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Gospodarka o obiegu zamkniętym 

Gospodarka o obiegu zamkniętym 

(ang. circular economy) jest 

koncepcją zmierzającą 

do racjonalnego wykorzystania 

zasobów i ograniczenia 

negatywnego oddziaływania 

na środowisko wytwarzanych 

produktów, które - podobnie jak 

materiały oraz surowce - powinny 

pozostawać w gospodarce tak długo, 

jak jest to możliwe, a wytwarzanie 

odpadów powinno być jak najbardziej 

zminimalizowane. 
źródło: https://www.europarl.europa.eu/ 



4 

Projekt CircE 
Cel projektu: projekt ma na celu pomóc partnerom w zwiększeniu 

zdolności ich instrumentów politycznych do ukierunkowania gospodarki 

na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz  współpracę 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”).  

€1,892,771,00 

Ciągła współpraca z 
interesariuszami 

Pogłębiona analiza 
gospodarki 

Ciągła współpraca z 
interesariuszami 

• badanie wśród 
interesariuszy 
projektu CircE w celu 
zidentyfikowania 
istniejących szans i 
barier w obszarze 
gospodarki obiegu 
zamkniętego 

 

Pogłębiona analiza 
gospodarki 

• raport zawierający 
analizę i ocenę 
zapisów Regionalnej 
Strategii Innowacji 
dla Województwa 
Dolnośląskiego na 
lata 2011-2020 

• Plan Działań na lata 
2019 – 2021 

Wymiana 
doświadczeń między 

partnerami 

• biuletyny 
informacyjne  

• seria artykułów 
informacyjnych  

• przegląd dobrych 
praktyk  w obszarze 
gospodarki obiegu 
zamkniętego  

• Raport synoptyczny 
dot. analizy zapisów 
GOZ we wszystkich 
dokumentach 
strategicznych 
wskazanych przez 
partnerów projektu 

Od 1.01.2017 

Do 30.06.2021 
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Przykładowi interesariusze projektu 
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Przykłady dobrych praktyk 

Pierwszy model domu zgodnego z GOZ w Nijmegen (Holandia)  

DutchSpirit: leasing garniturów w Arnhem 
(Holandia) 

Model domu La Lainiere w koncepcji C2C w Lille (Francja)  

https://www.greencapitalchallenges.nl/wp-content/uploads/2017/03/flyer_Modelhome.pdf
http://www.newbusinessmodels.info/dl/cases/DutchSpirit.pdf
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2790/la-lainiere-s-project-house-first-c2c-building-in-hauts-de-france/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2790/la-lainiere-s-project-house-first-c2c-building-in-hauts-de-france/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2790/la-lainiere-s-project-house-first-c2c-building-in-hauts-de-france/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2790/la-lainiere-s-project-house-first-c2c-building-in-hauts-de-france/
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Główne rezultaty projektu 

warsztaty 
międzyregionalne wśród 

partnerów projektu 

międzyregionalne 
seminaria koncentrujące 

się na wymianie 
doświadczeń w 
poszczególnych 

sektorach 

Wydarzenia regionalne 

spotkania grup 
interesariuszy 

regionalne / lokalne 
wydarzenia związane z 
rozpowszechnianiem 
wiedzy i komunikacją 

wydarzenia 
międzyregionalne na 

wysokim szczeblu 



8 

Główne wydarzenia na Dolnym Śląsku 

Konferencja „Dlaczego potrzebujemy 
Gospodarki o obiegu zamkniętym? – wyzwania 

dla Dolnego Śląska” 21 maja 2018 r. 

Obecne wyzwania dotyczące GOZu na 
poziomie krajowym i regionalnym 

Znaczenie edukacji ekologicznej 

Inne projekty dotyczące GOZu 

Dobre praktyki w regionie przedstawione 
przez firmy Ipanterm i NTI 

Panel dyskusyjny „Gospodarka o obiegu 
zamkniętym - moda czy konieczność” 

Spotkanie partnerów projektu z wizytą studyjną 
16-17 września 2018 r.  

Aktualny stan priorytetyzacji i analizy 
Instrumentów politycznych 

Wizyta studyjna w Strzeblowskich 
Kopalniach Zasobów Mineralnych w 

Sobótce 

Spotkania B2B 
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Warsztat i hackathon „Misja: 

Zaprogramuj Dolny Śląsk” 
Warsztaty przeprowadzone 06.12.2019 r. na 
Politechnice Wrocławskiej  poświęcone nowym, 
innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie 
zmniejszenia i likwidacji emisji pyłów i gazów,  
a także zwiększeniu świadomości młodzieży  
w obszarze czystego powietrza i walki ze smogiem. 
Całość wydarzenia zorganizowała i przeprowadziła 
Fundacja Liga Niezwykłych Umysłów, natomiast 
sfinansowane było ze środków budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. 
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Działania strategiczne 

Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030 
Cel operacyjny 4.6 Rozwój gospodarki 

cyrkularnej 

4.6.1 Wsparcie przedsięwzięć na rzecz 
zmniejszenia zużycia surowców oraz 
ograniczenia wytwarzania odpadów w 
procesach produkcyjnych. 

4.6.2 Wsparcie projektów wykorzystujących 
rynek surowców wtórnych i „re-
manufacturing”. 

4.6.3 Rozwój modeli biznesowych 
wspierających rozbudowane systemy 
serwisowania i napraw produktów. 

4.6.4 Edukacja społeczna na rzecz 
gospodarki cyrkularnej (kampanie 
społeczne, kampanie świadomościowe). 

Aktualizacja Regionalnej Strategii 
Innowacji 2014-2020 
• rekomendacje z ewaluacji RSI dotyczą m.in. 
uzupełnienia strategii o temat GOZ 

•aktualizacja dolnośląskich inteligentnych 
specjalizacji 

 

 

 

 

 



Project smedia 

Dziękuję za uwagę 

kontakt: 

Justyna Lasak +48 071 776 9443 

justyna.lasak@dolnyslask.pl 

Michał Frycz +48 071 776 9186 

michal.frycz@dolnyslask.pl  

Katarzyna Dęga +48 071 776 9770 

katarzyna.dega@dolnyslask.pl  
 

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