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Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory i

systemy, oparte na zasobach biologicznych -

zwierzętach, roślinach, mikroorganizmach i

biomasie, w tym również na odpadach

organicznych - oraz ich funkcjach i regułach,

obejmuje i łączy: ekosystemy lądowe i morskie ;

wszystkie sektory produkcji podstawowej, które

wykorzystują i produkują zasoby biologiczne

(rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i

akwakultura); oraz wszystkie sektory

gospodarcze i przemysłowe, które wykorzystują

zasoby biologiczne i procesy do produkcji

żywności, pasz, bioproduktów, energii i usług.

Źródło: A Sustainable Bioeconomuy for Europe: strengthening the connection between

economy, society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy, 2018, European

Comission

Źródło:https://www.oecd.org/agriculture/crp/documents/Allen-

Ben-circular-bioeconomy-agriculture-forestry.pdf
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farmaceutyczny
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biotechnologiczny

Automatyzacja, digitalizacja Rynek dostawcy żywności

Klimat i ochrona środowiskaSektor energetyczny

Handel Usługi i transport

Hodowla zwierząt i roślin

Przemysł spożywczy
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 Roczne obroty biogospodarki sięgają 2 bln euro

 Biogospodarka zapewnia ok. 18 mln miejsc pracy.

 Jest kluczowym obszarem służącym pobudzaniu wzrostu

gospodarczego na obszarach wiejskich i przybrzeżnych.

 UE finansuje badania naukowe i projekty demonstracyjne w

dziedzinie zrównoważonych rozwiązań ekologicznych,

sprzyjających włączeniu społecznemu i opierających się na obiegu

zamkniętym i wspiera ich wdrażanie.

 W Horyzonicie 2020 przeznaczyła m.in. 3,85 mld euro w ramach

programu finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont

2020”.

 w ramach programu „Horyzont Europa (2021–2027)

zaproponowano 10 mld euro na żywność i zasoby naturalne, w

tym biogospodarkę,

Według Komisji Europejskiej Biogospodarka może stać się siłą rozwoju gospodarczego w UE.

Źródło: na podstawie https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_pl.htm



Diagnoza Biogospodarki w regionach i krajach UE
Badania objęły 210 różnych krajów i regionów w UE-28 W analizie danych zbadano następujące

specyficzne cechy regionalnej i krajowej biogospodarki: Koncentracja tematyczna, Podejścia oparte na

łańcuchu wartości, Dziedziny badań naukowych i innowacji związane z biogospodarką -Dojrzałość

biogospodarki -Siły napędowe biogospodarki -Interesariusze i ekosystemy regionalne.

• 98.6% badanych regionów

uwzględniło aspekty związane z

biogospodarką w priorytetach i

planach badawczo-rozwojowych na

lata 2014-2020.

• ogromna różnorodność tematyczna

• 19 państw członkowskich ma

opracowaną strategię biogospodarki

Webinarium  KPK 13.07.2021
Źródło: Silke Haarich, Bioeconomy development in EU regions Mapping of EU Member States’ / regions’ Research
and Innovation plans & Strategies for Smart Specialisation (RIS3) on Bioeconomy, Final Report – February 2017)
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Źródło: Silke Haarich, Bioeconomy development in EU regions Mapping of EU Member States’ / regions’ Research and
Innovation plans & Strategies for Smart Specialisation (RIS3) on Bioeconomy, Final Report – February 2017)



Raport Komisji Europejskiej wskazał  5 głównych obszarów zaleceń,:

• Bardziej efektywne planowanie strategiczne i zarządzanie biogospodarką na

poziomie krajowym i regionalnym

• Wsparcie dla łańcuchów wartości / cyrkularności oraz w szczególności

zaangażowania MŚP,

• Rozwój badań i innowacji w zakresie technologii, transferu wiedzy i

nowych umiejętności w obszarze biogospodarki

• Skoordynowane finansowanie i synergia między instrumentami wsparcia,

• Wzrost świadomości i akceptacji społecznej

Analiza wykazała, że wiele regionów w Europie (35,7%) ma niski

poziom dojrzałości biogospodarki,
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Źródło: Silke Haarich, Bioeconomy development in EU regions Mapping of EU Member States’ / regions’ Research and
Innovation plans & Strategies for Smart Specialisation (RIS3) on Bioeconomy, Final Report – February 2017)

Wyzwania: wspólna definicja/klasyfikacja biogospodarki; wsparcie dla miast i regionów w planowaniu strategicznym i 

komunikacji; rozwój współpracy transgranicznej i międzyregionalnej; wsparcie sektorów tradycyjnych w przechodzeniu 

na biogospodrakę; działań demonstracyjnych i pilotaży w skali umożliwiającej osiągnięcie  wystarczającego poziomu 

TRL, 



1. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego

dywersyfikacja popytu na biomasę i pozyskiwanie surowców,

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony,

waloryzacja zasobów naturalnych i surowców wtórnych.

