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„Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory i systemy, które funkcjonują w
oparciu o zasoby biologiczne (zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy i pochodząca
od nich biomasa, w tym odpady organiczne), ich funkcje i zasady.
Obejmuje i łączy: ekosystemy lądowe i morskie oraz zapewniane przez nie
usługi, wszystkie sektory produkcji podstawowej, w których wykorzystuje się i
produkuje zasoby biologiczne (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i
akwakultura); wszystkie sektory gospodarki i przemysłu, które wykorzystują
zasoby i procesy biologiczne do produkcji żywności, paszy, bioproduktów i
energii oraz do świadczenia usług. Aby europejska biogospodarka
funkcjonowała prawidłowo, powinna opierać się na zrównoważonym rozwoju i
obiegu zamkniętym. Będzie to napędzać odnowę naszego przemysłu,
modernizację naszych systemów produkcji podstawowej i ochronę środowiska
oraz przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej”.
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March 29, 2021

Warszawa,

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji (obowiązuje 1 stycznia 2021 r.):
BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
• KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśnodrzewnego
• KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej
oraz inżynierii środowiska
ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
• KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania,
przesyłu i dystrybucji energii
• KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
• KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM - WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY
• KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
• KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym
nanoprocesy i nanoprodukty
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Warszawa,

Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego – RIS Mazovia 2030:
BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ, np:
• formulacji produktów spożywczych i doskonalenia procesów technologicznych,
• badania jakości produktów rolno-spożywczych,
• przechowywania i dystrybucji żywności (w tym także opakowania).
INTELIGENTNE SYSYEMY W PRZEMYŚLE i INFRASTRUKTURZE, np:
• efektywnego gospodarowania zasobami materialnymi i energetycznymi (np. sieci
inteligentne, magazynowanie energii),
NOWOCZESNY EKOSYSTEM BIZNESOWY:
• ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko (np.
poprzez redukcję ilości emitowanych odpadów i zanieczyszczeń, zagospodarowanie
odpadów i produktów ubocznych, dążenie do transformacji w kierunku gospodarki o
obiegu zamkniętym, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii),
WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA:
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Warszawa,

Cele Polityki Spójności UE na lata 2021-2027
•

CP 1 - Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej
transformacji gospodarczej

•

CP 2 - Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji,
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

•

CP 3 - Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu
regionalnych połączeń teleinformatycznych

•

CP 4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego
filaru praw socjalnych

•

CP 5 - Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego
rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych
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i inteligentnej

Warszawa,

(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej

(i) Promowanie
działań
na rzecz efektywności
energetycznej
Poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
publicznych i mieszkalnych
wspierane będą projekty kompleksowe z zakresu głębokiej modernizacji
energetycznej budynków wraz z wymianą kotłów grzewczych i instalacją
OZE

Kontrola jakości powietrza
finansowany będzie zakup przyrządów pomiarowych wspomagających
prowadzenie kontroli pieców i spalanych w nich paliw
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Warszawa,

(ii) Promowanie odnawialnych źródeł energii

(ii)
Promowanie
odnawialnych
źródeł energii
Budowa
i rozbudowa
instalacji/jednostek
wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną
wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie OZE. Jednostki
wytwórcze będą mogły być wspomagane magazynami energii oraz
przyłączane do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
interwencja będzie ukierunkowana na rozwój energetyki rozproszonej
o małej mocy wytwarzania.

Wspieranie klastrów i spółdzielni energii
wsparcie w zakresie tworzenia i zarzadzania zorganizowanymi inicjatywami
współpracy w formie m.in. klastrów, spółdzielni energetycznych
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Warszawa,

(vi) Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami
wspierane będą projekty kompleksowe z zakresu instalacji do
przetwarzania
odpadów
prowadzące
do
recyklingu,
odzysku,
unieszkodliwienia, mające na celu minimalizację odpadów i zawrócenie jej
z powrotem do gospodarki.
Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych zmierzające do
zapobiegania powstawania odpadów
wsparciem zostanie objęta budowa nowych Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących
PSZOK o punkty napraw i punkty ponownego użycia
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Warszawa,

(vi) Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
Kompleksowy projekt oczyszczania województwa z wyrobów
zawierających azbest

wspierany byłby projekt związany z usunięciem azbestu, położeniem
nowego dachu, gospodarczym wykorzystaniem wody opadowej oraz
wykorzystaniem OZE poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych lub
fotowoltaicznych.
Przywracanie wartości użytkowych instalacjom do składowania odpadów
z wykorzystaniem OZE i rozwiązań GOZ
sfinansowane zostałyby działania związane z rekultywacją składowisk
odpadów komunalnych, pozyskaniem biogazu składowiskowego do
produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz wykorzystaniem zamkniętych
składowisk pod budowę farm fotowoltaicznych.
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Warszawa,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
• Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi =>
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/

• Sprawiedliwa Transformacja => http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/
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Warszawa,
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Warszawa,

Dziękuję za uwagę!

Mazowiecka Agencja Energetyczna
www.mae.com.pl
tel.: 48 (22) 823 47 40, 823 47 47
m.pszonka@mae.com.pl
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