
 

PROPOZYCJE ZGŁOSZONE W KONSULTACJACH ZAKRESÓW MAŁOPOLSKICH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI (MIS)1 

x 1 2 3 4 5 6 7 
LP Nazwa podmiotu 

zgłaszającego 
Dane 
kontaktowe 

Cel aktywności naukowej, innowacyjnej i 
przedsiębiorczej (wg porządku opisu 
stosowanego w tabeli 15 aneksu 
specjalizacyjnego domeny Nauki o życiu) 

Numer/y adekwatnej MIS: 
1 – (nie dotyczy) 
2 – Energia 
zrównoważona 
3 – Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 
4 – Chemia 
5 – Produkcja metali i 
wyrobów metalowych 
oraz… 
6 – Elektrotechnika i 
przemysł maszynowy 
7 – Przemysły kreatywne i 
czasu wolnego 

Numer(y) adekwatnej 
dziedziny MIS (proszę 
podać numer/y drugiego 
poziomu (X.Y) z 
dotychczasowego 
uszczegółowienia, w 
przypadku braku 
adekwatnej dziedziny, 
proszę zaproponować 
nową dziedzinę wg 
porządku opisu 
stosowanego w tabeli 15 
aneksu specjalizacyjnego 
domeny Nauki o życiu) 

Uzasadnienie (max 100 słów) Czy chcą 
Państwo 
wziąć udział 
w 
warsztatach 
z 
przedstawici
elami MIS 
dotyczących 
uszczegóło
wienia 
opisów MIS 
(Tak/Nie) 

1 

Efento Sp. z o.o 
NIP 6762499917 

zanonimizowane 

Techniki sztucznej inteligencji, wspierające 
funkcjonowanie i wykorzystanie inteligentnych sieci 
sensorowych.  

3 

3.10 

Małopolska ma wszystkie kompetencje do budowania takich rozwiązań w oparciu o absolwentów 
AGH i PK (potrzebni są elektronicy, programiści embaded, programiści baz danych i sztucznej 
inteligencji).W niedalekiej perspektywie nastąpi wymiana tradycyjnych rozwiązań na opisane w 
3.10.4 

zdalnie 

2 Smart metering i teleinformatyka w energetyce  3.5 

Małopolska ma wszystkie kompetencje do budowania takich rozwiązań w oparciu o absolwentów 
AGH i PK (potrzebni są elektronicy, programiści embaded, programiści baz danych i sztucznej 
inteligencji) 
W niedalekiej perspektywie nastąpi wymiana tradycyjnych rozwiązań na opisane w 3.5.2 

3 
Wydział Rozwoju 
Gospodarczego UMT 

zanonimizowane 

Tworzenie lepszych warunków życiowych w 
kontekście problemu starzejącego się 
społeczeństwa oraz łączenie potencjału naukowego 
i gospodarczego Regionu z jego walorami 
kulturowymi i uzdrowiskowymi. 

3 3.10 

Określenie, doszczegółowienie i podkreślenie znaczącej roli e-commerce w bieżącej działalności 
podmiotów gospodarczych, które z uwagi na „post-pandemiczne” doświadczenia powinny mieć 
możliwość prowadzenia działalności sprzedażowej w sposób alternatywny, tj. w sieci Internet. 
Odpowiedni zapis w RSI powinien dawać możliwość bezkolizyjnego aplikowania o środki 
europejskie praktycznie w każdej z dziedzin, gdzie zastosowanie e-commerce jest możliwe. 
Ponadto, organy administracji publicznej, które w ramach swojej działalności realizują zadania z 
zakresu promocji i rozwoju przedsiębiorczości powinny być ujęte jako jeden z interesariuszy 
takich działań. Niejednokrotnie JST organizują kursy, warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców, 
których tematyka dotyczy rozwoju i promocji działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
elektronicznych kanałów sprzedażowych. 

TAK 

4 
BIBP Sp. z o.o. 
Staszcia 19, Zator 32-
640 

zanonimizowane 

II. Żywność. 1 Nowoczesne i zrównoważone 
rolnictwo oraz przetwórstwo 

5 

1.7 
Analizując MIS, dostrzegamy zupełny brak obszarów związanych z rozwojem opakowań. 
Opakowania, to niezbędny element w procesach produkcji żywności. Jednocześnie produkcja 
opakowań (dla szerokiej gamy odbiorców), wpływa istotnie na realizacje postulatów 
środowiskowych. Tworzenie innowacyjnych produktów  medycznych, spożywczych itp. bez 
dopasowanych konceptów opakowaniowych staje się niemożliwe. 

TAK 
5 

II. Żywność. 2 Środowisko – 
środowiskowe 
czynniki zdrowia 

nd 

6 
Comex Polska Sp. z o. 
o. 

zanonimizowane III. ŚRODOWISKO 2. Środowisko – środowiskowe 
czynniki zdrowia 

5 5.5, 5.2  

W Comex zajmujemy się dostarczaniem technologii do produkcji i separacji drobnych proszków 
oraz separacji optycznej dużych cząstek. Tworzymy rozwiązania innowacyjne, wysoce 
zaawansowane, optymalizujące koszty produkcji. Ich zastosowanie podnosi rentowności 
procesów produkcyjnych poprzez poprawę jakości końcowego produktu, redukcję zużycia 
energii i uzyskanie parametrów bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu. 

Tak – o ile jest 
taka potrzeba. 

                                                           
1 Część propozycji jest – w świetle zaproponowanego formularza – strukturalnie niedopasowana. Mimo to, zdecydowano pozostawić poszczególne treści w tych kolumnach, 
w których zostały umieszczone przez zgłaszających propozycje. Kwestie te będą wyjaśniane podczas planowanych warsztatów dotyczących uszczegółowienia opisów MIS. 

https://innowacyjna.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/04/Aneks-specjalizacyjny-do-dokumentu-RIS3.pdf
https://innowacyjna.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/04/Aneks-specjalizacyjny-do-dokumentu-RIS3.pdf
https://innowacyjna.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/04/Aneks-specjalizacyjny-do-dokumentu-RIS3.pdf
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/5%20-%20Uszczegolowienie%20obszarow%20IS.pdf#page=6&zoom=100,90,302
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/5%20-%20Uszczegolowienie%20obszarow%20IS.pdf#page=6&zoom=100,90,302
https://innowacyjna.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/04/Aneks-specjalizacyjny-do-dokumentu-RIS3.pdf
https://innowacyjna.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/04/Aneks-specjalizacyjny-do-dokumentu-RIS3.pdf
https://innowacyjna.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/04/Aneks-specjalizacyjny-do-dokumentu-RIS3.pdf
https://innowacyjna.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/04/Aneks-specjalizacyjny-do-dokumentu-RIS3.pdf
https://innowacyjna.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/04/Aneks-specjalizacyjny-do-dokumentu-RIS3.pdf


Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe w celu opracowania technologii sortowania ziaren 
pow.10mm surowców mineralnych i rud metali celem ich wzbogacania oraz technologii produkcji 
i sortowania cząstek pow.10um. 
Realizujemy zlecania m.in. dla: kopalni, zakładów przeróbczych, zakładów chemicznych, 
zakładów recyklingowych, a także uczelni wyższych. 

7 
Zakłady Mechaniczne 
Tarnów S.A. 

zanonimizowane 

Wdrażanie zaawansowanych technologii 
wytwarzania opartych na technologiach 
addytywnych w działalności produkcyjnej oraz 
badawczo-rozwojowej 

5 
5.3 Innowacyjne technologie i 
procesy przemysłowe 

Technologie przyrostowe są wykorzystywane  zarówno do produkcji seryjnej, zwłaszcza małych 
serii, odtwarzania produkcji ciężko dostępnych elementów, jak i w pracach B+R. Znajdują 
szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Ich wdrażanie pozwala ograniczyć koszty 
oraz skrócić czas produkcji. Technologie te pozwalają zatem znacząco ograniczyć koszty 
operacyjne, poprawić wydajność logistyki produkcji i uzyskać o wiele lepszą jakość wyrobów 
gotowych. W działalności badawczo-rozwojowej, są wykorzystywane do wytwarzania elementów 
demonstratorów technologii oraz prototypów. Technologie przyrostowe w połączeniu z 
możliwościami skanowania 3D, pozwalającego odzwierciedlić obiekt fizyczny w postaci 
cyfrowego modelu umożliwią znaczne przyspieszenie tworzenia prototypów nowych produktów, 
a tym samym szybsze wprowadzanie ich na rynek. 

