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DEFINICJE

Innowacja - wdrożenie w praktyce gospodarczej
nowego albo znacząco udoskonalonego
produktu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie
nowej metody marketingowej lub organizacyjnej
redefiniującej sposób pracy lub relacje firmy
z otoczeniem

Ekoinnowacja - innowacja, która poprawia
efektywność wykorzystania zasobów naturalnych w
gospodarce, zmniejsza negatywny wpływ
działalności człowieka na środowisko lub wzmacnia
odporność gospodarki na presje środowiskowe której
wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp
w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju

Źródło:
OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie
trzecie, MNiSW, Warszawa
COM(2011) 899: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Innowacja na rzecz zrównoważonej przyszłości – Plan
działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP)



CO NIE JEST INNOWACJĄ?

 Zaprzestanie korzystania z określonego
procesu, metody marketingowej lub
organizacyjnej.

 Nabycie modeli, urządzeń lub
marginalne rozszerzenia i aktualizacje
istniejącego wyposażenia lub
oprogramowania. Zmiany wynikające ze
zmian cen podzespołów lub elementów
procesu produkcyjnego.

 Dopasowanie produktu do
indywidualnych wymagań klienta. Jeżeli
przynajmniej jeden z produktów nie
wykazuje cech odmiennych od
pozostałych, produkowanych wcześniej
– działanie nie jest innowacją.

 Regularne sezonowe i inne cykliczne
zmiany.

 Handel nowymi lub znacznie
udoskonalonymi produktami.

Źródło:
OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie
trzecie, MNiSW, Warszawa



NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA KLASYFIKACJA
EKOINNOWACJI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ICH
RODZAJE:

• ekoinnowacje technologiczne, w obrębie

produktów i procesów produkcji;

• ekoinnowacje społeczne, np.

zachowanie, nawyki konsumpcyjne;

• ekoinnowacje organizacyjne, np. ekoaudyty;

• ekoinnowacje instytucjonalne, np. platformy

współpracy, nieformalne grupy, sieci powołane

w celu zajmowania się kwestiami

środowiskowymi.

Źródło: Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza trendów i dobre praktyki, Politechnika
Rzeszowska



 ETAP - Plan działań na rzecz technologii
środowiskowych (Environmental Technologies
Action Plan,) 2004r,

 Nowa odsłona ETAP – Plan działań
w zakresie ekoinnowacji (Eco-Innovation
Action Plan), 2011r,

INSTRUMENT Y UNIJNE

 Siódmy Program Ramowy (7th Framework Programme),

 CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme),

 LIFE+

Polityki wspierania ekoinnowacji



PL AN DZIAŁ AŃ W ZAKRESIE EKOINNOWACJI
(ECO-INNOVATION ACTION PL AN),  KE 2011

7  DZIAŁ AŃ :

 Stosowanie polityki i przepisów w zakresie ochrony środowiska
jako bodźców do promocji ekoinnowacji.

 Wspieranie projektów pokazowych i partnerstwa w celu
wprowadzenia na rynek obiecujących, inteligentnych
i ambitnych technologii operacyjnych które do tej pory były słabo
rozpowszechnione.

 Opracowanie nowych norm przyśpieszających rozwój
ekoinnowacji.

 Uruchomienie instrumentów finansowych i usług pomocniczych
dla MSP.

 Wspieranie współpracy międzynarodowej.
 Wspieranie rozwoju wschodzących kompetencji i stanowisk oraz

związanych z nimi programów szkoleniowych
w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.

 Wspieranie ekoinnowacji poprzez europejskie partnerstwa
innowacyjne przewidziane w „Unii Innowacji”.



 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z
perspektywą do roku 2016 oraz opracowywaną nowelizacją
PEP,

 Długookresowa strategia rozwoju kraju Polska 2030.
Trzecia fala nowoczesności,

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku,
 Średniookresowa strategia rozwoju kraju Polska 2020 oraz

ze zintegrowanymi strategiami o charakterze
horyzontalnym, w szczególności:

 Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne
i Środowisko” Perspektywa 2020 r. Cel 3. Poprawa
stanu środowiska. Wspieranie nowych i promocja
polskich technologii energetycznych
i środowiskowych, Promowanie zachowań
ekologicznych oraz tworzenie warunków do
powstawania zielonych miejsc prac,

 Strategią innowacyjności i efektywności
gospodarki na lata 2011-2020.