3. Ograniczenie zależności od zasobów nieodnawialnych osiągnięcie w

pełni wdrożonej gospodarki o obiegu zamkniętym

4. Łagodzenie zmian klimatycznych i dostosowywanie się do tych zmian,

5. Wzmocnienie europejskiej konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy a

także wsparcie rozwoju rynków produktów opartych na biotechnologii

Europejska Strategia Biogospodarki - cele  

Źródło: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/sustainable-bioeconomy-europe-strengthening-connection-between-economy-society_en



1. Wzmocnienie i zwiększenie skali bioprocesów

• Mobilizacja interesariuszy dla rozwoju i wdrażania zrównoważonych

rozwiązań biogospodarczych

• Tematyczna platforma inwestycyjna dla biogospodarki o obiegu

zamkniętym,

• Analiza czynników umożliwiających wdrażanie bioinnowacji

• Promocja i rozwój rynków nowych bioproduktów

• rozwój nowych zrównoważonych biorafinerii w całej Europie

• Rozwój substytutów petrochemicznych produktów na bazie

bioproduktów podlegających reyklingowi i biodegrdacji morskiej

Europejska Strategia Biogospodarki - plan działania   

Źródło: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en



2. Szybkie  wprowadzenie biogospodarki w całej Europie

• strategiczny plan działania na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych i 

rolniczych, leśnictwa oraz bioproduktów

• unijne narzędzie wspierania polityki w opracowywaniu krajowych i regionalnych planów 

działań na rzecz biogospodarki

• działania pilotażowe na rzecz rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich, 

przybrzeżnych i miejskich

• Promowanie edukacji, szkoleń i umiejętności w obszarze biogospodarki

3. Ochrona ekosystemu i zrozumienie ekologicznych ograniczeń biogospodarki

• Monitoring  postępów rozwoju wdrażania zasad zrównoważonej biogospodarki

• Promowanie  dobrych praktyk w zakresie wdrażania biogospodarki

• Poszerzenie wiedzy na temat bioróżnorodności i ekosystemów 

• Zwiększenie korzyści płynących z bioróżnorodności  w produkcji pierwotnej 

Europejska Strategia Biogospodarki - plan działania   

Źródło: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en



Pakt klimatyczny i prawo klimatyczne - znaczne oszczędności węgla

Promowanie czystej energii bioodpady można zamienić na energię

Zrównoważony transport – biopaliwa na bazie np. etanolu z celulozy

Dążenie do zielonego przemysłu promowanie efektywnego gospodarowania

zasobami i wytwarzania produktów o wysokiej wartości dodanej ze strumieni ubocznych i odpadowych

Eliminacja zanieczyszczeń maksymalizacja wykorzystania strumieni bocznych i resztkowych

Finansowanie zielonych projektów - do 250 mln euro zainwestuje w innowacyjne projekty

dotyczące biogospodarki cyrkularnej

Od gospodarstwa do stołu – przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności

Ochrona natury – zwiększenie bioróżnorodności

Sprawiedliwa transformacja dla wszystkich – utworzenie 400 000 nowych zielonych miejsc pracy

do 2035 w szczególności na obszarach wiejskich i przybrzeżnych

Biogospodarka cyrkularna i Zielony Ład 

Źródło: HOW THE BIOECONOMY CONTRIBUTES TO THE EUROPEAN GREEN DEAL © European Union, 2020

 Biogospodarka, jako katalizator zmian systemowych, zajmująca się ekonomicznymi,

społecznymi i środowiskowymi aspektami Zielonego Ładu.

 Zrównoważona cyrkularna biogospodarka może przyczynić się do realizacji celów

Europejskiego Zielonego Ładu poprzez: -Zapewnienie dobrobytu gospodarczego Europy -

Produkcję materiałów wolnych od paliw kopalnych, -Wzmocnienie ochrony środowiska i

ekosystemów .