TAK 

8 Metalplast sc zanonimizowane 

Rozwój nowych technologii, urządzeń, narzędzi i 
technik działających w celu zaspokojenia potrzeb 
sektora  produkcyjnego w zakresie dostaw 
specjalistycznych narzędzi 

6 

Rozwój parków maszynowych i 
specjalistycznego 
oprogramowania w sektorze 
narzędziowym jako  wsparcie 
dla sektora produkcyjnego 

Bardzo ważnym elementem w rozwoju gospodarczym jest dostarczenie narzędzi dla firm z 
sektora produkcji przemysłowej. Narzędzia typu tłoczniki, wykrojniki, formy wtryskowe, matryce, 
stemple, znakowniki i inne są konieczne do wykonywania elementów samochodów, opakowań, 
obudów urządzeń, rur, kabli, detali z tworzyw sztucznych , stali i aluminium. 
Aby uniezależnić firmy produkcyjne od konieczności importu narzędzi spoza Polski ale bardzo 
często spoza Unii Europejskiej konieczne jest dofinansowanie projektów umożliwiających zakup 
maszyn i technologii które umożliwią wykonywanie i zapewnienie dostaw takich narzędzi na 
rynku lokalnym. Dla rozwoju takich firm często nie jest konieczne wymyślenie nowej obrabiarki, a 
zakup już istniejącej i tym sposobem nowa technologia pojawia się jako dostępna dla lokalnych 
producentów. Taka dobrze wyposażona narzędziownia ( zakład produkcji narzędzi) umożliwia 
rozwój nowych wyrobów w powiązanych zakładach. Bliska lokalizacja ułatwia kontakt i pomaga 
w powstawaniu nowych produktów, gdzie często zaawansowane i/lub dokładne narzędzia są 
kluczem do sukcesu ( a mówimy o dokładnościach rzędu kilku tysięcznych milimetra). 
Technologie, maszyny i oprogramowanie potrzebne do takiej produkcji często jest dostępne u 
różnych światowych producentów, ale bariera finansowa niejednokrotnie nie pozwala na taki 
zakup, a w efekcie firmy produkcujne muszą zamawiać narzędzia w USA Lub Chinach. 

b.d. 

9 Michał Banaś zanonimizowane 
Nowe urządzenia i metody wspomagające 
utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz 
służące poprawie zdrowia. 

1.1.5 1.1.5 

Pandemia 2020_22 spowodowała pogorszenie kondycji fizycznej i psychicznej zarówno 
młodzieży, jak i dorosłych. Organizacja zajęć terenowych opartych na innowacyjnych 
narzędziach i metodach edukacyjnych ma być antidotum na te bolączki. Proponowana innowacja 
polega na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypów pomocy naukowych do prowadzenia ww 
zajęć. Historia światła,  od kaganka do lasera, minerały w świetle spolaryzowanym, termowizja, 
interaktywne mapy 3D to niektóre z przykładów. Pomoce muszą przede wszystkim oddziaływać 
obrazem, bo obraz daje więcej niż 1000 słów, obraz jest też nośnikiem współczesnych mediów, 
głównie społecznościowych.  Ważne jest też użycie upcyclingu, czyli stosowanie do budowy 
pomocy naukowych elementów pozyskanych z wycofanego sprzętu (np  monitorów). 

Tak 

10 

Politechnika 
Krakowska 

Zanonimizowane 
1 

Rozwijanie konkurencyjności w zakresie technologii, 
metod produkcji, maszyn, urządzeń sprzyjających 
ograniczeniu zużycia energii i emisji substancji 
szkodliwych 

5 5.1  

TAK 

11 
Rozwój technologii, procesów, narzędzi i produktów, 
których celem jest zmniejszanie efektu 
środowiskowego odpadów. 

5 5.2  

12 
Rozwijanie konkurencyjności w zakresie technologii, 
metod produkcji, inżynierii powierzchni materiałów 
inżynierskich. 

5 5.3  

13 

Rozwój nowych technologii i zaawansowanych 
materiałów metalicznych, szkła i ceramiki oraz 
materiałów kompozytowych o nowych funkcjach lub 
lepszych właściwościach 

5 5.4  

14 

Rozwiązywanie problemów rozwojowych sektora 
wydobywczego surowców mineralnych w tym 
rozwijanie konkurencyjności urządzeń i narzędzi do 
wydobycia i obróbki 

5 5.5  

15 
Zanonimizowane 
2 

Rozwój technologii, procesów, narzędzi i produktów, 
których celem jest zmniejszanie ryzyka dla zdrowia i 

2 III.2 
Zajmuje się projektowaniem i obliczeniami numerycznymi nowoczesnych systemów 
energetycznych opartych o odnawialne źródła energii. Aktualnie jestem kierownikiem projektu 

TAK 



jakości życia związanego z czynnikami 
środowiskowymi 

RESHeat (https://resheat.eu/) w ramach którego w Krakowie, Limanowej i Palombara Sabrina 
(Włochy) powstaną trzy demonstracje systemu OZE dla budynków mieszkalnych z ogniwami 
PVT, obrotowymi kolektorami słonecznymi, gruntową pompą ciepła i magazynem energii 
cieplnej. System umożliwia pokrycie do 100% zapotrzebowania na ciepło, cwu i chłód dla 
budynków mieszkalnych z OZE. 

16 

Zanonimizowane 
3 

Rozwój innowacyjnych leków i innych produktów  
leczniczych oraz technologii, metod, procesów i  
narzędzi służących do ich opracowywania i 
wytwarzania 

4 

4.1. 
Powiązanie MIS 4.1 Chemia w ochronie zdrowia  z MIS 1.6 Innowacyjne leki i inne produkty 
lecznicze 

TAK 

17 
Rozwiązywanie problemów rozwojowych sektora 
rolno-spożywczego, poszukiwanie produktów 
zwiększających produkcje rolną oraz hodowlaną 

4.2 

Powiązanie MIS 4.2  Chemia w rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym i 
celulozowopapierniczym 
z MIS 2.1  Nowoczesne,  
zrównoważone  
rolnictwo oraz  
przetwórstwo 

18 
Rozwój technologii, procesów  i produktów, których 
celem jest poprawa jakości życia 

4.3 
Powiązanie MIS 4.3 Chemia biologiczna i środowiskowa z MIS 3.2. Środowisko – środowiskowe 
czynniki zdrowia 

19 

Rozwój technologii paliwowych poszukiwanie paliw 
alternatywnych oraz zagospodarowanie odpadów 
przemysłowych i komunalnych w celu wytwarzania 
energii 

4.4 MIS 4.4 Chemia w energetyce 

20 
Pozyskiwanie i przetwarzanie surowców naturalnych 
dla różnych dziedzin przemysłu 

4.5 MIS 4.5. Surowce naturalne 

21 

Rozwój zrównoważonej produkcji przemysłowej z 
uwzględnieniem aspektów prośrodowiskowych oraz 
minimalizowanie ilości powstających odpadów i 
zagospodarowanie powstałych odpadów 

4.6 MIS 4.6 Gospodarka odpadami 

22 

Rozwój materiałów i technologii dla budownictwa 
oraz poszukiwanie proekologicznych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałowych w środkach 
transportu 

4.7 4.7 Materiały dla potrzeb budownictwa i transportu 

23 
Rozwój nowoczesnych, zaawansowanych 
materiałów i (nano)technologii do zastosowań w 
rożnych dziedzinach przemysłu 

4.8 4.8 Zaawansowane materiały i nanotechnologie 

24 
Rozwój nowych technologii i materiałów 
umożliwiających wytwarzanie (bio)sensorów 
chemicznych 

4.9 4.9 Sensory 

25 

Uniwersytet 
Jagielloński / EIT 
Culture &Creativity 

zanonimizowane 

Budowanie konkurencyjności w oparciu o 

wytwarzanie i replikowanie wiedzy na potrzeby 

B+R+I 

7 

7.4 

Jak wskazują wywiady prowadzone w ramach diagnozy na potrzeby stworzenia strategii 
audiowizualnej dla Krakowa, wydarzenia branżowe stanowią istotny element transferu wiedzy 
pomiędzy różnymi aktorami sektorów kreatywnych i wpływają na wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego poprzez generowanie koncepcji prac rozwojowych i nowych wdrożeń.  

Tak 

26 
Rozwijanie zdolności uczestniczenia i konkurowania 
w globalnych łańcuchach wartości opartych na 
produktach czerpiących z dziedzictwa kulturowego 

Dziedzictwo kulturowe i naturalne Małopolski stanowi bardzo ważny zasób dla przemysłu czasu 
wolnego, który może być wykorzystany w sposób zrównoważony w ramach nowych produktów i 
usług gospodarki kreatywnej.  Ma także szczególne znaczenie dla budowania tożsamości 
regionalnej, jakości życia, ale także potencjału gospodarczego regionu.  

27 
Rozwój technologii, procesów, narzędzi i produktów, 
których celem jest zmniejszanie ryzyka obniżenia 
jakości życia. 

Proponuję rozszerzenie zapisu uwzględniające SDG: “Projekty innowacji procesowych, których 
głównym celem jest zrównoważenie procesów biznesowych,  wzrost sprawności, wydajności lub 
przepustowości poszczególnych operacji w przedsiębiorstwie.”  

