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Europejskie Partnerstwo Innowacji
w Dziedzinie Surowców
Cel:

Zwiększenie wkładu przemysłu do PKB Unii Europejskiej do 2020 r. o
około 20% przez zabezpieczanie zrównoważonych dostaw surowców dla
gospodarki europejskiej z równoczesnym wzrostem korzyści dla całego
społeczeństwa.
Członkowie Komitetu Sterującego Wysokiego Szczebla:
Elżbieta Bieńkowska - Komisarz UE ds. rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Rafał Pawełczak – Wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A.
Komitet operacyjny:
Andrzej Chmielarz - Instytut Metali Nieżelaznych
Witold Kurylak - Instytut Metali Nieżelaznych
Dominik Sokalski - KGHM Polska Miedź S.A.
Izabela Kotarska - KGHM Polska Miedź S.A.
Marcin Mrzygłód- KGHM Polska Miedź S.A.
Wiktor Kowalczyk - KGHM Polska Miedź S.A.

Olga Rataj - Ministerstwo Rozwoju
Henryk Karaś - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Joanna Kulczycka - Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Europejskie Partnerstwo Innowacji
w Dziedzinie Surowców
Zadania:
 koordynacja










prac

badawczo-rozwojowych

w

zakresie

surowców

mineralnych;
bardziej efektywna eksploracja;

wprowadzenie innowacyjnych technik wydobycia, przeróbki i

przetwarzania kopalin;
rozwój substytucji surowców mineralnych;

poprawa przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności

górniczej i gospodarowania odpadami;
wprowadzenie ram dla krajowej polityki surowcowej;
optymalizacja przepływów odpadów w celu zwiększenia recyklingu
i odzysku surowców z odpadów;
rozwój bazy, w której będą gromadzone informacje na temat surowców

mineralnych;
współpraca i dialog międzynarodowy;

wsparcie działań inwestycyjnych w górnictwie zarówno w obrębie Unii
Europejskiej, jak i innych krajów.

Europejskie Partnerstwo Innowacji
w Dziedzinie Surowców
Rezultaty:
 ograniczenie barier handlowych oraz zaburzeń konkurencyjności na
rynkach surowcowych;
 
rozwój współpracy mającej na celu zabezpieczenie potrzeb
surowcowych;
 
promocja recyklingu i wykorzystywania surowców ze źródeł
wtórnych, a także efektywności materiałowej i zamienników.

Źródło: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/european-innovation-partnership-eip-raw-materials

Europejska Platforma ds. Gospodarki o obiegu
zamkniętym
Cel:
„sieć sieci” wykraczająca poza działania sektorowe i podkreśla możliwości i
wyzwania międzysektorowe, mająca na celu promowanie działań w obrębie
gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym oraz wspieranie jej wdrażania.
Zadania:
wyszukanie najlepsze praktyki, znajdowanie
powiązanych kontaktów oraz zgłaszanie
własnych praktyk z zakresu GOZ .

Europejska Platforma ds. Gospodarki o obiegu
zamkniętym
Wyszukiwarka dobrych praktyk:
 Kluczowe obszary: Produkcja; Konsumpcja; Gospodarka odpadami;

Surowce wtórne; Innowacje i Inwestycje.
 34 Sektory
 22 kraje Członkowskie, przedstawiciel z Polski: Joanna Kulczycka Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Rezultaty:
 rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym
 wzmocnienie współpracy między sieciami w celu ułatwienia
wymiany dobrych praktyk;
 przyczynienie się do zidentyfikowania barier społecznych,
gospodarczych i kulturowych dla rozwoju gospodarki o obiegu
zamkniętym w Europie.

Umiędzynarodowienie
 DZIEŃ NORWESKO-POLSKI Innowacyjne technologie i

instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym
@ Targi EKOTECH, Kielce, ul. Zakładowa 1,
Sala konf. C, Hala E, 28 lutego 2018
 Study Visit to Brussels 3Revolution: Reduce, Reuse, Recover

18th – 19th April 2018 Permanent
Representation of the Republic of Poland
to the EU Rue Stevin 139, Brussels
 Targi METS 2018 Madryt 10-12 kwietnia – EU – Kraje Ameryki

Południowej

Dziękuję za uwagę!