 Działania – wybrane przykłady



Mapa Drogowa Transformacji w kierunku GOZ 

Biogospodarka

Działania kluczowe w obszarze tworzenia warunków dla rozwoju 
biogospodarki

• Stworzenie stałego zespołu w gronie dyrektorów departamentów z resortów
odpowiedzialnych za poszczególne obszary biogospodarki oraz wyznaczenie
koordynatora tego zespołu, określającego kierunki rozwoju biogospodarki,
nadzorującego realizację zadań w poszczególnych obszarach i usprawniającego
przepływ informacji między resortami

• Przegląd obowiązujących regulacji i stworzenie jednolitych wymagań/norm dla
biomasy

• Analiza potencjału podaży biomasy na poziomie krajowym i regionalnym,
poprzedzona opracowaniem odpowiedniej metodyki

• Identyfikacja priorytetów badań, rozwoju i innowacji (B+R+I) dla rozwoju
biogospodarki w Polsce

Webinarium  KPK 13.07.2021

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz



Mapa Drogowa Transformacji w kierunku GOZ 

Biogospodarka
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Działania w obszarze budowy lokalnych łańcuchów wartości i bazy
surowcowej

• Identyfikacja lokalnych łańcuchów wartości:

• Studium wykonalności tworzenia i rozwoju lokalnych biorafinerii:

• Kampania informacyjna dla rolników w celu poszerzenia ich wiedzy i
ukierunkowania ich działań na GOZ

Działania w obszarze energetyki

• Kampania informacyjna na temat zasady kaskadowego wykorzystania
biomasy:

• Analiza barier w zakresie stosowania zaawansowanych biopaliw w transporcie:

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz



Mapa Drogowa Transformacji w kierunku GOZ 

Biogospodarka
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Działania w obszarze przemysłu

• Kampania informacyjna na temat produktów wytworzonych z biomasy

• Stworzenie norm i standardów dotyczących poszczególnych kategorii

produktów wytwarzanych z biomasy:

• Stworzenie koncepcji platformy informacyjnej dotyczącej aktualnej ilości,

jakości, miejsca i źródła pochodzenia (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo,

bioodpady) biomasy

• Powołanie grupy roboczej z przedsiębiorcami w celu opracowania koncepcji

i utworzenia klastra rozwoju biogospodarczego w modelu B2B z

uwzględnieniem polityki międzysektorowej i ponadregionalnej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz



Według Bio-based Industries Joint Undertaking: (BBI JU) istnieje

silne powiązanie między Celami Zrównoważonego Rozwoju

(SDGs) i Biogospodarką, która stanowić może element wsparcia

do ich osiągnięcia, szczególnie SDG2 (zero głodu), SDG3 (dobre

zdrowie i jakość życia), SDG6 (czysta woda), SDG7 (czysta i

dostępna energia), SDG8 (wzrost gospodarczy i godna praca), SDG9

(innowacyjność, przemysł, infrastruktura) SDG11 (zrównoważone

miasta i społeczności), SDG12 (odpowiedzialna konsumpcja i

produkcja), SDG13 (działania w dziedzinie klimatu) , SDG14 ( życia

pod wodą) , SDG15 (życia na lądzie).

Biogospodarka 1 z z 5 obszarów tematycznych Krajowych Inteligentnych

Specjalizacji.

Biogospodarka

rolno-spożywcza, 

leśno-drzewna i 

środowiskowa 

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora

rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.

KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i

produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiskowej

źródło: www.un.org.pl



Analiza SWOT
Mocne strony 

• Szeroka gama zasobów naturalnych i surowców
odnawialnych

• Multidyscyplinarne sektory gospodarki

• Dobry system edukacyjny

• Biogospodarka wpisana w mapę drogową transformacji
GOZ

• Krajowa Inteligentna Specjalizacja

• Długoletnia tradycja akademicka na kierunkach
związanych z biotechnologią

• Wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza , silne
zaplecze badawcze w zakresie biotechnologii żywności

• Wysoka światowa pozycja w pierwotnej produkcji

• Silne firmy produkcyjne sektora rolno-spożywczego,
farmaceutycznego, papierniczego, opakowań,
chemicznego tworzących naturalny rynek absorpcji
nowych rozwiązań z zakresu biogospodarki cyrkularnej

• Produkcja żywości wysokiej jakości

• Nowoczesne linie technologiczne i urządzenia
produkcyjne w przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym, kosmetycznym