28 
Rozwój nowych technologii pozwalających na 
wykorzystanie potencjału przemysłów kreatywnych i 
czasu wolnego 

Rozszerzenie RIS 7 o 
technologie przekrojowe mające 
zastosowanie w przemysłach 
kreatywnych tj. Sztuczna 
inteligencja AI i technologie 
immersyjne  

Rozszerzenie ma na celu wykorzystanie istniejących potencjałów wypracowanych w ramach 
projektów i inicjatyw: 

- Europejska chmura cyfrowego dziedzictwa 
- ErasmusXR 
- VRAR Coalition 
- LED – Studio XR i wirtualna scenografia w połączeniu z małopolskimi lokacjami 

filmowymi 

29 
Rozwiązywanie problemów rozwojowych, także tych 
związanych ze zmianami demograficznymi... 

7.2 

Wydaje się, że meblarstwo zajmuje w nim nieproporcjonalnie dużo miejsca i jest zbyt 
szczegółowe. Jakkolwiek to ważna dyscyplina twórcza, to pomijanie innych wydaje się 
niewłaściwe, przede wszystkim szeroko rozumianych produktów.  Proponujemy modyfikację 
uwzględniająca szerszą działalność projektową (np. produkty specjalnego przeznaczenia to nie 

https://resheat.eu/


tylko meble, ale m.in. sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję i manipulację 
czy samoobsługę seniorów i osoby z niepełnosprawnościami).  
 
Proponowane brzmienie: 
7.2.3 Indywidualizacja produkcji (w tym produktowej, środków produkcji, meblarskiej, przestrzeni 
miejskiej itp.):  
· produkty specjalnego przeznaczenia o podwyższonym komforcie; niwelujące deficyty 
zdrowotne, wspierające prawidłowy rozwój i pozostawanie w dobrej kondycji, niwelujące 
niekorzystny wpływ czynników cywilizacyjnych, a także integracja produktów z systemami 
cyfrowymi i elektronicznymi.  
· Innowacje procesowe w projektowaniu rozumianym jako praca zespołów interdyscyplinarnych 
(od badania potrzeb, przez brief projektowy, prototyp i jego testowanie, doskonalenie prototypu, 
wdrożenie do produkcji, do weryfikacji rynkowej), w tym opracowanie i kalibracja narzędzi 
wczesnej oceny prototypu i wzornictwa oraz sprawność logistyczna produktu.  
· Poszukiwanie i badanie możliwości zastosowania materiałów: nowych, alternatywnych i o 
nowych właściwościach użytkowych (w tym modyfikacje mikro i nanotechnologiczne).  
· Innowacyjne konstrukcje i procesy produkcji.  
· Innowacje techniczne i technologiczne zwiększające wydajność, zmniejszające 
materiałochłonność i energochłonność produkcji.  
· Innowacyjne systemy produkcji, w tym rozwój procesów masowej indywidualizacji produktu w 
tym druku 3D. 

30 

Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

zanonimizowane 

Wsparcie rozwoju w obszarach związanych z 
podniesieniem efektywności energetycznej, 
wykorzystaniem OZE, ograniczeniem emisji i 
powtórnym wykorzystaniem surowców 

2 

2.3 
2.5 

Rozwój innowacyjnych i konkurencyjnych podmiotów reprezentujących domenę Energii 
zrównoważonej nie ogranicza się jedynie  
do zapewnienia produktów i usług nabywcom, ale ma konsekwentnie prowadzić  
do osiągniecia istoty tej domeny jaką jest przekształcenie Małopolski w region energetycznie 
zrównoważony.  
Uwzględniając rosnące zaawansowanie technologiczne podmiotów reprezentujących domenę 
sektor należy do wiedzochłonnych  
i jest uzależniony od innowacji, stąd potrzeba skutecznej zachęty do dzielenia się wiedzą  
i organizacji działań strategicznych  
w odniesieniu do domeny oraz finansowanie projektów związanych z ograniczeniem wpływu DG 
na środowisko i wdrażaniem założeń GOZ. Istotne będzie też w tym obszarze skoordynowanie 
działań na rzecz synergii nauki z biznesem. 
 
Cel strategiczny RIS WM  
2B – Podniesienie poziomu technologicznego  
i lepsze zarządzanie firmami 
2A – Wzmocnienie aktywności B+R innowacyjnych przedsiębiorstw  

Tak 
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2B.5 Dofinansowanie projektów związanych z 
ograniczeniem wpływu działalności gospodarczej na 
środowisko i/lub wdrażaniem założeń GOZ 
Udzielanie wsparcia umożliwiającego skorzystanie z 
dostępnych technologii ograniczających wpływ 
działalności gospodarczej na środowisko (np. 
związanych z podniesieniem efektywności 
energetycznej, wykorzystaniem OZE, ograniczeniem 
emisji, wtórnym wykorzystaniem surowców itp.). 

2B.5 Dofinansowanie projektów 
związanych z ograniczeniem 
wpływu działalności 
gospodarczej na środowisko 
i/lub wdrażaniem założeń GOZ 
Udzielanie wsparcia 
umożliwiającego skorzystanie z 
dostępnych technologii 
ograniczających wpływ 
działalności gospodarczej na 
środowisko (np. związanych z 
podniesieniem efektywności 
energetycznej, zastosowaniem  
technologii wodorowych, i 
wykorzystaniem OZE, 
ograniczeniem emisji, wtórnym 
wykorzystaniem surowców itp.). 

W dekarbonizacji polskiej gospodarki istotną rolę ma odegrać wodór, tym samym kontekst 
wodorowy wymaga szczególnego podkreślenia zawłaszcza w obszarze: 

 - różnego podejścia do kwestii produkcji wodoru (szczególnie w okresie przejściowym) oraz jego 
zastosowań w różnych sektorach gospodarki.  

- wyzwaniem będzie wzrastająca potrzeba na moce OZE, potrzebne do produkcji odnawialnego 
wodoru. 

- wskazanie obecnych i przyszłych zastosowań wodoru w różnych sektorach gospodarki i jego 
bezpieczeństwa.  

- podkreślenia wymaga rola lokalnych systemów energetycznych opartych na odnawialnych 
źródłach energii, których elementem będą także elektrolizery, produkujące wodór na potrzeby 
transportu czy ciepłownictwa w bliskim otoczeniu, a także jako formę magazynowania energii – 
(zamiast inwestycji w drogą infrastrukturę transportową i magazynową wodoru). 
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Tworzenie rozwiązań umożliwiających i 
wspierających prowadzenie działalności 
gospodarczej w formule technologii cyfrowych. 

3 
3.13 
3.15 

Celem specjalizacji ma być opracowanie programów i systemów do obsługi klientów  
na odległość w tym rozwiązania dające możliwość uwierzytelniania i komunikacji. Rozwiązania 
informatyczne umożliwiające obsługę klientów w formie zdalnej stanowią odpowiedź na nasilone 
w okresie pandemii COVID-19 trendy związane z przenoszeniem pracy, edukacji i innych 



dziedzin życia do sieci. Wyodrębnienie nowej dziedziny specjalizacji wynika z sytuacji z jaką 
przyszło się zmierzyć  
w dobie pandemii. System obsługi klienta  
na odległość w tym rozwiązania dające możliwość uwierzytelniania i komunikacji stają się coraz 
bardziej pożądanym rozwiązaniem  
w działalności gospodarczej. 
 
Cel strategiczny RIS WM  
2B – Podniesienie poziomu technologicznego  
i lepsze zarządzanie firmami 
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Budowanie konkurencyjności w obszarze tworzenia i 
stosowania technologii cyfrowych mających 
zastosowanie w procedurach wsparcia prowadzenia 
działalności gospodarczej 

3.13. Automatyzacja i 
robotyzacja procesów 
technologicznych 
3.15. Inteligentne technologie 
kreacyjne 

Rozwój technologii informacyjnych stanowi ważny czynnik wzrostu nie tylko dla samego sektora 
ICT ale również dla pozostałych sektorów gospodarki. Dodatkowo pandemia COVID – 19 
spowodowała wzrost popytu na rozwiązania zdalne i mobilne. W warunkach pandemii istotnie 
przyśpieszył rozwój nowych kanałów obsługi klienta głównie w sektorze  
e-comerce. Przyspieszono wiele procesów wdrażania technologii cyfrowych. 
 