Polityki wspierania ekoinnowacji
Krajowe dokumenty strategiczne
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Na podstawie „Mapa Drogowa” Wdrażania Planu Działań na rzecz 
Technologii Środowiskowych  w Polsce (KETAP), MŚ 2006



SYSTEM BADAŃ I WDRAŻANIA TECHNOLOGII
I ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

 sieci badawcze,

 inkubatory technologiczne i akademickie,

 akcelerator y technologii 

 preinkubatory,

 centra transferu technologii,

 platformy technologiczne,

 parki naukowo-technologiczne,

 zielone zamówienia publiczne,

 działalność NFOŚiGW i WFOŚiGW,

 działalność PARP (m.in. projekt Klub Innowacyjnych
Przedsiębiorstw, Portal Innowacji),

Na podstawie „Mapa Drogowa” Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii 
Środowiskowych w Polsce (KETAP)



GREENEVO AKCELERATOR ZIELONYCH
TECHNOLOGII (AZT)

 GreenEvo - Akcelerator Zielonych
Technologii to projekt przygotowany
i prowadzony przez Ministerstwo
Środowiska.

 Ministerstwo Środowiska prowadząc
projekt w praktyczny sposób realizuje
założenia najważniejszego strategicznego
dokumentu środowiskowego, Polityki
Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu
technologii oraz prowadzenia działań
proekologicznych.

Źródło: http://greenevo.gov.pl



Dostępne instrumenty wsparcia:

 Marka GreenEvo,

 Wsparcie marketingowe,

 Zagraniczne misje handlowe,

 Szkolenia specjalistyczne,

 Wiedza o rynkach zagranicznych,

 Ochrona własności przemysłowej.
Źródło: http://greenevo.gov.pl

GREENEVO AKCELERATOR ZIELONYCH
TECHNOLOGII (AZT)



 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją
wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Powołane zostało w 2007 roku jako jednostka realizująca
zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej
i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą
jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego
dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616).

 1 września 2011 roku NCBR przejęło od Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech
programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz
Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów
innowacyjności w Polsce.

 Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz
funduszy Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.ncbir.pl



NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
STRATEGICZNE PROGRAMY BADAŃ NAUKOWYCH

I PRAC ROZWOJOWYCH

Podstawą do przygotowania strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych jest
Krajowy Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., który określa
strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.

Obecnie w Centrum realizowane są dwa strategiczne programy badań naukowych
i prac rozwojowych pn.:

 Zaawansowane technologie pozyskiwania energii;

 Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo 
technicznej;

oraz trzy strategiczne projekty badawcze pn.:

 Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności 
budynków;

 Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach;

 Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.

Źródło: http://www.ncbir.pl



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
EKOINNOWACJI

Fundusze europejskie
 Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko,
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 Regionalne Programy Operacyjne.

Źródła krajowe
 NFOŚiGW oraz WFOŚiGW,
 Bank Gospodarstwa 

Krajowego,
 Bank Ochrony Środowiska,
 Anioły Biznesu.

Łódź zasilana energią słoneczną. Inwestor: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa



FORMY WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI SFERY
B+R Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

 Sprzedaż praw własnościowych,

 Licencjonowanie,

 Wdrożenia,

 Joint venture,

 Spółki typu spin-off,

 Spółki typu spin-out,

 Działalność racjonalizatorska,

 Współpraca pomostowa,

 Konsorcjum naukowe,

 Elastyczne formy współpracy.
Źródło: Ocena komercyjnych ofert i osiągnieć wdrożeniowych regionalnych 
instytucji sfery B+R

Targi Technicon Innowacje, MTG SA , 2010r



KORZYŚCI GOSPODARCZE
I ŚRODOWISKOWE Z WDRAŻANIA

EKOINNOWACJI

 poprawa wydajności gospodarki w zakresie
wykorzystania dostępnych zasobów,

 tworzenie nowych rynków ekologicznych
technologii, towarów i usług,

 zrównoważona produkcja i konsumpcja,

 większa stabilność gospodarcza,

 ograniczenie wpływu działalności na
środowisko,

 zmniejszenie ryzyka nagłych, kosztownych
i nieodwracalnych zmian spowodowanych
naruszeniem równowagi ekosystemów,

 zapobieganie zmianom klimatu,

 bezpieczeństwo energetyczne.

