
#ŚrodowiskoŻyciem 

New approaches for the valorisation 

of URBAN bulky waste into high 

added value RECycled products  

(URBANREC) 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii 

Europejskiej 

Dzień informacyjny Energia i Środowisko w programie 

Horyzont 2020, 21.11.2017, Warszawa 

Anna Bojanowicz-Bablok 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 



#ŚrodowiskoŻyciem 

Informacje o projekcie 

• Grant agreement: 690103 

• Theme & Call: H2020-WASTE-2014-2015/H2020-WASTE-

2015-two-stage 

• Waste-6a-2015: Eco-innovative solutions 

• Funding scheme: Innovation Action (IA) 

• Czas trwania: 01.06.2016 – 30.11.2019 (42 miesiące) 

• Całkowity koszt projektu: 9 978 983,56 EUR 

• Dofinansowanie z UE: 8 618 970,39 EUR (86%) 
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Cele projektu 

Celem projektu URBANREC jest wdrożenie 

ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu 

zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i 

wykazanie jego skuteczności w różnych regionach 

Europy: północnym, śródziemnomorskim, wschodnim i 

południowo-wschodnim, reprezentowanych przez 3 kraje 

UE (Hiszpanię, Belgię, Polskę) i Turcję 
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Cele szczegółowe 

• Optymalizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych (przez 

stworzenie nowych kanałów informacji i kontaktów z 

mieszkańcami) oraz ich ponownego użycia (przez 

stworzenie sieci organizacji społecznych i stowarzyszeń 

non-profit) 
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Cele szczegółowe – optymalizacja 

zbiórki 
• Flandria: 

– wdrożenie nowej usługi – kompleksowe opróżnianie mieszkań i 

domów z rzeczy (pakowanie rzeczy, wywożenie) 

– ustanowienie sieci współpracy 

między organizacjami 

charytatywnymi, 

przedsiębiorstwami społecznymi, 

sklepami second-hand i szkołami 

artystycznymi w celu 

zaproponowania rozwiązań 

zwiększających ponowne użycie 

przedmiotów/odpadów 

wielkogabarytowych  
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Cele szczegółowe – optymalizacja 

demontażu 
• Usprawnienie demontażu odpadów wielkogabarytowych 

takich jak materace, meble tapicerowane, tekstylia, meble 

ogrodowe, zabawki i ich rozdzielania na frakcje (przez 

wdrożenie nowych technologii - fragmentacja (cięcie 3D)) 
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Cele szczegółowe – optymalizacja 

technologii 

• Wdrożenie technologii wykorzystania uzyskanych 

materiałów (pianek PU, tekstyliów, tworzyw sztucznych i 

drewna) – studia przypadków w projekcie 
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Cele szczegółowe 

• Poddanie jednej z pilotażowych technologii weryfikacji 

ETV 

• Uzyskanie oznakowań ekologicznych dla wybranych 

produktów demonstracyjnych (pianki do materacy, kleje, 

kompozyty drewno-plastikowe – WPC, metylal, filc igłowy, 

kompozyty wzmacniane włóknami) 
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Cele szczegółowe 

• Ocena sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów 

wielkogabarytowych w 4 regionach i zdefiniowanie 

programów edukacyjnych 

• Na podstawie wyników projektu zaproponowanie 

rekomendacji dla nowych przepisów UE dotyczących 

odpadów wielkogabarytowych – Grupa Robocza do spraw 

Odpadów Wielkogabarytowych 
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Konsorcjum 
Partner Kraj Typ Obszar działania 

AIMPLAS - Plastics  Technology Centre Hiszpania RO Koordynator 
Centrum badań i technologii 
tworzyw sztucznych 

Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT Niemcy RO Instytut badawczy technologii 
chemicznej 

Centexbel - Textile Competence Centre Belgia RO Centrum kompetencji tekstyliów i 
przetwórstwa tworzyw sztucznych 

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut 
Badawczy 

Polska RO Instytut badawczy 

İYTE - İzmir Institute of Technology Turcja RO Instytut technologii 

ACR+ - Association of Cities and Regions for Recycling and 
sustainable Resource management 

Belgia Other Stowarzyszenie miast i regionów 
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Konsorcjum 
Partner Kraj Typ Obszar działania 

Vanheede Environment Group  Belgia Large IND Gospodarka odpadami 

RAMPF Eco Solutions GmbH & Co. KG Niemcy Large IND Recykling polioli  
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Konsorcjum 
Partner Kraj Typ Obszar działania 