Cel strategiczny RIS WM  
2B – Podniesienie poziomu technologicznego i lepsze zarządzanie firmami 
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Rozwijanie zdolności uczestnictwa i konkurowania 
małopolskich firm w globalnych łańcuchach wartości 
poprzez promocję ich oferty eksportowej 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Działanie wpisuje się w szereg 
dziedzin 

Wsparcie powinno obejmować działania prowadzące do zwiększenia rozpoznawalności 
małopolskich firm na arenie międzynarodowej, promocji Małopolski jako miejsca oferującego 
produkty i usługi wspierające światowe trendy technologiczne. W ramach wsparcia pożądane 
jest również wzmacnianie potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez zapewnienie 
funduszy na opracowanie strategii eksportowych, działania promocyjne oraz wszelkie aktywności 
wzmacniające kompetencje przedsiębiorstw w tym zakresie 
 
Cel strategiczny RIS WM  
1C. Wzmocnienie marki regionu jako ośrodka innowacji 
2C – Efektywne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju działalności przedsiębiorstw 
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Wsparcie i promocja kształcenia i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, trenerów, kadry 
szkoleniowej w zakresie przedsiębiorczości oraz 
pozyskiwanie i kształcenie talentów w edukacji 
przedsiębiorczości i innowacji. 

działanie wpisuje się w szereg 
dziedzin 

Wsparcie powinno obejmować kadry szkoleniowe spoza systemu edukacji formalnej, jak i 
nauczycieli nauczających  
już danego przedmiotu (np. szkolenia rozwijające umiejętności cyfrowe, nowe metody 
nauczania) oraz przygotowujących się do nauki nowego przedmiotu, np. studia podyplomowe. 
Potrzebna jest oferta wysokiej jakości kursów dla dydaktyków. Oferowane wsparcie powinno być 
etapowe i umożliwiać korzystającym uzyskiwanie coraz bardziej specjalistycznej pomocy. Należy 
położyć nacisk na rozwój nauczania przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i średnich.  
Potrzebne są również nowe instrumenty wzmacniające współpracę przedsiębiorstw  
ze szkolnictwem branżowym (klasy patronackie/profilowane, finansowanie stażów uczniów w 
przedsiębiorstwach, finansowanie kursów zawodowych prowadzonych dla nauczycieli i uczniów 
szkół branżowych). Wyszukiwanie talentów powinno obejmować poszukiwania kandydatów na 
nauczycieli, m.in.  
dla szkolnictwa branżowego. Pożądane są też promowanie i rozwijanie współpracy placówek 
szkolnictwa zawodowego  
z pracodawcami (praktyczna nauka zawodu, profile kształcenia na zamówienie, klasy 
patronackie) oraz promowanie zatrudniania praktyków – pracowników firm dla kształcenia 
praktycznego w szkołach branżowych. Nowe programy praktyk zawodowych, praktyk 
studenckich, staży . Wysokiej jakości programy szkoleniowe i kursy współorganizowane przez 
uczelnie i środowisko praktyków (biznes, NGO itp. 
Cel strategiczny RIS WM  
1B – Rozwinięcie kompetencji przyszłości  
w ramach edukacji formalnej oraz kształcenia przez całe życie 
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Rozwijanie zdolności i kompetencji 
przedsiębiorczych i cyfrowych 

działanie wpisuje się w szereg 
dziedzin 

Pożądane są w dalszym ciągu działania związane z upowszechnieniem dostępu  
do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości  
i biznesu, kursów, usług doradczych  
i informacji o możliwościach finansowania przedsiębiorczości. Wspomaganie procesów adaptacji 
do zmian na regionalnym rynku pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb 
pracodawców. Oferowane wsparcie powinno być etapowane i umożliwiać korzystającym 
uzyskiwanie coraz bardziej specjalistycznej pomocy.  
Działania w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych winny być skierowane do jak 
najszerszego grona odbiorców, tak aby skutecznie prowadzić walkę z wykluczeniem cyfrowym. 
 



Cel strategiczny RIS WM  
1B – Rozwinięcie kompetencji przyszłości  
w ramach edukacji formalnej oraz kształcenia przez całe życie. 
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Wsparcie procesu sukcesji w MŚP połączonego ze 
zmianą technologiczną 

działanie wpisuje się w szereg 
dziedzin 

Zagadnienie sukcesji staje się coraz bardziej obecne w realiach naszej, stosunkowo młodej 
gospodarki, a szczególnie jest ono istotne  
w firmach rodzinnych. Wiąże się to z raczej niską świadomością wśród przedsiębiorców 
dotyczącą transferu biznesu i związanych  
z tą kwestią wyzwań. Istotnym problemem może być również to, że właściciele firm  
i potencjalni sukcesorzy nie wiedzą skąd pozyskać wiedzę w tym zakresie. 
Cel strategiczny RIS WM  
2C – Efektywne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju działalności przedsiębiorstw 
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Tworzenie lepszych warunków dla rozwijania 
kontaktów, współpracy i partnerstw w celu realizacji i 
rozwijania aktywnego udziału podmiotów sfery 
innowacji w inicjatywach o zasięgu 
międzynarodowym 

działanie wpisuje się w szereg 
dziedzin 

Budowanie silnego potencjału innowacyjnego regionu wymaga stałego inicjowania  
i kontynuowania projektów w ramach inicjatyw o zasięgu międzynarodowym (wymiana 
doświadczeń). Pożądane jest stałe budowanie kontaktów, sieci współpracy  
i partnerstw pomiędzy podmiotami sfery innowacyjnej – m.in. uczelniami, organizacjami 
pozarządowymi , IOB, samorządami gospodarczymi, dużymi przedsiębiorstwami, firmami 
sektora MŚP. 
 
Cel strategiczny RIS WM  
3B. Zwiększona skuteczność instytucji publicznych w tworzeniu warunków  
dla rozwoju innowacyjności 
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1B.4 Rozwój kompetencji przedsiębiorczych 
mieszkańców, w tym kompetencji dla procesów 
sprawiedliwej transformacji 

1B.4 Rozwój kompetencji 
przedsiębiorczych i 
kreatywności mieszkańców, w 
tym kompetencji dla procesów 
sprawiedliwej transformacji 

Współczesne uwarunkowania gospodarcze wymuszają nowe podejście do uznawania 
kluczowych czynników warunkujących rozwój. W obecnych czasach należy posiadać wiedzę 
(wciąż ją aktualizować), nieustannie się uczyć (w drodze edukacji formalnej i nieformalnej), być 
kreatywnym (pomysłowym, twórczym, nieszablonowym) i przedsiębiorczym (aktywna postawa), 
aby się rozwijać. 
W nowym modelu kompetencji (wskazującym kluczowe czynniki rozwoju) nie wystarczy już tylko 
edukacja. Potrzebna jest wiedza (zdobyta także w ramach edukacji nieformalnej i doświadczenia 
życiowego  
i zawodowego) i kreatywność (pozwalająca odpowiedzieć na bardzo zindywidualizowane 
potrzeby klientów). Wśród najważniejszych kompetencji przyszłości wymienia się inteligencję 
społeczną, inteligencję emocjonalną, zdolność do odkrywania  
i nadawania sensu, myślenie kreatywne, rozumienie różnorodności, umiejętność pracy 
zespołowej z wykorzystaniem najnowszych technologii, zarządzanie sobą. Współczesny świat 
potrzebuje ludzi kreatywnych potrafiących tworzyć nowe rozwiązania  
w każdym aspekcie życia. Kreatywność powinna być zatem rozwijana już  
od najmłodszych lat, w szkole, a nawet  
w przedszkolu.(lit. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy. Tom 9 Serii Naukowej FRSE). 
W tym zakresie aktywna działalność kreatywnych przestrzeni tj. fablaby, makerspacy odgrywają 
kluczową rolę  
w ekosystemie innowacyjności i duży nacisk powinien zostać postawiony na wspieraniu  
i upowszechnianiu takich miejsc w regionie.  
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2B.2 Bony na usługi doradcze/konsultacyjne Mogą 
dotyczyć np. audytu technologicznego, doradztwa 
biznesowego i finansowego, konsultacji naukowych, 
konsultacji w zakresie komercjalizacji technologii, 
wprowadzenia na rynek pierwszej usługi/produktu 
(startupy), wsparcia procesu patentowego, 
dostosowania do wymogów regulacyjnych, 
internacjonalizacji, doradztwa cyfrowego – w tym 
gotowości do transformacji cyfrowej lub wdrożenia 
zgodnego z Przemysłem 4.0 – cyberbezpieczeństwa 
lub GOZ 

1 – nie dotyczy 

2B.2 Bony na usługi 
doradcze/konsultacyjne Mogą 
dotyczyć np. audytu 
technologicznego, doradztwa 
biznesowego i finansowego, 
konsultacji naukowych, 
konsultacji w zakresie 
komercjalizacji technologii, 
wprowadzenia na rynek 
pierwszej usługi/produktu 
(startupy), wsparcia procesu 
patentowego, dostosowania do 
wymogów regulacyjnych, 
internacjonalizacji, doradztwa 
cyfrowego – w tym gotowości do 
transformacji cyfrowej lub 
wdrożenia zgodnego z 
Przemysłem 4.0 – 

Na podstawie obecnie realizowanych form wsparcia, przedsiębiorcy wskazują  
na potrzebę wsparcia w zakresach  
tj.:  pozyskania certyfikatów jakości, certyfikaty zgodności dla produktów  
które firmy chcą wprowadzić na rynek, strategii zarządzania ryzykiem, zasobami ludzkimi . 



cyberbezpieczeństwa lub GOZ, 
pozyskania certyfikatów jakości, 
certyfikaty zgodności dla 
produktów które firmy chcą 
wprowadzić na rynek, strategii 
zarządzania ryzykiem, zasobami 
ludzkimi   
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2B.4 Rozwój kompetencji kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw i instytucji publicznych (w tym m.in. 
umiejętności cyfrowe, zarządzanie kompetencjami, 
innowacjami, zespołem, ryzykiem i kryzysem, 
wiekiem)  
Wysokiej jakości, zindywidualizowane szkolenia (w 
tym zagraniczne) oraz dofinansowanie studiów 
podyplomowych 

1 – nie dotyczy 

2B.4 Rozwój kompetencji kadry 
zarządzającej przedsiębiorstw i 
instytucji publicznych (w tym 
m.in. umiejętności cyfrowe, 
zarządzanie kompetencjami, 
innowacjami, zespołem, 
ryzykiem i kryzysem, wiekiem) 
Dofinansowanie do wysokiej 
jakości, zindywidualizowanych 
szkoleń (w tym zagranicznych), 
studiów podyplomowych, 
egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje.  

