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Kluczowe zagadnienia 

 
 Energetyka odnawialna 

 Efektywność energetyczna 

 Inteligentne specjalizacje 

 Biogospodarka i energetyka niskoemisyjna 

 Transfer technologii 

 Współpraca w zakresie badań i rozwoju przedsiębiorców i 
jednostek naukowych/ uczelni 

 Wsparcie przedsiębiorstw 



Kierunek rozwoju biogospodarki 

 
Przegląd polityk w zakresie wspierania rozwoju biogospodarki. 
 
Obecna dyskusja na temat przyszłości biogospodarki – jej możliwy 
podział na mniejsze obszary, dziedziny (węższe specjalizacje).  
 
Wyodrębnienie inteligentnych specjalizacji pozwala na koncentrację i 
ukierunkowanie środków na projekty badawczo-rozwojowe, 
wdrożeniowe, inwestycyjne. 
 
Tworzenie centrów kompetencji, w tym na poziomie UE (centrum dla 
biogospodarki przy KE-Bioeconomy Knowledge Centre). 
 



 
- Środki unijne – poziom regionalny, krajowy i wspólnotowy 
- Środki krajowe 
 
Zdecydowana większość instrumentów kładzie nacisk na zacieśnienie 
współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw.  
Coraz częstszym warunkiem uzyskania dofinansowania dla jednostek 
naukowych jest uczestnictwo przedsiębiorstw w projektach (ukierunkowanie 
rynkowe). 
Rodzaje i typy projektów możliwych do realizacji przez przedsiębiorstwa coraz 
bardziej ograniczają się do takich, w których współpraca z nauką jest 
niezbędna, w miejsce inwestycji, które nie są związane z transferem nowych 
technologii. 
 
Jednostka naukowa w przypadku realizacji takich projektów może pełnić rolę 
konsorcjanta/ partnera lub wykonawcy usługi. 

Instrumenty wspierania przedsięwzięć w obszarach inteligentnych 
specjalizacji ze środków publicznych 



Sposoby uwzględniania inteligentnych specjalizacji w różnych instrumentach 
finansowania: 
 
- Preferencje dla projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje 
- Wyłączność – działania/ konkursy dedykowane wyłącznie projektom wspierającym 

inteligentne specjalizacje 
- Działania z zakresu  inteligentnych specjalizacji jako jeden z typów projektów 

możliwych do realizacji w danym instrumencie 
 

Instrumenty wspierania przedsięwzięć w obszarach inteligentnych 
specjalizacji ze środków publicznych 



Środki unijne - regionalne 

Instrumentem realizacji Regionalnych Strategii Innowacji wskazujących 
inteligentne specjalizacje na poziomie regionalnym są Regionalne 
Programy Operacyjne. 
 

Działania w dwóch osiach priorytetowych w poszczególnych RPO są 
najistotniejsze:  

I oś priorytetowa - związana z działalnością badawczo-rozwojową 
przedsiębiorstw oraz  

III oś priorytetowa – skierowana na działania inwestycyjne, wzmacnianie 
konkurencyjności sektora MŚP. 



Środki unijne – regionalne – RPO WL 

• Wyłącznie RSI 

 

Działanie 1.2 Badania celowe (badania przemysłowe oraz 
eksperymentalne prace rozwojowe) 

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 
przedsiębiorstwach 

Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 

Działanie 1.5 Bon na innowacje 

 

 



Środki unijne – regionalne – RPO WL 

• Preferencje dla RSI – działania osi priorytetowej 3, w tym Działanie 
3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP  - wsparcie dotacyjne dla 
projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje zgodne z RSI 
lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-
rozwojowych. Pozostałe projekty mogą otrzymać wsparcie w formie 
instrumentów zwrotnych. 

 

• Działania powiązane bezpośrednio z biogospodarką – Oś 
priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku (4.2 Produkcja energii 
z OZE  w przedsiębiorstwach) i Oś priorytetowa 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (5.1 Poprawa 
efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach) 

www.rpo.lubelskie.pl 

 
 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://www.rpo.lubelskie.pl/


Środki unijne – regionalne 

Mechanizmy weryfikacji zgodności projektów z RSI w regionach – przykłady: 

 

RPO woj. małopolskiego - uszczegółowienie Regionalnej Strategii Innowacji  

RPO woj. lubelskiego – rodzaje działalności zgodnie z klasyfikacją PKD (załącznik 
do dokumentacji konkursowej) 

RPO woj. wielkopolskiego  – PKD określone w załączniku do Ramowego Planu 
Działań, który jest załącznikiem do RSI 

