState




Invest EU
 Fundusz InvestEU powinien funkcjonować w ramach czterech segmentów polityki 

odzwierciedlających kluczowe priorytety polityk Unii, a mianowicie zrównoważoną 

infrastrukturę; badania naukowe, innowacje i cyfryzację; MŚP oraz inwestycje i 

umiejętności społeczne.

 Projekty inwestycyjne otrzymujące znaczne unijne wsparcie, w szczególności w dziedzinie 

infrastruktury, powinny być analizowane przez partnera wykonawczego pod kątem wpływu 

na środowisko, klimatu lub skutków społecznych, a jeśli takowe zostaną stwierdzone, 

powinny podlegać kontroli zrównoważonego charakteru zgodnie z wytycznymi, które 

powinny zostać opracowane przez Komisję w ścisłej współpracy z potencjalnymi 

partnerami wykonawczymi w ramach Programu Invest EU, przy zastosowaniu w odpowiedni 

sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania 

zrównoważonych inwestycji] w celu ustalenia, czy dana działalność gospodarcza jest 

zrównoważona pod względem środowiskowym i spójna z wytycznymi opracowanymi na 

potrzeby innych unijnych programów.

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8661_2019_INIT&rid=89

 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia2019 r. wsprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

Program InvestEU (COM(2018)0439 –C8-0257/2018 –2018/0229(COD))

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8661_2019_INIT&rid=89


GOZ zużyte materiały = odpady  

EU (2010) - 1kg odpadów/gość/noc – cel 0,6 kg 

- Zastąpienie plastikowych butelek w pokojach własnymi pojemnikami z wodą 

- Odpady gastronomiczne - 34% pokonsumpcyjne, 45% kuchnia, 21% zepsute towary 

- – wspólny bufet,  posiłki na zamówienie, sezonowe produkty,

- Unikanie indywidualnie odpakowanych kosmetyków

- Inne opakowania – koperty, plastikowe siatki, itp. 

- AccorHotels Eastern Europe & Novotel Warszawa Centrum (ponad 700 pokoi) – po analizie w 

2016 r, iż tygodniowo generuje 700 kg odpadów gastronomicznych wprowadził nowy system 

zamówień żywności (IT) i przeszkolił personel, po 3 miesiącach oszczędność 30%, obecnie 

80%, co oznacza roczne zyski do EUR 28 580 przy tej samej jakości dostaw i obniżenie 

wpływu na środowisko.

https://www.earth-changers.com/blog/2018/9/5/zero-waste-in-hotels





Start-up w Polsce

1. Jesteśmy pierwszą w Polsce profesjonalną grupą komercyjnie zajmującą się ograniczaniem

marnotrawstwa żywności.

2. Optymalizujemy koszty operacyjne poprzez lepsze planowanie produkcji i ograniczanie

odpadów spożywczych.

3. Stworzyliśmy autorskie moduły systemu IT: KuMin. wspierające zarządzanie produkcją gastro.

4. Działamy w szeroko pojętym sektorze gastronomii: hotele, restauracje, catering (HoReCa)

oraz edukacji.

5. Przygotowujemy i realizujemy warsztaty budujące świadomość problemu ‚food waste’.

6. Realizujemy kompleksowe programy dla placówek edukacyjnych ograniczające

marnotrawstwo jedzenia.

7. Działamy na rynku od stycznia 2018 r.

8. Zrealizowaliśmy do tej pory 20+ projektów doradczych.

9. Zwyciężyliśmy w 2 konkursach w 2018 r.: the Best Innovation 2018 (Hotel Meeting) oraz Food

start-up star.



Polska _



Tabela 1. Efekty ekologiczne i ekonomiczne w 

przedsiębiorstwie w wyniku zarządzania środowiskowego

Efekty ekologiczne Efekty ekonomiczne

Zmniejszenie obciążenia 

środowiska przyrodniczego 

zanieczyszczeniami

Redukcja kosztów przez 

zmniejszenie udziału w nich opłat

ekologicznych

Lepsze wykorzystanie ilościowe 

surowców

Odsuniecie perspektywy pojawienia 

się barier  ekologicznych i wzrostu 

kosztu pozyskania rzadkich zasobów

Lepsze jakościowo 

wykorzystanie surowców

Wyższa jakość  produktów

Efektywniejsze wykorzystanie 

zasobów przyrodniczych

Obniżenie kosztów i wzrost 

efektywności ekonomicznej

Sprostanie ekologicznym gustom 

konsumentów

Rozszerzenie popytu na swoje 

produkty

Wypracowanie ekologicznego 

imagu firmy

Umocnienie pozycji konkurencyjnej 

na rynku

Wedłg A. Zielińska UEW