Przeredagowano zdanie oraz dodano możliwość dofinansowania egzaminów,  
które bardzo często są osobnym elementem szkolenia.  

42 
1B.5 Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 
regionu 

7 

1B.5 Rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców regionu 
Działania adresowane do 
szerokiego grona odbiorców (z 
uwzględnieniem terenów 
wiejskich) – od uczniów 
uczących się m.in. robotyki, 
programowania, myślenia 
algorytmicznego, korzystania i 
współtworzenia mediów, przez 
szkolenia z technik i rozwiązań 
cyfrowych adresowane do 
przedstawicieli administracji 
publicznej, po nauczanie osób 
dorosłych, walkę z 
wykluczeniem cyfrowym (w 
szczególności wśród osób 
starszych, niepełnosprawnych) 
po organizację kampanii 
społecznych promujących 
kompetencje cyfrowe. 
Wykorzystanie w działaniach 
edukacyjnych, szkoleniowych, 
propagatorskich potencjału 
małopolskiego DIH 
(hub4industry) oraz innych 
kreatywnych przestrzeni takich 
jak np. Fablaby, schowroomy, 
pracownie aktywnego 
Korzystania z Technologii, 
eduLaby 

Uczestnikami transformacji cyfrowej i rozwoju kompetencji powinna towarzyszyć współpraca 
wielu podmiotów oraz ekspertów aby oferta była różnorodna a przekazywana wiedza 
zróżnicowana i dopasowana do szerokiego grona odbiorców. Włączenie i wykorzystanie 
potencjału także innych kreatywnych przestrzeni takich jak np. Fablaby, schowroomy, 
przykładowe fabryki przyszłości,  pracownie aktywnego Korzystania z Technologii, eduLaby 
będzie stanowić efektywne uzupełnienie potencjału DIH (hub4industry). 
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1B.3 Pozyskiwanie i kształcenie talentów w edukacji 
formalnej oraz koordynacja programów ich rozwoju 

1 – nie dotyczy 

1B.3 Pozyskiwanie i kształcenie 
talentów w edukacji formalnej 
oraz koordynacja programów ich 
rozwoju  
Planowane są działania 
zachęcające: uczniów do 
studiowania w Małopolsce, 
absolwentów kierunków 
związanych z małopolskimi IS 

Projekty edukacyjne związane z dziedzinami małopolskich IS, angażowanie dzieci, młodzieży, 
nauczycieli/edukatorów oraz praktyków z biznesu w prace projektowe, prototypowanie daje 
szansę wyłapać talenty, rozwijać talenty i nauczyć się wzajemnie kooperować. Wsparcie oraz 
wysokiej jakości programy szkoleniowe  
i edukacyjne w tym projektowe powinny być współorganizowane przy wsparciu uczelni  
i środowisk biznesowych -praktyków  
z udziałem IOB, Klastrów które są naturalnym łącznikiem wielu środowisk, mają bazy danych 
oraz potencjał organizacyjny. 



do osiedlania się i/lub 
podejmowania pracy w 
Małopolsce . Rozwój i 
doskonalenie systemów pracy 
ze zdolnymi uczniami i 
studentami, bezpośrednie 
wsparcie zdolnych uczniów i 
studentów oraz współpraca 
szkół podstawowych, średnich i 
uczelni w monitorowaniu 
talentów. Wyszukiwanie 
talentów dotyczy również 
poszukiwania kandydatów na 
nauczycieli, m.in. dla 
szkolnictwa branżowego. 
Pożądane są też promowanie i 
rozwijanie współpracy placówek 
szkolnictwa zawodowego z 
pracodawcami (praktyczna 
nauka zawodu, profile 
kształcenia na zamówienie, 
klasy patronackie, projekty 
edukacyjne) oraz promowanie 
zatrudniania praktyków – 
pracowników firm dla 
kształcenia praktycznego w 
szkołach branżowych. Nowe 
programy praktyk zawodowych, 
praktyk studenckich, staży, prac 
projektowych. Wysokiej jakości 
programy szkoleniowe i kursy 
współorganizowane przez 
uczelnie i środowisko praktyków 
(biznes, NGO, IOB, Klastrów 
itp.). 
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2B.3 Bony na szkolenia zawodowe pracowników 
firm (w tym m.in. dotyczące cyfryzacji i 
cyberbezpieczeństwa) i staże naukowców w firmach 

2 

2B.3 Bony na szkolenia 
zawodowe pracowników firm (w 
tym m.in. dotyczące cyfryzacji i 
cyberbezpieczeństwa) i staże 
naukowców w firmach  
Działania służące podniesieniu 
poziomu kompetencji 
zawodowych (w tym 
kompetencji cyfrowych w 
firmach) przez udział w różnych 
formach kształcenia przez całe 
życie (również zagranicznych: 
szkolenia, staże, wizyty 
studyjne) oraz dyfuzję wiedzy 
związaną z realizacją staży dla 
naukowców w 
przedsiębiorstwach. Staże 
powinny dawać możliwość 
wzmocnienia dowolnego 
elementu łańcucha wartości 
firmy (np. logistyka, produkcja, 
technologia, sprzedaż itd.). 
Promocja regionalna 
ministerialnego programu 
doktoratów wdrożeniowych. 

Staże płatne powinny podnosić kompetencje naukowców zarówno w zakresie kompetencji 
miękkich jak tez współpracy z biznesem oraz wnosić wartość naukową w firmach poprzez realne 
wykorzystanie wiedzy naukowej stażysty naukowca np. poprzez opracowanie dzieła z obszaru 
SI.  



Staże powinny nie tylko 
podnosić kompetencje 
naukowców ale również wnosić 
wartość naukową w firmach. 

45 

2C.1 Program rozwoju przedsiębiorczości (w tym 
przede wszystkim zakładania i prowadzenia 
startupów,  
spin-offów w domenach IS)  
 

1 – nie dotyczy 

2C.1 Program rozwoju 
przedsiębiorczości (w tym 
przede wszystkim zakładania i 
prowadzenia startupów,  
spin-offów w domenach IS)  
Projekty realizowane w formule 
regrantingu, obejmujące 
wsparcie organizacyjne, 
szkoleniowe, doradcze, 
mentorskie i finansowe dla 
startupów i spin-offów, a także 
grup nieformalnych, 
indywidualnych innowatorów czy 
niezależnych inicjatyw 
projektowych (np. studia gier 
indie w branży gier), programy 
inkubowania, preakceleracji i 
akceleracji z uwzględnieniem 
elementów teoretycznych 
(wiedzy faktycznie potrzebnej 
startupom) i praktycznych (np. 
wizyty studyjne, analizy dobrych 
praktyk itp.), animowania 
współpracy z odbiorcami 
technologii (także podmiotami 
publicznymi) 

 

szczególną uwagę należy zwrócić na faktyczne potrzeby startupów m.in.: 

- merytorycznego wsparcia przy wprowadzeniu produktu na rynek i know-how. 

- budowanie strategii własności intelektualnej 

- umiejętności rozmowy z inwestorem 

- kontaktów z zagranicznymi inwestorami 

- animacji współpracy z odbiorcami technologii 

Do rozważenia rozdzielnie startupów  
od spin-offów (jako spółek „uczelnianych) – inna specyfika działania/wpływów uczelnianych 

46 Intermag Sp. z o. o. zanonimizowane 
1. Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo oraz 
przetwórstwo  

4 4.2 

Firma Intermag blisko od 35 lat skutecznie rozwija produkty przeznaczone dla rolnictwa. Dzięki 
zespołowi doświadczonych ekspertów w dziedzinie chemii, biologii oraz mikrobiologii, którzy 
proponują innowacyjne rozwiązania, nieustanne rozwija się potencjał produkcyjny firmy. Dział 
badań i rozwoju stanowi ponad 10% całego personelu zakładu. W jednostce tej tworzone są 
nowe formulacje nawozowe a także biostymulatory, które wyróżniają Intermag na rynku. Firma 
posiada również jedne z najnowocześniejszych zapleczy biotechnologicznych, gdzie powstają 
innowacyjne produkty oparte o mikroorganizmy. Ponadto zakład oferuje także szereg preparatów 
prozdrowotnych dla zwierząt, co idealnie uzupełnia portfolio produktowe. 

TAK 
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Ekomas AlwerChem 
sp. z o.o. 
sp. k. z siedzibą 
w Alwerni 

zanonimizowane 

Innowacyjne produkty wytwarzane na bazie 
dolomitu 
 
Rozwijanie konkurencyjności w zakresie 
ekologicznych produktów budowlanych 
wytwarzanych na bazie dolomitu oraz 
innowacyjnych technologii ich wytwarzania i 
pakowania 

5 5.4 

Złoża dolomitów przemysłowych występują na południu Polski (w tym w Małopolsce). 
Przetworzony dolomit w postaci pylistej mączki dolomitowej jest wykorzystywany jako 
podstawowy komponent produktów budowlanych. Proponowana dziedzina specjalizacji zakłada 
wykorzystanie drobno zmielonej mączki dolomitowej do tworzenia innowacyjnych i ekologicznych 
produktów budowlanych - różnego typu zapraw w postaci suchych mieszanek i gotowych do 
użycia past, o podwyższonych parametrach użytkowych i różnym spektrum zastosowania, np. 
produkty wykorzystywane w pracach renowacyjnych. Dziedzina zakłada też innowacje w 
zakresie technologii wytwarzania i ekologicznego pakowania tych produktów. 

