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 Wzrost populacji i postępująca urbanizacja;  

  Niekorzystne zmiany w diecie i zdrowiu; 

  Zmiany klimatu; 

  Postępująca degradacja i zanieczyszczenie gleby i wody; 

  Uzależnienie od paliw kopalnych (np. węgiel kamienny);  

Dlaczego „Bezpieczeństwo żywnościowe”? 

GŁÓWNE CELE: 
 Optymalne wykorzystanie zasobów 

biologicznych w sposób 

zrównoważony; 

 Zabezpieczenie  wystarczających 

dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości 

żywności i innych produktów na bazie 

pochodzenia biologicznego; 



Dlaczego „Biogospodarka”? 



Strategia 

Europa 2020:  

smarth growth 

sustainable growth,  

inclusive growth 

 

EU Bioeconomy 

 Strategy 

 

Budżet: 

2,88 mld euro 

+1 mld euro BBI JU 

Bezpieczeństwo żywnościowe 

Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo 

Badania mórz i wód śródlądowych 

Biogospodarka 

2. Wyzwanie Społeczne (SC2): Bezpieczeństwo żywnościowe 



Ważne informacje 

 Otwarcie konkursów: 4 października 2016. 

 Termin nadsyłania wniosków (etap I): 14 lutego 2017. 

 Termin nadsyłania wniosków (etap II): 13 września 2017. 

 

Propozycje konkursów - 4 zakresy tematyczne (rodzaje konkursów):  

 Sustainable Food Security; 

 Blue Growth; 

 Rural Renaissance; 

 Bio-based innovation for sustainable goods and services; 
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Bezpieczeństwo żywnościowe – konkursy 2017 r. 

W 2017 roku było 51 tematów łączny budżet 486,5 mln €  



Sustainable Food Security (SFS) 
Resilient and resource-efficient value chain 

Cztery główne zakresy tematyczne: 

1) Prężniejsze rolno-spożywcze łańcuchy wartości  efektywnie korzystające z zasobów 

biologicznych  
(w tym: produkcja początkowa, ochrona roślin i zwierząt, nowe technologie w rolnictwie); 

2) Środowiskowo i klimatycznie mądra produkcja podstawowa  
(w tym: bioróżnorodność, zmniejszenie emisji GHG, rolnictwo jutra, akwakultury); 

3) Konkurencyjny przemysł spożywczy; 

4) Zdrowa i bezpieczna żywność oraz zbilansowane odżywianie; 

 + Flagowe partnerstwa EU-Afryka oraz EU-Chiny; 

Konkurs SFS na 2017 rok 



Rural Renaissance (RUR)  
Fostering innovation and business 

Trzy główne zakresy tematyczne: 

1) Nowe podejścia wobec polityki i rządzenia  

(w tym: zarządzanie i wykorzystanie surowców naturalnych oraz zabezpieczenie ekosystemów); 

2) Nowe łańcuchy wartości i modele biznesowe 
(w tym: nowe usługi, produkty,   innowacyjność technologiczna i nietechnologiczna, synergia 

pomiędzy sektorami); 

3) Rozwój innowacji i umiejętności (ukierunkowany na transfer wiedzy i innowacji); 

 

Konkurs RUR na 2017 rok 



Blue Growth (BG) 
Demonstrating an ocean of opportunities 

Trzy główne zakresy tematyczne: 

1) Innowacje dla podejmowanych działań z zakresu Niebieskiego wzrostu (w tym: 

przetestowanie, zmiana skali i wprowadzenie na rynek istniejących lub nowych technologii 

związanych z morzem, wspieranie innowacyjnych produktów i rozwój nowych usług); 

2) Zdrowe morza i oceany dla zdrowych ludzi (w tym: zbadanie interakcji pomiędzy 

oceanami   i morzami a zdrowiem ludzkim); 

3) Wzmocnienie europejskich możliwości obserwowania, badania i monitorowania 

mórz i oceanów; 

Konkursy BG na 2017 rok 



Bio-based innovation for sustainable goods and services (BB)  
Supporting the development of a European Bioeconomy 

Dwa główne zakresy tematyczne: 

1) Zapewnienie stabilnych dostaw biomasy dla towarów i usług wykorzystujących 

materiały biologiczne; 

2) Budowanie "rynków przyszłości opartych o materiały biologiczne " – mobilizacja    

i stymulacja zaangażowania interesariuszy; 

Konkurs BB na 2017 rok 



Tematy SC2 wymagające szerokiego partnerstwa (podejścia wielopodmiotowego)               

w interaktywnym modelu innowacji i zaangażowania grupy operacyjnej (GO). 