EUROSPUMA - Sociedade Industrial de Espumas Sintéticas, S.A. Portugalia SME Producent pianek poliuretanowych 

RESCOLL Research Center Francja SME Centrum technologii innowacyjnych 
materiałów polimerowych (kompozyty, 
żywice, tworzywa sztuczne, kleje) 

ECOFRAG – ECOfragmentation Europe S.L.E. Hiszpania SME Producent instalacji do rozdrabniania 
materiałów (opony, kable, części z 
tworzyw sztucznych) 

BPP - Blueplasma Power Hiszpania SME Producent instalacji zgazowania 

Procotex Corporation S.A. Belgia SME Producent włókien lnianych, recykling 
odpadów tekstylnych 

Colchones Delax S.L. Hiszpania SME Producent materacy 

IZNAB Sp. z o.o. Polska SME Firma doradcza w zakresie projektowania 
i wdrażania technologii 
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Konsorcjum 
Partner Kraj Typ Obszar działania 

IMOG - Inter community public organisation for waste 
management 

Belgia Public body Gospodarka odpadami 

CVI - Consorcio Valencia Interior V3 Hiszpania Public body Gospodarka odpadami 

OVAM - Public Waste Agency of Flanders Belgia Public body Agencja gospodarki odpadami 
(partner centrów ponownego 
użycia) 

DV - Valencia Provincial Council Hiszpania Public body Urząd 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Polska Public body Urząd 

Bornova Belediyesi Turcja Public body Urząd 
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Cele projektu a cele programu 

Cele programu Cele projektu 

Rozwiązania ekoinnowacyjne, zapobieganie 
powstawaniu odpadów, wykorzystanie odpadów 
jako surowców. 
Opracowanie i demonstracja rozwiązań w celu 
ich wprowadzenia na rynek 

Propozycje zapobiegania powstawaniu odpadów 
wielkogabarytowych i ich ponownego użycia. 
Wdrożenie ekoinnowacyjnych technologii 
demontażu, rozdzielania i waloryzacji odpadów 
wielkogabarytowych, promowanie odzysku, 
aspekty demonstracyjne (studia przypadków) 

Zastosowanie podejścia metabolizmu miejskiego Cztery różne regiony, reprezentowane przez 
władze lokalne, umożliwiające dokonanie analizy 
przepływu odpadów wielkogabarytowych  

Zaangażowanie władz lokalnych 6 urzędów miast i instytucji publicznych oraz 1 
stowarzyszenie - sieć miast i regionów 
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Cele projektu a cele programu 

Cele programu Cele projektu 

Demonstracja, przez działania pilotażowe na 
odpowiednią skalę, i wykazanie możliwości 
powielenia rynkowego […] technologii, procesów 
lub usług w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów, przetwarzania, poprawy zbiórki, 
recyklingu i odzysku cennych materiałów z 
odpadów 

W trakcie projektu zaplanowana jest ocena 
pilotażowych technologii (fragmentacja) i 
wybranych strumieni odpadów (pianek, tworzyw 
szt., drewna, tekstyliów) do wytwarzania 
produktów demonstracyjnych (materace, kleje, 
chemikalia i in.)  

Podejście obejmujące rozwiązania 
technologiczne i nietechnologiczne, takie jak 
instrumenty ekonomiczne […] i inicjatywy 
podnoszące świadomość 

Innowacyjne rozwiązania technologiczne 
(procesy chemiczne i fizyczne) oraz akcje 
edukacyjne, zachęty, możliwość przeniesienia i 
powielania rozwiązań. Rekomendacje dla 
przepisów UE. 

Do projektu należy zaangażować partnerów 
przemysłowych, w szczególności MŚP 

9 firm: 7 MŚP i 2 duże przedsiębiorstwa 
przemysłowe z różnych dziedzin 
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Wnioski 

• Wpisanie się w zakres programu 

• Uwzględnienie różnic między FP7 i H2020 (w H2020 

zwiększony nacisk na podejście rynkowe, aspekty 

ekonomiczne, „business feasibility” vs „technological 

development”) 

• Zrównoważone partnerstwo 

• Poziomy gotowości technologicznej (TRL) technologii 

pilotażowych na poziomie 5/7 – 6/7 



Dziękuję za uwagę 

 

Anna Bojanowicz-Bablok,  

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

anna.bojanowicz-bablok@ios.edu.pl  

URBANREC: www.urbanrec-project.eu   
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