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Environmental Week – Międzynarodowa Konferencja
„MAKE IT CIRCULAR! Zastosowanie narzędzi analitycznych LCA i LCC
w Cyrkularnej Ekonomii”.
Collegium da Vinci, ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu, 15 października 2019 roku
Patronat Honorowy nad konferencją objął
Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Celem InterReg CENTRAL EUROPE jest, aby wyniki i rezultaty projektów docierały do jak najszerszego grona
zainteresowanych osób w Unii Europejskiej, stąd udział w konferencji dla wszystkich zainteresowanych jest
wolny i bezpłatny.
InterReg CENTRAL EUROPE jest programem polityki spójności UE, który zachęca do współpracy ponad
granicami. Poprawia potencjał rozwoju regionalnego w zakresie innowacji, ochrony zasobów naturalnych
i kulturowych, a także transportu i mobilności. Program ten wspiera współpracę ponadnarodową, pomaga w
rozwoju innowacyjnych pomysłów, które stają się wspólnie opracowanymi, przetestowanymi
i zaakceptowanymi rozwiązaniami dla lepszej Europy Środkowej.
Wraz z partnerami z Włoch, Austrii, Węgier i Chorwacji opracowaliśmy koncepcję, złożyliśmy do InterReg
CENTRAL EUROPE wniosek, który uzyskał akceptację i finansowanie i od 2017 roku realizujemy projekt
badawczo rozwojowy z zakresu Circular Economy o nazwie CIRCE2020.
Projekt nasz:
• Bezpośrednio rozwija główny priorytet UE 2020 – przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
• Bezpośrednio wiąże się z Inteligentnymi Specjalizacjami dla Województwa Wielkopolskiego – Przemysł
jutra – Materiały z recyklingu i odzysku
• Projekt ten jest szczególnie istotny dla środkowoeuropejskich obszarów przemysłowych, ze względu
na redukcję wykorzystania pierwotnych zasobów naturalnych na różnych etapach produkcji.
Celem projektu CIRCE2020 jest wprowadzenie innowacyjnych modeli zarzadzania łańcuchami dostaw surowców
w oparciu o koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Wdrażamy rozwiązania, wspierane przez narzędzia
analityczne i testowane w ramach programów pilotażowych w firmach produkcyjnych zlokalizowanych
w Województwie Wielkopolskim. Równolegle prace prowadzone są przez pozostałych partnerów projektu
w Regionie Venetto we Włoszech, w Regionie Tyrol w Austrii, w Regionie Dalmacja w Chorwacji i w Tatabanya
Industrial Park na Węgrzech.
Nasi partnerzy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracując w ramach projektu
z szerokim gronem naukowców, wspierających partnerów projektu w pozostałych krajach, dostosowali
narzędzia analityczne, które pomagają przedsiębiorcom podejmować decyzje o możliwości zastosowania
określonych strumieni surowców w ich produkcji. W ten sposób powstał model analizy środowiskowej LCA – Live
Cycle Assesment (środowiskowa ocena cyklu życia) i finansowej LCC - Live Cycle Cost (analiza kosztów cyklu
życia).
Zakończyła się faza zastosowania modeli analitycznych, wspomagających podejmowanie decyzji i projekt
wszedł w fazę pilotażu w przedsiębiorstwach we wszystkich pięciu regionach. Konferencja „MAKE IT CIRCULAR!
Zastosowanie narzędzi analitycznych LCA i LCC w Cyrkularnej Ekonomii”, podsumowuje zakończony etap
projektu i daje możliwość przekazania wyników szerokiemu gronu odbiorców. Wezmą w niej udział wszyscy
partnerzy projektu CIRCE2020 oraz grono naukowców, którzy współpracują z projektem. Spośród grona
naukowców, reprezentowane będą uczelnie z Europy, takie jak: Uniwersytet Ekonomiczny Poznań, Uniwersytet
w Padwie, Uniwersytet Innsbrucku, Uniwersytet w Splicie, Instytut Naukowy Bay Zoltan Budapeszt.
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Partnerzy Projektu CIRCE2020
1. ARPA VENETO - https://www.arpa.veneto.it/ - Partner Wiodący Projektu - ARPAV jest organem
publicznym: Regionalną Agencją ds. Zapobiegania i Ochrony Środowiska. Jest to instytucja naukowotechniczna regionu Veneto, zajmująca się ochroną i monitoringiem środowiska.
2. ETRA SPA - https://www.etraspa.it/ - Partner Projektu – Etra jest spółką publiczną, która zajmuje się
głównie zintegrowanym zaopatrzeniem w wodę, gospodarką odpadami i usługami energii odnawialnej
w Veneto.
3. ATM - https://www.atm-online.at/ - Partner Projektu - ATM to Stowarzyszenie Gospodarki Odpadami
Mid-Tyrol. Jest to organizacja usługowa dla 104 gmin w powiecie Innsbruck-Land (IL) i Schwaz (SZ).
Jako organizacja non-profit realizuje wszystkie kwestie związane z gospodarką odpadami, od
marketingu niektórych zebranych strumieni odpadów w miejskich punktach zbiórki, po konsultacje i
rachunkowość.
4. IFKA - https://ifka.hu/ - Partner Projektu – IFKA to instytucja pożytku publiczny non-profit działającą
na rzecz rozwoju przemysłu. Jest to organizacja pomocnicza węgierskiego Ministerstwa Gospodarki
Narodowej. Poprzez rozległą sieć, łączy podażową i popytową stronę gospodarki w dziedzinie symbiozy
przemysłowej, logistyki, badań i innowacji.
5. CISTOCA CETINSKE KRAJINE - https://www.cistoca.hr/ – Partner Projektu – Jest to jedna z
najważniejszych firm komunalnych do zbierania i unieszkodliwiania odpadów działającą w SplitskoDalmatinska Županija. Założycielami firmy CISTOCA są miasta Sinj i Trilj oraz gminy Otok, Hrvace i
Dicmo.
6. AM Trans Progres sp. z o.o. – www.amtrans.pl – Partner Projektu – Jest to polska firma prywatna,
związana z Wielkopolską, członek Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Prowadzi działalność
usługową oraz projektową i konsultingową w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.
Firma świadczy usługi dla sektora prywatnego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczy w
projektach międzynarodowych w ramach programów spójności Unii Europejskiej. AM Trans Progres sp.
z o.o., jest dwukrotnym laureatem konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości w kategorii mikro
przedsiębiorca i mały przedsiębiorca.
7. Bay Zoltan Non-Profit Ltd for Applied Research - http://www.bayzoltan.hu/hu/fooldal/ - Partner
Projektu - jest wiodącą na Węgrzech instytucją badań stosowanych. Jej celem jest świadczenie usług
badawczo-rozwojowych dla firm działających na Węgrzech oraz poprawa konkurencyjności i wydajności
przedsiębiorstw na Węgrzech poprzez udane innowacje i transfer technologii.
8. RERA SD - http://www.rera.hr/ - Partner Projektu - Publiczna Instytucja Koordynacji i Rozwoju Splitu
i Dalmacja. Powstała w celu stworzenia podmiotu operacyjnego służącego jako instrument rozwoju
regionu z naciskiem na integrację europejską i przyciąganie zagranicznych inwestycji. RERA jest
liderem komunikacji projektu CIRCE2020.

Więcej informacji o projekcie CIRCE2020, jego osiągnięciach i działaniach znajdziesz na
www.interreg-central.eu/CIRCE2020
www.circe2020.eu
www.circe2020-wiki.eu