RPO woj. łódzkiego  – dokument Wykaz regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 
Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych 
zawierający kody PKD 

RPO woj. mazowieckiego dokument na potrzeby konkursów Priorytetowe kierunki 
badań w ramach inteligentnej specjalizacji województw mazowieckiego 

RPO woj. lubuskie – na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy - zgodność z 
Programem rozwoju innowacji województwa lubuskiego, który wskazuje 
inteligentne specjalizacje 

 

 



Środki unijne – krajowe 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – 20 specjalizacji w 5 grupach 
tematycznych: 

 

1. Zdrowe społeczeństwo 

2. Biogospodarka rolno - spożywcza, leśno-drzewna i  środowiskowa 

3. Zrównoważona energetyka 

4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami 

5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu 
horyzontalnym) 

 



Środki unijne – krajowe – Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa 
Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ 
demonstracyjnej 
 
Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach 
Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje  
Poddziałanie 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej 

 
 
 
 
 
 
www.poir.gov.pl  
www.ncbr.gov.pl (fundusze unijne) 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne 
Specjalizacje, w tym specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego 

odkrywania. 
 

http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/


Środki unijne – krajowe – Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 

 
Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek  
Poddziałanie 3.2. 2. Kredyt na innowacje technologiczne (premia technologiczna)  

 
 

 
 
 
 
Działanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze (badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace rozwojowe) 
 
 

www.ncbr.gov.pl 
www.parp.gov.pl 
www.mr.gov.pl 

 
 

 

Preferencje dla projektów wpisujących się w KIS. Ocena na podstawie 
wykazu KIS – projekt może uzyskać 1 pkt za zgodność z KIS. 

 

http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.mr.gov.pl/


Środki unijne – krajowe – Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 

Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących 
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem 
tych źródeł do sieci 

 

Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 

 
www.pois.gov.pl 

www.nfosigw.gov.pl 

 

 

http://www.pois.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/


Środki unijne - wspólnotowe 

 
 Horyzont 2020, w tym: 

• Instrument wsparcia MŚP 

• BBI JU - Bio-Based Industries Joint Undertaking 

• ERA-NET  

 
Horyzont 2020 stanowi główne narzędzie UE w zakresie promowanie badań 
naukowych w dziedzinie energii. 

Na wsparcie działań w dziedzinie czystej i bezpiecznej energii oraz wydajności 
energetycznej i zrównoważonego rozwoju przewidziano środki finansowe 
w wysokości 5,931 mld EUR. 



Środki unijne - wspólnotowe 

Instrument wsparcia MŚP 
 
Wsparcie przewidziane zarówno dla projektów realizowanych zarówno przez pojedyncze 
przedsiębiorstwa jak i konsorcja przedsiębiorstw. 
 
Preferowany poziom gotowości technologicznej produktów projektów - TRL6 
 
Faza I – ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/ usługi/ technologii 
(sprawdzenie koncepcji) 
Faza II – przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/ produktu/ usługi  
 
Projekty zakwalifikowane do Fazy III będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na 
ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, 
pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z 
produktem na nowe rynki. 
Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 
Instrumentu MŚP. 
 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 - oficjalna strona programu 
www.kpk.gov.pl 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://www.kpk.gov.pl/


Środki unijne - wspólnotowe 

BBI JU – Wspólne przedsięwzięcie na rzecz bioprzemysłu 
 
- partnerstwo publiczno-prywatne Komisji Europejskiej i konsorcjum bioprzemysłu 
- wspólna inicjatywa technologiczna na rzecz bioprzemysłu 
- instrument ustanowiony na lata 2014-2020   
 
Środki na realizację 3,7 mld euro 
 
3 typy projektów w zależności od stopnia gotowości technologicznej (TRL) oraz 
działania wspierające 
 
Roczny Plan Pracy na 2017 rok – 81 mln euro na 16 działań 
 
Nabory od 11 kwietnia do 7 września 2017 r. Wyniki konkursów do końca 2017 roku 
 
www.bbi-europe.eu 
 
 

http://www.bbi-europe.eu/
http://www.bbi-europe.eu/
http://www.bbi-europe.eu/
http://www.bbi-europe.eu/


Środki unijne - wspólnotowe 

ERA-NET 
Celem projektów typu ERA-NET jest budowanie europejskiej przestrzeni Badawczej (European Research 
Area).  
 
Wsparcie dla realizacji zadań ze strony Komisji polega wyłącznie na dofinansowaniu działań 
koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum. W ramach tego instrumentu Komisja nie finansuje badań, są 
one finansowane w 100% ze środków krajowych. W przypadku projektów ERA-NET z udziałem 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju są to środki pochodzące z budżetu nauki.  
 