Tak 
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Sieć Łukasiewicz – 
Instytut Ceramiki i 
Materiałów 
Budowlanych 

zanonimizowane 

Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce 
kopalne, odpady 

Propozycja nowego MIS (osobny 
plik) 

 
Specjalizacja związana z zagospodarowaniem odpadów poprzemysłowych, budowlanych, 
surowców kopalnych na nowe produkty/energię/surowce dla potrzeb przemysłu i gospodarki. 

Tak 

49 Zrównoważone budownictwo 
Propozycja nowego MIS (osobny 
plik) 

 

Specjalizacja związana z produkcją materiałów i wyrobów budowlanych, konstrukcyjnych, 
projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i zarządzaniem budynkiem, a także pracami 
remontowymi, konserwatorskimi i modernizacyjnymi, aż po rozbiórkę budynku i 
zagospodarowanie odpadów. Całość procesu jest sumą właściwych zachowań dla 
zrównoważonego rozwoju, wpisującą się w Agendę 2030 i w dbałość o środowisko naturalne, 
poprzez oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym, oraz dbałość 
o zdrowie człowieka. Zrównoważone budownictwo to wyznaczenie standardów i zasad 
budownictwa opartego na ekologii oraz okresie życia budynku, czego źródłem są materiały 
przyjazne człowiekowi, zmniejszenie poboru energii, zazielenienie budynków i terenów do nich 
przyległych. 



50 1.  1.7 
Nowe nawozy i środki poprawiające własności gleby, wpływające na poprawę sorbcyjności gleb i 
wzbogacające glebę w materię organiczną i substancje odżywcze w bazie surowców 
odpadowych 

51 1  1.8 

Monitoring środowiska i jego rekultywacja – monitoring stanu środowiska (wody, powietrza, 
gleby) oraz metody i techniki rekultywacji środowiska dla poprawy jego stanu (z zastosowaniem 
m.in. rozwiązań katalitycznych, fotokatalitycznych, biokatalitycznych a także innych 
wykorzystujących czynniki i organizmy biologiczne oraz surowce odpadowe). 

52 1  1.9 
Pozyskiwanie i przetwarzanie surowców z materiału roślinnego (w tym biomasy odpadowej) oraz 
zwierzęcego, z przeznaczeniem dla przemysłu do  do wykorzystania w różnych gałęziach 
gospodarki, w tym przemysłu czy rolnictwa. 

53 2  2.4. 
Nowoczesne metody kontroli i badań jakości stałych paliw alternatywnych i biopaliw ciekłych i 
gazowych 

54 2  2.4 
 Wodór i inne paliwa nisko lub zeroemisyjne  -  zastosowanie w procesach 

termicznych i energochłonnych, nowe rozwiązania i technologie  

55 2  2.4 
 Współspalanie paliw konwencjonalnych wraz z paliwami zeroemisyjnymi w tym z 

wodorem, modyfikacja linii technologicznych oraz weryfikacja technologii produkcji 

56 2  2.4 
 Wodór i inne paliwa nisko lub zeroemisyjne – modelowanie matematyczne i testy w 

skali półprzemysłowej 

57 4  4.2 
 Nowe nawozy organiczne z wykorzystaniem organicznych surowców odpadowych  

 

58 4  4.2 
 Nowoczesne opakowania z udziałem surowców odnawialnych obniżające ślad 

węglowy (opakowania biobased z udziałem węgla biogenicznego).  

59 4  4.3 

 Toryfikacja biomasy do biowęgli  na potrzeby energetyczne, do produkcji materiałów 
budowlanych, dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i kosmetycznego, dla celów 
oczyszczania gazów, wód, ścieków i gleb oraz w celach rekultywacji i na inne cele 
środowiskowe.  

60 4.  4.3 

 Nowoczesne techniki oznaczania śladowych zanieczyszczeń w odpadach w celu 
określenia ich właściwości i zastosowania  

 Zastosowanie innowacyjnych metod z wykorzystaniem surowców odpadowych w 
procesach oczyszczania gazów, wód, ścieków i gleb.  

61 

AGH Wydział 
Energetyki i Paliw 

zanonimizowane  

Biogospodarka, Środowisko  
Wsparcie merytoryczne, techniczne, aparaturowe , 
projektowe w zakresie konwersji materiałów 
odpadowych do produkcji paliw użytecznych  w tym 
biowodoru i biometanu  

2 1. Biogospodarka 

Opracowanie wytycznych do przygotowania działań w zakresie przekszałcenia odpadów 
pochodzenia rolniczego i innych w biowodór (wykorzystanie potencjału uczelni AGH i Collegium 
Mediucum w zakresie np. doboru bakterii i mikroorganizmów wspomagających produkcję 
biowodoru,   
Przekształcenie osadów sciekowych do biowodoru, plus wiedza, (gospodarka wodorowa) 

Tak 

62 Środowisko – środowiskowe czynniki zdrowia 2 
Środowisko – środowiskowe 
czynniki zdrowia 

 Produkcja energii elektrycznej i ciepła z materiałów odpadowych (potencjał w Małopolsce) 
Oczyszczanie wód procesowych z wykorzystaniem elektrochemicznych procesów separacji  
(potencjał w Małopolsce 
Konwersja materiałów odpadowych do biokomponentów i biopaliw  a następnie produkcja energii 
Zmniejszenie uciążliwości odpadów trudnych dla człowieka za pomocą skuteczniejszych 
innowacyjnych metod na rzecz czystej energii 

Tak 

63 

Polski Klaster 
Technologii 
Kompozytowych 

zanonimizowane 

Propagowanie nauki o rozwoju materiałów i 
technologii kompozytowych 

2 

2.3.6 Wykorzystanie wodoru we 
wszystkich możliwych 
obszarach w celu poprawy 
efektywności energetycznej 

- ekologia, problemy z paliwami kopalnymi 

tak 

64 Rozwój materiałów i technologii kompozytowych 
2.4.8 Rozwój technologii 
oczyszczania wodoru 

- ekologia, problemy z paliwami kopalnymi 

65 

Wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju materiałów i 
technologii kompozytowych, rozwój łańcuchów 
wartości, nawiązywanie kontaktów biznesowych 
promocja rozwiązń 

2.5.2 Energia wiatrowa: 
innowacyjne, wysokosprawne 
technologie wytwarzania energii 
elektrycznej z energii wiatru oraz 
innowacyjne, wysokosprawne 
technologie wytwarzania wodoru 
z energii wiatru 

- ekologia, problemy z paliwami kopalnymi, potrzebne ekologiczne systemy oczyszczania 
wodoru 

66  

2.5.3 Energia słoneczna: 
innowacyjne technologie solarne 
umożliwiające wytwarzanie 
ciepła lub energii elektrycznej; 
poprawa sprawności 

- ekologia, problemy z paliwami kopalnymi, potrzebne ekologiczne systemy oczyszczania 
wodoru 



wytwarzania energii i ciepła ze 
źródeł solarnych, 
wysokosprawne technologie 
wytwarzania wodoru z energii 
słonecznej 
 

67  

2.5.6 Wytarzanie energii z 
wodoru; wysokosprawne 
technologie wytwarzania energii 
elektrycznej z wodoru, 
wysokosprawne technologie 
wytwarzania energii cieplnej z 
wodoru 

- ekologia, problemy z paliwami kopalnymi, potrzebne ekologiczne systemy oczyszczania 
wodoru 

68  
2.6.10 wykorzystanie wodoru do 
ogrzewania i chłodzenia 
budynków.  

- ekologia, problemy z paliwami kopalnymi, potrzebne ekologiczne systemy oczyszczania 
wodoru 

69  

3 

3.9.1 Modelowanie struktury i 

właściwości wielofunkcyjnych 

materiałów i kompozytów, w 

tym nanostrukturalnych o 

zaawansowanych 

właściwościach 

- Komputerowe wspomaganie 

projektowania materiałów, 

zwłaszcza nowo 

wprowadzanych 

zaawansowanych materiałów, 

materiałów hybrydowych, 

nanomateriałów   i 

nanokompozytów, włącznie z 

modelowaniem w skali 

atomowej i wieloskalowym, 

symulacją mikrostruktury i 

mikromechaniczną, z 

wykorzystaniem narzędzi 

wirtualnej rzeczywistości oraz 

sztucznej inteligencji. 

- Modelowanie i symulacja 

zjawisk degradacji i 

uszkodzenia materiałów w 

warunkach eksploatacji, w 

celu predykcji zachowania 

zaawansowanych materiałów 

w zastosowaniach 

technicznych w warunkach 

wirtualnego testowania. 