Na podstawie „Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia” IBS 2012

Domek energetyczny - Fundacja Rozwiązań 
Ekoenergetycznych



Na podstawie dotychczasowej analizy wydatków
na innowacje środowiskowe w Polsce nasuwa się
wniosek, aby w przyszłej perspektywie
finansowej środki podzielić na 2 kierunki
finansowania:

 rzeczywistej współpracy sektora B+R
z przedsiębiorcami (wdrażanie nowych
rozwiązań),

 działań racjonalizatorskich i ograniczających
koszty w przedsiębiorstwie (brak nowości).



DOFINANSOWANIE EKOINNOWACJI
PRZEZ WFOŚIGW W GDAŃSKU

Konkurs dla projektów badawczo-rozwojowych z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej - ogłoszony w 2010 r.

Cel konkursu: wyłonienie najbardziej wartościowych pod względem naukowym
i praktycznym projektów poświęconych ochronie środowiska, odnawialnym
źródłom energii, ochronie przyrody, inżynierii środowiska, technologii
środowiska i gospodarce wodnej.

Beneficjenci: jednostki naukowe działające na terenie województwa pomorskiego lub 
realizujące zadania na terenie województwa pomorskiego:
• podstawowe jednostki organizacyjne publicznych i niepublicznych szkół 

wyższych,
• placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
• jednostki badawczo-rozwojowe,
• jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-

rozwojowej lub status centrum badawczo-rozwojowego,
• inne podmioty mogące wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu prac 

naukowo-badawczych i rozwojowych.  

Ilość wniosków: 54 szt.  Ilość umów: 14 szt. 

Ocena meryt.: Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Funduszu, 
lista rankingową wniosków



DOFINANSOWANIE EKOINNOWACJI
PRZEZ WFOŚIGW W GDAŃSKU

Przykładowe projekty badawczo-rozwojowe:

Tytuł Beneficjent

Projekt ekologicznej jednostki pływającej na wody śródlądowe Polski Politechnika Gdańska

Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem Politechnika Gdańska

Alternatywne produkty recyklingu materiałowego odpadów gumowych Politechnika Gdańska

Kod kreskowy DNA i bank DNA chronionych roślin naczyniowych na terenie 
województwa pomorskiego

Uniwersytet Gdański

Technologia wytwarzania materiałów izolacyjnych ze zużytych tapicerek 
samochodowych i wykładzin podłogowych

Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Przemysłu  Płyt 
Drewnopochodnych Sp. z o. o.

Optymalizacja procesu wymiany ciepła w urządzeniach hybrydowych 
fotowoltaiczno - termicznych (PVT) cieczowych oszklonych i nieoszklonych

Instytut Maszyn 
Przepływowych PAN

Badania modelowe i budowa prototypu flotatorów nowej generacji do 
oczyszczania ścieków przemysłowych oraz klarowania wody i ścieków 
komunalnych

Ekobudex Sp. z o. o. 



DOFINANSOWANIE EKOINNOWACJI
PRZEZ WFOŚIGW W GDAŃSKU

Fotobioreaktor do badań dotyczących możliwości 
wykorzystania mikroalg, odpadowego dwutlenku 
węgla oraz ścieków do produkcji 
biopaliwa, Uniwersytet Gdański 

Prezentowany podczas XI Bałtyckiego Festiwalu 
Nauki

Wsparcie na zasadach ogólnych:

Domek energetyczny promujący rozwiązania w zakresie 
OZE, Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych

Prezentowany podczas Pomorskich Dni Energii



DOFINANSOWANIE EKOINNOWACJI
PRZEZ WFOŚIGW W GDAŃSKU

Wsparcie na zasadach ogólnych:

Panele fotowoltaiczne na zabytkowym budynku 
Urzędu Marszałkowskiego WP, 
169 szt., produkcja 30 MWh/rok, 

Planowane przyłączenie do sieci energetycznej
- nadwyżka energii produkowanej w dni wolne 
od pracy.

Projekt budowy małej biogazowni rolniczej w Lubaniu 
pełniącej m.in. funkcję edukacyjną 



Na podstawie dotychczasowej analizy wydatków
na innowacje środowiskowe w Polsce nasuwa się
wniosek, aby w przyszłej perspektywie
finansowej środki podzielić na 2 kierunki
finansowania:

 rzeczywistej współpracy sektora B+R
z przedsiębiorcami (wdrażanie nowych
rozwiązań),

 działań racjonalizatorskich i ograniczających
koszty w przedsiębiorstwie (brak nowości).
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