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Innowacje z NATURĄ 

Dziedzictwo kulturowe dla 
zrównoważonego wzrostu 

Woda w mieście 

Gospodarka odpadami 



Innowacje z NATURĄ - agenda UE 

 Poprawa warunków ramowych dla innowacji opartych na 
naturalnych rozwiązaniach na poziomie UE: 
 Rozwój Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji (ERIA) 
 Rozwój bazy wiedzy 
 Rozwój, wdrożenie i skalowanie innowacyjnych rozwiązań,  
 Współpraca międzynarodowa. 
   



Innowacje z NATURĄ - zakres tematyczny 

Problematyka przekrojowa, w tym:  
 zapobieganie zmianom klimatu,  
 adaptacja do zmian klimatu,  
 zarządzanie ryzykiem,  
 odporność na negatywne skutki zmian klimatu,  
 
Rozwiązania oparte na naturalnych systemach,  

 
Przywracanie natury do miast  … 



Rozwiązania oparte na naturalnych systemach 

 Inspirowane lub wspierane przez 
naturę, 
 

 Korzyści ekonomiczne, społeczne, 
środowiskowe oraz dostosowanie 
do zmian klimatu, 

 
 Działania systemowe, efektywne 

pod względem wykorzystania 
zasobów, adaptacja na poziomie 
lokalnym, 

 
 Więcej natury w miastach  

i w krajobrazie 
   



Rozwiązania oparte na  

naturalnych systemach 

- jak? 
 
 
 
 

• Wykazanie opłacalności  
i korzyści wynikających z tych rozwiązań  

• Współ-projektowanie, wdrażanie i skalowanie rozwiązań 
systemowych, poprzez duże projekty 
demonstracyjne, „żywe laboratoria”, tworzenie rynku 
dla tych rozwiązań 

• Innowacyjna platforma dla różnych grup użytkowników 
• Współpraca międzynarodowa – odpowiedź na wyzwania 

globalne 
 
 
 Sustainable cities through nature-based solutions 
 Nature-based solutions for territorial resilience 



Rozwiązania oparte na  

naturalnych systemach 

- konkursy 
 
 
 
 Tematy Sustainable cities through nature-based solutions 

znajdują się w konkursie przekrojowym 'Smart and 
Sustainable Cities' 

 

 Budżet w 2017: €40M 
 

 Tematy Nature-based solutions for  
territorial resilience w konkursie'Greening the Economy' 
 

 Budżet 2017: €12M 
 

Terminy: 
Otwarcie: 8 listopada 2016 
Zamknięcie (I etap): 7 marca 2017 

 



Rozwiązania oparte na  

naturalnych systemach 

- konkursy 
 

Large scale demonstrators on nature-based solutions for 

hydro-meteorological risk reduction at watershed/landscape 

level (2017)  

- Duże projekty demonstracyjne, ograniczanie ryzyka hydro- 

meteorologicznego na poziomie działu wodnego, 

- Problemy: powodzie, susze, fale sztormowe, osuwiska, 

- Rozwiązania: oparte na naturalnych systemach, alternatywa 

dla tradycyjnej inżynierii wodnej  

- Bezpieczeństwo terytorialne, społeczno-ekonomiczne oraz 

środowiskowe obszarów naturalnych (i wiejskich), 

- Adaptacja do zmian klimatu, ochrona ekosystemów 

• Innovation Action 70%, €12m min. wkładu EU, min. 3 partnerów z 3 

krajów, otwarcie 2016  

 

 



Rozwiązania oparte na  

naturalnych systemach 

- konkursy 

Nature-based solutions for inclusive urban regeneration (incl. 

deprived districts and neglected/abandoned areas) (2017)  

- Włączająca rewitalizacja miejska, rozwiązania naturalne, 

opuszczone dzielnice, zaniedbane tereny, 

- Przekształcanie środowiska architektonicznego, poprawa jakości 

życia i integracji społecznej, 

- Zielona regeneracja z efektem społecznym (np. ocena wpływu na 

redukcję przestępczości) 

- Innowacje społeczne – synergia nauk społecznych, prawa, 

ekonomii, politologii, architektury, planowania przestrzennego, 

 

• Innovation Action 70%, €10m min. wkładu EU, min 5 krajów: 2 front-

runner i 3 follower cities, otwarcie 2016 



Woda w mieście 

 
CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy - 2017 

Towards the next generation of water systems and services (2017)  