- konieczne podejście do rozwoju materiałów kompozytowych 

70  
Systemy monitorowania stanu 
magazynów przechowywania 
energii w postaci gazowej 

- ekologia, problemy z paliwami kopalnymi, potrzebne ekologiczne systemy oczyszczania 
wodoru 

71  4 

Technologie i procesy 
wytwarzania produktów 
kompozytowych w przemyśle 
opakowaniowym 

Możliwości wykorzystania nowoczesnych materiałów w przemyśle opakowań – szczególnie do 
elementów wielkogabarytowych 



72  
Technologie recyklingu 
wielkogabarytowych struktur 
kompozytowych.  

Obecny problem i duża potrzeba obecnego świata (wiatraki, jachty, statki) 

73  

-Konwersja energii słonecznej w 
wodór 
-Konwersja energii wiatrowej w 
wodór 
- Pozyskiwanie wodoru z 
odpadów po piecowych 
 

- ekologia, problemy z paliwami kopalnymi,  

74  

4.6.3 Innowacyjne technologie 
odzysku, w tym recyklingu  
- Innowacyjne technologie 
pozyskiwania wodoru z 
odpadów po piecowych 
- Innowacyjne technologie 
prowadzące do zwielokrotnienia 
ponownego użycia materiałów. 
(odzysk miedzi i metali rzadkich 
poprzez separację żużli z 
spalarni i odzysk wodoru) 
- Nowe technologie 
zabezpieczania odpadów 
poprzez mineralizację, 
zestalenie i stabilizację.  
- Innowacyjne technologie 
odzysku, w tym recyklingu 
metali i innych pierwiastków z 
odpadów. 

Nowe podejście do recyklingu i wykorzystania surowców, których brakuje na rynku 

75  

- Wielofunkcyjne kompozytowe, 
nanostrukturalne i hybrydowe 
materiały ultralekkie, 
ultrawytrzymałe, o radykalnie 
podwyższonej żaroodporności i 
żarowytrzymałości. 
- Nowe zaawansowane lekkie 
materiały, kompozyty, 
nanomateriały, nanokompozyty i 
hybrydowe materiały 
konstrukcyjne o podwyższonych 
właściwościach mechanicznych. 
- Wielofunkcyjne materiały 
kompozytowe i hybrydowe o 
osnowie lub wzmocnieniu 
opartym na surowcach 
naturalnych, wtórnych lub z 
recyklingu 

- konieczne podejście do rozwoju i wykorzystania materiałów kompozytowych w budownictwie i 
transporcie 

76  

Technologie nowych 
zaawansowanych materiałów, 
kompozytów, nanomateriałów i 
nanokompozytów polimerowych 
i hybrydowych o wzmocnieniu 
włóknistym i cząstkami o 
podwyższonych właściwościach 
mechanicznych i obniżonej 
masie, przy wykorzystaniu 
przestrzennie uformowanych 
struktur kompozytowych lub 
uformowanej strukturze przy 
użyciu techniki druku 3D, 

- konieczne podejście do rozwoju i wykorzystania materiałów kompozytowych – modyfikacja 
zapisu 



wzmacnianych dodatkowo 
włóknami bądź cząstkami 
nieorganicznymi lub 
organicznymi, zintegrowanych z 
sensorami, przeznaczonych na 
Środki Ochrony Indywidualnej i 
na inteligentną odzież 
specjalistyczną. 

77  

Komputerowe wspomaganie 
projektowania materiałów i 
kompozytów zwłaszcza nowo 
wprowadzanych 
zaawansowanych materiałów, 
nanomateriałów i 
nanokompozytów, włącznie z 
modelowaniem w skali 
atomowej i wieloskalowym, 
symulacją mikrostruktury i 
mikromechaniczną, z 
wykorzystaniem narzędzi 
wirtualnej rzeczywistości oraz 
sztucznej inteligencji 

- konieczne podejście do rozwoju i wykorzystania materiałów kompozytowych – modyfikacja 
zapisu 

78  

- Technologie wytwarzania i 
przetwórstwa nowych 
zaawansowanych materiałów i 
kompozytów, nanomateriałów i 
nanokompozytów inteligentnych 
i zintegrowanych w postaci 2D i 
3D. 
- Nowe innowacyjne technologie 
wytwarzania i przetwórstwa 
zaawansowanych materiałów 
kompozytowych, o nowej 
funkcjonalności. 

- konieczne podejście do rozwoju i wykorzystania materiałów kompozytowych i druku 3D – 
modyfikacja zapisu 

79  

Nowe materiały i kompozyty, 
nanomateriały i nanokompozyty: 
(i) funkcjonalne dla potrzeb 
ochrony środowiska, w tym 
ochrony przed emisjami 
zanieczyszczeń oraz 
strategicznej substytucji 
materiałów zagrażających 
środowisku, wolnych od 
substancji szkodliwych, dobrze 
zapewniających ochronę 
środowiska, bardziej 
przystosowanych do recyklingu, 
(ii) o regulowanym czasie 
degradacji lub resorpcji z 
surowców naturalnych, (iii) 
służące konwersji materiałowej, 
technologicznej i konstrukcyjnej 
z zamiarem zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju, 
zmniejszenia kosztów 
wytwarzania i energochłonności, 
eliminacji zanieczyszczeń, 
zmniejszenia zużycia 
deficytowych pierwiastków oraz 
rozwój związanych z tym metod 

- konieczne podejście do rozwoju i wykorzystania materiałów kompozytowych w ochronie 
środowiska – modyfikacja zapisu 



projektowania inżynierskiego i 
metod komputerowego 
wspomagania projektowania 
inżynierskiego. 

80  

- Technologie wytwarzania 
wodoru 
- Technologie wykorzystania 
wodoru 
- Polimery oraz materiały 
kompozytowe przeznaczone do 
przechowywania i transportu 
wodoru 
- Rozwój technologii, 
innowacyjnych produktów, 
algorytmów, umożliwiających 
efektywne zarządzanie i 
monitorowanie wodoru w 
autonomicznych systemach 
zasilania.  
 

- ekologia, problemy z paliwami kopalnymi, 

81  5 

Rozwój zaawansowanych 
technologii wytwarzania i 
przetwórstwa materiałów 
polimerowych, kompozytów i 
produktów końcowych 
bazujących na krótkich cyklach 
produkcyjnych i 
wykorzystujących retrofitting 
urządzeń. 
 

- konieczne podejście do rozwoju i wykorzystania materiałów i technologii kompozytowych – 
wymagania obecnego rynku 

82 

Grupa Azoty S.A. 
Zanonimizowane 
1 

Stworzenie odpowiednich metod 
umożliwiających badanie i monitoring 
bioróżnorodności gleby ze 
szczególnym uwzględnieniem 
mikrobiomu glebowego.  

 

4 

4.2 

Wyniki badań bioróżnorodności gleby, a w tym mikrobiomu 
glebowego będą źródłem cennych danych nie tylko biorąc pod 
uwagę konieczność monitorowania stanu gleb użytkowanych 
rolniczo , ale również z punktu widzenia opracowywania nowych 
produktów (polepszacze gleby, dodatki mikrobiologiczne itp.). 
Badania w tym obszarze umożliwią opracowywanie nowych 
produktów z uwzględnieniem ich wpływu na bioróżnorodność gleb.  

 

Tak 

83 

Opracowanie modeli umożliwiających określenie 
skuteczności nawozów organicznych, mineralnych, 
organiczno-mineralnych, biostymulatorów, środków 
ochrony roślin 
oraz ich wpływu na środowisko 
naturalne. 

Odpowiednie protokoły badawcze wraz z doborem modeli in vitro oraz in vivo pozwolą na 
opracowanie nowych produktów o mniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego. Właściwie 
wytypowane modele pozwolą na tworzenie nowych nawozów, środków ochrony roślin itp. z 
lepszym zrozumieniem 
mechanizmu ich działania umożliwiając m.in. 
ograniczenie niekorzystnych ubocznych skutków ich 
stosowania. 

84 

Produkty, procesy i technologie 
zagospodarowania odpadów 
przemysłów wykorzystujących 
drewno, optymalizacja 
zagospodarowania pozostałości 
poprodukcyjnych z obróbki 
drewna litego, na wyroby o 
wartości dodanej. 

Pozostałości poprodukcyjne z obróbki drewna mogą 
stanowić podstawę do opracowania m.in. efektywnych 
nośników substancji aktywnych jak również same w 
sobie stanowią interesujący materiał wyjściowy do 
syntezy/ pozyskania substancji czynnych stosowanych 
w przemyśle chemicznym. 

85 

Budowanie konkurencyjności w obszarze 
gospodarowania zasobami, dążenie do 
transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym, wykorzystanie odnawialnych źródeł 
surowców.  