Słabe strony

• Niski stopień wykorzystania produktów ubocznych i różnych

strumieni odpadów (słabe ograniczenie strumienia pobocznego

przepływu odpadów z fazy przetwarzania niska optymalizacja

procesów przetwórczych)

• Niska wartość dodana produktów (niski poziom przetworzenia)

• Niewystarczające wykorzystanie bioprocesów, niski stopień

wykorzystania nowoczesnych technologii

• Niski stopień wykorzystania surowców pochodzenia biologicznego

(surowców odnawialnych) w obszarze produkcji materiałów i

opakowań, paliw i energii

• Niewystarczające regulacje wspierające rozwój biogospodarki

• -Niska świadomość społeczna, szczególnie w obszarze

wykorzystania i odzysku biosurowców

• Rozproszenie potencjału B+R

• Brak spójności kompetencji i zasad finansowania badań,

komercjalizacji i wdrażania innowacji

• Brak infrastruktury pilotażowej do badań przedwdrożeniowych ,

brak instalacji biorafineryjnych

Źródło: Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce pod red, E. Chyłek i inn. , Warszawa-Falenty 2017 opublikowane w poz. 28. ‘Zamknięty obieg – otwarte możliwości’

Raport Deloitte 2018; Danuta Ciechańska, Stanisław Bielecki, Materiały własne, opublikowane w poz. 28. ‘Zamknięty obieg – otwarte możliwości’ Raport Deloitte 2018
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BIOGOSPODARKA CYRKULARNA

Źródło: Materiał własny Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki , 

2017

Rozwój biogospodarki uwarunkowany jest działaniami w

zakresie

 optymalnego wykorzystania biomasy pierwotnej i wtórnej,

 tworzenia odpowiednich uwarunkowań dla wzrostu

biogospodarczego firm (wzrost przetwórstwa biomasy),

 rozwoju lokalnych łańcuchów wartości w oparciu o

lokalne zasoby surowcowe, racjonalne wykorzystanie

biomasy dla odzysku materiałowego surowców i

energetyki, a także rozwój świadomości przedsiębiorstw

w kierunku tworzenia innowacyjnych bioproduktów

 Rozwój technologii biorafinacji zgodnie z koncepcją

kaskadową gwarantującą skuteczny odzysk materiałowy

każdego, istotnego składnika produktów ubocznych i

odpadów w połączeniu z racjonalną gospodarką

pozostałości surowcowych do produkcji biopaliw i

energii.

Konferencja Dosłońce –Racławice 23-25.06.2021



 Wdrożenie założeń Mapy Drogowej Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

 Racjonalizacja gospodarki bio-odpadowej w kraju

 Inetrnacjonalizacja badań – współpraca w ramach europejskich platform

 Wzrost świadomości społecznej

 Digitalizacja biogospodarki

 Edukacja na wszystkich poziomach kształcenia

 Wzmocnienie między-klastrowych więzi kooperacyjnych – budowanie zintegrowanych łańcuchów

wartości i dostaw dla różnych sektorów powiązanych z biogospodarką

 Pilotażowe instalacje/ wzrost potencjału rozwiązań technologicznych na poziomie TRL 6-9

 Racjonalizacja gospodarki bio-odpadowej w kraju

 Koncentratory działań biogospodarczych – Hub BIO-GOZ

 Koncentracja i priorytetyzacja działań biogospodarczych w oparciu o strategie regionalne – Platforma

współpracy Bioregionów

Działania na rzecz rozwoju Biogospodarki cyrkularnej  

Źródło: RAPORT „Identyfikacja dobrych praktyk, barier  oraz kierunków  rozwoju obszarów 

badawczych ułatwiających GOZ”, 2019 Materiał własny  Webinarium  KPK 13.07.2021



Biogospodarka
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Misja: integracja i koncentracja środowiska

naukowego i biznesowego działających w

obszarze biogospodarki, ze szczególnym

uwzględnieniem jej cross-sektorowego

oddziaływania, obejmującego

innowacje 

edukacja

rozwój przedsiębiorczości
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Dziękuję za uwagę

Zapraszamy do współpracy

STOWARZYSZENIE KLASTER BIOGOSPODARKI

email: klasterbiogospodarki@gmail.com

ul. Stefanowskiego 4/10  90-924 Łódź

mailto:klasterbiogospodarki@gmail.com