Przykładem inicjatywy realizowanej w takiej formule jest ERA-Net Bioenergy (współpraca sieciowa). 
Konsorcjum jest włączone do inicjatywy Bioenergy Sustaining the Future (BESTF3) jako dodatkowe 
działania w ramach BESTF3. 
 
Wspólny nabór wniosków – Październik 2017 – styczeń 2018 
Projekt musi być realizowany w partnerstwie (konsorcjum składające się przynajmniej z dwóch 
podmiotów-przedsiębiorstwa, jednostki naukowe) 
 
www.ncbr.gov.pl (programy międzynarodowe) 
http://eranetbioenergy.net/ 
http://eranetbestf.net/ 
 
 
 

http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
http://eranetbioenergy.net/
http://eranetbioenergy.net/
http://eranetbestf.net/
http://eranetbestf.net/


Środki międzynarodowe 

Inicjatywa EUREKA to sieć 41 państw powołana w celu wspierania międzynarodowej 
współpracy w obszarze badań i rozwoju. 
 
Konkurs 7 sierpnia – 9 października 2017 r. 
 
Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, 
procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.  
 
Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć 
przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. 
 
Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim 
kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.  
 
Program EUROSTARS w ramach inicjatywy EUREKA  - wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących badania. 
Konkurs do 14 września 2017 r. 

 
www.ncbr.gov.pl (programy międzynarodowe) 
 
 

http://www.ncbr.gov.pl/


Środki krajowe 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, 
rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG 
 

Program strategiczny realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie 
Krajowego Programu Badań – BIOSTRATEG 
 
Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z 
Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych 
obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są: 
  
• Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; 
• Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki wodnej; 
• Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; 
• Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 
• Leśnictwo i przemysł drzewny. 
 



Środki krajowe 

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2014-2019 będą 
realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania 
związane z przygotowaniem do wdrożenia,  wyniesie ok. 500 milionów złotych. 
 

• Biostrateg I - 150 mln zł  
• Biostrateg II - 200 mln zł 
• Biostrateg III - 150 mln zł 

 
Program skierowany do konsorcjów jednostek naukowych i przedsiębiorstw . 
 
Wniosek musi obejmować fazę badawczą jak i fazę przygotowania do wdrożeń 
 
 
 
www.ncbr.gov.pl (programy strategiczne) 
 
 

http://www.ncbr.gov.pl/


Projekty IUNG-PIB na rzecz biogospodarki  

 BIOREG, Wykorzystanie potencjału odpadów drewnianych w 
różnych regionach UE i przemysłowych ekosystemach opartych 
na produktach naturalnych, 2017-2019, HORYZONT 2020 
 

 BIOECON, Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce, 
2015-2020, HORYZONT 2020,  

 
 AFINET, Sieć innowacji na rzecz agroleśnictwa, 2017-2020, 

HORYZONT 2020 
 



Projekty IUNG-PIB na rzecz biogospodarki  

 LCAgri, Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do 
adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 
2030 i 2050, 2015-2017, BIOSTRATEG 

 
 SustainFARM, Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja 

zintegrowanych systemów produkcji  na cele żywnościowe i 
nieżywnościowe dla rozwoju agroekosystemów odpornych na 
zmiany klimatu w Europie i poza jej obszarem, 2016-2019 , 
ERA-NET 

 



BIOREG, HORYZONT 2020   
 
 
 
Tytuł projektu: Wykorzystanie potencjału odpadów drewnianych w różnych 
regionach UE i przemysłowych ekosystemach opartych na produktach naturalnych 
 
Realizacja projektu: 2017-2019 
 
Głównym celem projektu BioReg jest identyfikacja, rozwój oraz uwolnienie 
niewykorzystanego potencjału odpadów drzewnych na poziomie europejskim, a 
także umożliwienie wdrożenia szeregu praktyk waloryzacyjnych dla odpadów 
drzewnych na terenie Europy. 
 

We współpracy z kluczowymi interesariuszami projektu z regionów 
demonstracyjnych i odbiorców, wiedza, narzędzia, mechanizmy i praktyki zostaną 
przekazane i wprowadzone w regionach z niewykorzystanym potencjałem 
odpadów drzewnych. 