Domknięcie luk i poprawa wymiany 

wiedzy i know-how pomiędzy 

podmiotami 
= 

SZYBCIEJ W PRAKTYCE 

Producent 
(np. rolnik) 

Doradcy 

Naukowcy 
Biznes        

i przemysł 

Inne 
podmioty 

GRUPA 

OPERACYJNA 

W Polsce GO będą finansowane w ramach 

PROW 2014-2020 - działanie 

„Współpraca”. 

Planowany nabór wniosków – czerwiec 2017 

Projekty typu „Multi-Actor” 



Najlepszy sposób na znalezienie partnerów? Spotkania brokerskie! 

 wspieranie tworzenia konsorcjów międzynarodowych projektów; 

 stymulowanie współpracy między partnerami akademickimi i przemysłowymi,     

a także wszystkimi zainteresowanymi stronami; 

 Zapewnienie odpowiednich platform tematycznych w celu omówienia i rozwijania 

pomysłów i projektów; 

www.ncp-biohorizon.net 

Poszukiwanie partnerów do Horyzont 2020,  
w tym do projektów ’multi-actor’ 

SC2 InfoWeek dla 

konkursów na 2018 rok 

listopad 2017, Bruksela 

 



Biogospodarka – nowe możliwości finansowania 
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• Przedsięwzięcie: wspólne - Unia Europejska + europejski sektor przemysłowy;  
• Model: partnerstwo publiczno-prywatnego;  
• Działalność: w ramach programu Horyzont 2020;  
• Budżet: 3,7 miliarda euro; 
• Cel: 1) inwestycje w bioprzemysł; 

     2) nowe łańcuchy wartości oparte o surowce pochodzenia biologicznego; 

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) 



Nieograniczone możliwości aby… 
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…uzyskiwać więcej z mniej 



Budżet BBI JU 
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Bio-based Industries Consortium (BIC) 
- otwarte stowarzyszenie non-profit – każdy może zostać członkiem BIC; 
- > 200 członków: duży przemysł, MŚP, klastry, RTOs, platformy technologiczne, akademia; 
- ma wpływ na strategię działania, kształt i tematykę konkursów BBI; 
- wkład przemysłu do budżetu BBI: w gotówce (in cash) oraz w formie rzeczowej (in kind); 

Partner publiczny 
Reprezentowany przez 

KE 

Partner prywatny 
Sektor przemysłowy 

reprezentowany  
przez BIC  

(>70% budżetu BBI) 

€ 3,7 

mld 
 

Roczny 

Plan Pracy 

Bio-Based Industries 

Joint Undertaking 
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Ukierunkowane podejście - 5 tematycznych łańcuchów wartości (VC):   

VC 1: From lignocellulosic feedstock to advanced biofuels, bio-based chemicals 
& biomaterials  

VC 2: Next generation forest-based value chains 

VC 3: Next generation agro-based value chains 

VC 4: New value chains from (organic) waste 

VC 5: Integrated energy, pulp and chemicals biorefineries 
 

BBI JU: http://bbi-europe.eu/ 

Bio-Based Industries Consortium (BIC): http://biconsortium.eu/ 

W co celować? – łańcuchy wartości 

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


W co celować? – orientacja strategiczna 
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• Wspieranie stabilnych dostaw biomasy oraz 
budowę nowych łańcuchów wartości w oparciu o 

nowy surowiec pochodzenia biologicznego 
Surowiec 

• Optymalizacja efektywnego przetwarzania i 
skalowania procesu w pokazowych biorafineriach 

Proces (biorafinerie) 

• Otrzymywanie nowych produktów wytworzonych 
przy użyciu surowców pochodzenia biologicznego 

Produkt 

• Rozwój rynków dla nowych produktów 
pochodzenia biologicznego i dostosowanie ram 

strategii działania 
Rynek i strategie działania 
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Planowane otwarcie konkursów: 11 kwietnia 2017 

Zamknięcie naboru wniosków: 7 września 2017  

Zaproponowano 16 tematów; szacowany budżet do pozyskania: ~81 mln EUR 
 

 

Program Pracy 2017: http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017 

Roboczy kalendarz dla konkursów na 2017 rok 

3 

3 
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2 
SUROWIEC

PROCES

PRODUKTY

RYNEK

http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
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http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
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Dzień informacyjny i spotkania brokerskie dla 
konkursów BBI JU na 2017 rok 

https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day 

https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day
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https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  

 

Bożena Podlaska 
+48 508 101 009 

bożena.podlaska@kpk.gov.pl 

 

Tomasz Mróz 
+48 502 572 902 

tomasz.mroz@kpk.gov.pl 

 

 

 

"The best way to predict the 
future is to create it."  

- Peter Drucker 
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