- duże projekty demonstracyjne, miejskie usługi wodne przyszłości (więcej niż 

zaopatrzenie w wodę, np. integracja zarządzania zasobami wodnymi, 

ponowne wykorzystanie wody ze ścieków, odsalanie) 

• Innovation Action 70%, €10m min. EU contribution, min. 3 partners from 3 countries, 

otwarcie listopad 2016  

 

 



Dobre praktyki w gospodarce odpadami 

SC5-15 – 2016 – 2017 Raw materials 

policy support actions 

Good practice in waste collection 

systems (2017)  
Coordination and Support Action;  1 –etapowy (1.5  

mln E); otwarcie listopad 2016 

 
 Mapowanie istniejących składowisk odpadów w 

przykładowych krajach UE: szeroki zakres odpadów z 
włączeniem papieru  
i produktów końcowych np. sprzęt elektryczny, 
elektroniczny, baterie, pojazdy, opony, meble itd…) 

 Ocena zalet i wad różnego podejścia metodycznego, 

 Identyfikacja dobrych praktyk dla systemów zbierania 
odpadów, ocena przydatności wybranych systemów 

 



Dziedzictwo kulturowe dla zrównoważonego 
wzrostu 

 
 Bardziej dynamiczne 

podejście do dziedzictwa 
kulturowego, wykraczające 
poza konserwację 

 Dziedzictwo kulturowe 
jako czynnik produkcji  
i zasób strategiczny, a nie 
koszt  

 Dziedzictwo kulturowe 
jako katalizator 
regeneracji, 
zrównoważonego rozwoju, 
wzrostu gospodarczego  
i jakości życia 



Dziedzictwo kulturowe dla 
zrównoważonego wzrostu 

Temat w konkursie 'Greening the 
Economy: SC5-21-2016-2017  

Heritage-led rural regeneration (2017) 
 
 
 Budżet w 2017: €10M 
 Otwarcie: 8 listopada 2016 
 Zamknięcie (I etap): 7 marca 2017 
 Innovation Action 
 



Dziedzictwo kulturowe dla zrównoważonego 
wzrostu Sposoby realizacji 

• Duże projekty demonstracyjne, 

• Liczne grupy docelowe,  

• „Żywe laboratoria”,  

 

• Opracowanie i wdrożenie projektów 

rewitalizacji w oparciu o nowoczesne 

podejście do dziedzictwa kulturowego  

oraz … 

• Ocena wpływu tych rozwiązań na 

zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc 

pracy oraz jakość życia; 

 

• 'Role models' i 'Replicators' (6 'Role 

models' oraz 3 Replicators' z krajów UE); 

• 'Role models': 

• Przykłady sukcesów rewitalizacji w 

oparciu o dziedzictwo kulturowe; 

• Mogą kontynuować działania 

rewitalizacyjne; 

 



Dziedzictwo kulturowe dla zrównoważonego 
wzrostu 

'Replicators’: 

• 'Role models' są dla nich 

mentorami 

• zobowiązują się opracować  

i realizować w trakcie trwania 

projektu "żywe laboratorium",  

• czyli projekt rewitalizacji opartej na 

dziedzictwie kulturowym 

powielający sprawdzone wzorce 

('blueprints‚) dostosowane do 

warunków lokalnych 

 

Współpraca międzynarodowa: 

'Role models' spoza krajów UE (e.g. 

Ameryka Pd.) 



Dziedzictwo kulturowe dla zrównoważonego 
wzrostu W projekcie: 

• podejście systemowe, 

multidyscyplinarne; 

• innowacje na kilku poziomach: 

rewitalizacji, modelu biznesowego, 

modelu zarządzania, innowacje 

społeczne … 

• długoterminowe zobowiązanie 

polityczne i finansowe, 

• mobilizacja inwestycji oraz synergia 

funduszy – zabezpieczenie finansowe 

oraz trwałości projektu 

Współpraca:  

• Władze lokalne i regionalne,  

• Przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-

badawcze oraz społeczności lokalne, 

• Nauki społeczne, architektura, 

archeologia, antropologia, ekonomia, 

planowanie przestrzenne, badania 

historyczne i kulturoznawcze … 
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