  
 



   
 
 
 

 
 
W ramach projektu przeanalizowanych zostanie 5 modelowych regionów 
(Göteborg, Västsverige - Szwecja; Karlsruhe, Badenia-Wirtembergia - Niemcy; 
Lombardia, Emilia-Romania - Włochy; Północno-zachodnia Anglia - Wielka 
Brytania oraz Vorarlberg i Syria - Austria), a następnie w 3 regionach-odbiorcach 
powielone zostaną dobre praktyki: w Normandii (Francja), na Lubelszczyźnie 
(Polska) oraz w regionie Alentejo i Lizbonie (Portugalia). 

  
 



Tytuł projektu: Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce 

Realizacja projektu: 2015-2020 

Cele: 
 Opracowanie wytycznych dla nowych strategii (np. rozwoju nauki i 

innowacji, inteligentnych specjalizacji) i promowanie rozwoju 
biogospodarki. 

 
 Współpraca z decydentami i interesariuszami badań w zakresie 

biogospodarki i analiz systemowych, w celu wsparcia transferu wiedzy  
i wsparcia rozwoju regionalnego 

BIOECON, HORYZONT 2020 



Internetowa platforma dla rozwoju biogospodarki 

 Baza wiedzy o biogospodarce 

 E-narzędzia dla oceny emisyjności procesów  

 Geo-baza Biogospodarki w Polsce (potencjały, zasoby, optymalne 

lokalizacje, modele biznesowe) 

Produkty: 



Analizy efektywności dla wybranych kierunków rozwoju 
biogospodarki w regionie lubelskim 

 Ocena  potencjałów biomasy  

 Analizy Cyklu Życia Produktów  (LCA) 

 Oceny środowiskowo-ekonomiczne nowych inwestycji  

Produkty: 



Tytuł projektu: Wsparcie dla niskoemisyjnego rolnictwa zdolnego do 
adaptacji do zmian klimatu  

Realizacja projektu: 2015-2017 

Cele: 
 Wdrożenie rolniczych praktyk niskoemisyjnych w różnych regionach 

Polski 

LCAgri, BIOSTRATEG 

 Ocena cyklu życia dla nawozów Grupy 
Azotowej – Zakłady Azotowe Puławy dla 
różnych praktyk niskoemisyjnych i 
opracowanie  etykiet węglowych dla 
nawozów GA-ZAP wraz z 
rekomendowanymi praktykami rolniczymi 



Innowacyjność projektu: 
 
1. Wdrożenie 10 kompleksowych niskoemisyjnych praktyk rolniczych.  

2. Opracowania nowych metod szacowania emisji z rolnictwa dla Krajowego 
Ośrodka Szacowania i Bilansowania Emisji w Polsce  

3. Wdrożenie nowych systemów pomiarowych emisji gazów cieplarnianych z 
produkcji roślinnej  

4. Oszacowanie śladu węglowego produktów nawozowych Grupy Azoty od 
produkcji do zastosowania w ramach praktyk niskoemisyjnych (tzw. etykiety 
węglowe)  

5. Nowe formy działalności IUNG-PIB w zakresie transferu wiedzy (platforma 
internetowa, warsztaty polowe, gospodarstwa demonstracyjne, pola 
wdrożeniowe) 

 



Tytuł projektu: Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja zintegrowanych systemów 
produkcji na cele żywnościowe i nieżywnościowe  (IFNS) dla rozwoju agroekosystemów 
odpornych na zmiany klimatu w Europie i poza jej obszarem 

Realizacja projektu: 2016-2019 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności  gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu 
tradycyjnych jak również innowacyjnych systemów uprawy, które łączą produkcję 
żywnościową  oraz nieżywnościową  tj. komponenty drzewne, produkty uboczne i odpady 
resztkowe (systemy IFNS). Aby wdrożyć proponowane rozwiązania  utworzono europejską 
sieć pilotażowych gospodarstw  z systemami IFNS, współpracujących z innymi rolnikami, 
doradcami i administracją publiczną. 

SustainFARM, ERA-NET 



Cele szczegółowe projektu:  
 
- ocena wydajności wykorzystania zasobów oraz zaprojektowanie innowacyjnych  i 
opłacalnych systemów IFNS w celu optymalizacji produktywności, 
- opracowanie wskaźników zrównoważenia do oceny produktywności rolniczej 
  oraz efektywności środowiskowej,  
- waloryzacja komponentów drzewnych, odpadów i produktów ubocznych z tej 

produkcji w kontekście produkcji biopaliw i bioproduktów  
 

 



Dziękuję za uwagę 
 
http://bioecon.iung.pulawy.pl/ 
email: bioecon@iung.pulawy.pl 

http://bioecon.iung.pulawy.pl/
http://bioecon.iung.pulawy.pl/
mailto:bioecon@iung.pulawy.pl