4.3 

Badania w tym obszarze pozwolą na efektywne i innowacyjne wytwarzanie produktów 
rynkowych z surowców roślinnych, zwierzęcych, ich pochodnych i produktów ubocznych w 
wyniku procesów fizycznych, chemicznych lub biochemicznych  

86 
Budowanie konkurencyjności w obszarach rozwoju i 
zastosowania produktów chemii specjalistycznej 
oraz bioproduktów.  

Badania w tym obszarze umożliwią opracowywanie nowych produktów z wykorzystaniem m.in. 
surowców pochodzenia naturalnego, jak również pozwolą na poszukiwanie nowych 
specjalistycznych zastosowań takich jak: nawozy, biostymulatory, bioagrochemikalia,  



 kompozyty polimerowe, innowacyjne biopolimery i biotworzywa, w tym polimery 
biodegradowalne. Rozwój badań pozwoli na poprawę efektywności: procesu syntezy i 
modyfikacji produktów chemii specjalistycznej oraz bioproduktów otrzymywanych zarówno z 
surowców odnawialnych jak i petrochemicznych oraz odpadowych, opracowanie nowoczesnych 
technik oczyszczania produktów oraz innowacyjne operacje jednostkowe w zaawansowanych 
procesach technologicznych  

87 

Optymalizacja przemysłowych procesów 
chemicznych pod kątem ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, podniesienia efektywności, 
obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa, 
stosowania materiałów przyjaznych dla środowiska 
naturalnego.  
 

Założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego przewidują prace nad technologiami o obniżonej 
uciążliwości dla środowiska uzyskiwanej poprzez m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 
podniesienie efektywności.  

88 
Opracowanie innowacyjnych systemów wytwarzania 
energii elektrycznej.  

4.4 

Badania w obszarze umożliwią rozwój technologii energetycznego zagospodarowania odpadów 
oraz opracowanie innowacyjnych systemów do wytwarzania energii elektrycznej z 
wykorzystaniem węglowodorów odpadowych oraz wodoru będącego produktem ubocznym w 
procesach technologicznych.  

89 Rozwój technologii pirolizy i zgazowania.  
Rozwój technologii pirolizy i zgazowania może stanowić metodę przeróbki odpadów i strumieni 
ubocznych w kierunku nowych użytecznych w technologii chemicznej surowców co jest 
działaniem w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.  

 

Nowe lub ulepszone technologie redukcji/ 
zagospodarowania,  
związków szkodliwych z emisji, w tym lotnych 
związków organicznych, NOx (także metody redukcji 
poślizgu amoniaku), SOx, pył, metali ciężkich, 
dwutlenku węgla (CCU).  

Rozwój technologii redukcji emisji pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
  

90 

Procesy wytwarzania płynnych (ciekłych i gazowych, 
w tym biowodoru) paliw alternatywnych do celów 
energetycznych z wybranych odpadów (lub innych 
niezagospodarowanych materiałów) jako surowca – 
procesy WtL („waste to liquid”).  

Działanie umożliwi zmniejszenie udziału lub zastąpienie użycia energii pochodzącej ze źródeł 
konwencjonalnych, na rzecz zastosowania energii odnawialnej  

91 

Technologie poprawy jakości 
biomasy oraz technologie 
pozwalające na efektywną 
obróbkę wstępną biomasy za 
pomocą metod fizycznych i/lub 
chemicznych umożliwiające 
intensyfikację procesów 
otrzymywania biopaliw ciekłych 
(płynnych i gazowych) oraz 
biopłynów do zastosowań 
stacjonarnych. 

Przetwarzanie biomasy w stronę biopaliw umożliwi zwiększenie udziału biokomponentów w 
paliwach ciekłych, a co za tym idzie jest działanie w stronę dywersyfikacji źródeł paliw  

92 

Technologie wytwarzania energii elektrycznej 
(również w skojarzeniu) z użyciem ogniw 
paliwowych (do zastosowań mobilnych lub 
stacjonarnych).  

Technologie wytwarzania energii elektrycznej z użyciem ogniw paliwowych umożliwią elastyczną 
produkcję energii elektrycznej z chemicznych nośników energii takich jak wodór i amoniak  

93 

Opracowanie technologii 
wytwarzania produktów o 
ulepszonej jakości oraz 
technologii optymalizujących 
zagospodarowanie produktów 
ubocznych i odpadów z 
przerobu ropy naftowej 

4.5 

Należy rozwijać i unowocześniać technologie 
wytwarzania produktów o ulepszonej jakości oraz 
technologie optymalizujące zagospodarowanie 
produktów ubocznych i odpadów z przerobu ropy 
naftowej. Duże znaczenie ma przetwórstwo odpadów 
w kierunku produkcji paliw oraz poszukiwanie 
substytutów związków nafto- i petrochemicznych. 

94 

Rozwój technologii i rozwiązań 
analitycznych umożliwiających 
kontrolę jakości pozyskiwanych 
surowców. 

Badania w tym obszarze wpłyną na rozwój technologii i 
rozwiązań analitycznych umożliwiających kontrolę 
jakości pozyskiwanych surowców dostosowanej do 
potrzeb odbiorców. 

95 
Opracowanie innowacyjnych 
technologii produkcji 
bezodpadowej. 

4.6 
Należy dążyć do opracowania innowacyjnych 
technologii produkcji bezodpadowej lub 
niskoodpadowych lub technologii prowadzących do 



zwielokrotnienia ponownego użycia materiałów. 

96 

Rozwój nowych technologii, 
urządzeń, narzędzi i technik 
przetwarzania odpadów 
metodami: mechanicznymi, 
termicznymi, kriogenicznymi, 
biologicznymi, 
mikrobiologicznymi, fizycznymi 
i chemicznymi. 

W dobie wyczerpywania się surowców 
nieodnawialnych opracowanie innowacyjnych 
technologii przetwarzania odpadów, pozwalających na 
redukcję emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do 
atmosfery, a także zagospodarowanie pozyskanych 
materiałów z przetworzenia odpadów staje się 
konieczne. Dla zrównoważonego rozwoju priorytetem 
są innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu 
metali i innych pierwiastków z odpadów. 

97 

Rozwór nowych technologii, 
aparatów i urządzeń w 
przemyśle chemicznym w 
zakresie zastosowania 
najnowszych rozwiązań w 
technologii odzysku i recyklingu 
energetycznego. 

Badania w tym obszarze umożliwią opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań odzysku energii z odpadów z 
wyłączeniem spalania i współspalania jak również 
innowacyjnych technologii odzysku produktów z 
odpadów metodą rozkładu termicznego. 

98 

Rozwój metod wytwarzania 
nanomateriałów oraz 
materiałów katalitycznych na 
potrzeby badań i rozwoju w 
obszarze przemysłu 
chemicznego. 

4.8 

Badania w tym obszarze pozwolą na opracowanie 
nowych materiałów katalitycznych dla produktów o 
wysokiej wartości dodanej. 

99 

Układy do monitorowania online 
kompozycji strumieni 
technologicznych i/lub ścieków 
przemysłowych z 
zastosowaniem biosensorów i 
sensorów chemicznych. 

Opracowanie układów on-line do monitorowania 
wytypowanych strumieni technologicznych umożliwi 
szybką reakcję w przypadku pojawienia się zaburzeń na 
liniach produkcyjnych lub przedostania się 
niepożądanych substancji do ścieków przemysłowych. 
Odpowiednio szybkie działanie pozwoli na 
zredukowanie negatywnych skutków wynikających z 
zaistniałej awarii. 

100 

Zanonimizowane 
2 

Rozwiązywanie problemów rozwojowych sektora 
rolno- spożywczego w obliczu rosnącego 
zapotrzebowania na składniki pokarmowe dla ludzi i 
zwierząt oraz rosnących potrzeb w zakresie 
dostępności, bezpieczeństwa i jakości żywności, a 
także związanych z potrzebą zrównoważonego 
rozwoju. 

4 

4.2 

Udział gleb zdegradowanych w naszym kraju wynosi 2,7% jego powierzchni. Poważnym 
zagrożeniem jest nadmierne występowanie azotanów wynikające z nawożenia ziem azotem. W 
tym kontekście, kluczowym problemem, któremu należy sprostać, są ograniczone zasoby azotu 
glebowego. To z kolei, pociąga za sobą konieczność stosowania nawozów azotowych. Niestety 
zachowanie tej tendencji nie jest wskazane, gdyż skutkiem ubocznym stosowania nawozów 
azotowych jest zanieczyszczenie środowiska. Jedną z koncepcji na ograniczenie strat azotu z 
gleby jest wprowadzenie do nawozów inhibitorów nitryfikacji i/lub ureazy – ta właśnie koncepcja 
stanowi podstawę aktualnie prowadzonych działań. 

Tak 
101 

Rozwiązywanie problemów 
rozwojowych sektora rolnospożywczego 
w obliczu 
rosnącego zapotrzebowania na 
składniki pokarmowe dla ludzi i 
zwierząt oraz rosnących potrzeb 
w zakresie dostępności, 
bezpieczeństwa i jakości 
żywności, a także związanych z 
potrzebą zrównoważonego 
rozwoju. 

89% gleb Polski użytkowanych rolniczo należałoby 
zaliczyć do gleb o niskiej zawartości materii organicznej 
i uznać je za zagrożone suszą. Europejski Zielony Ład to 
strategia rozwoju zaproponowana przez Komisję 
Europejską w grudniu 2019r., która ma przekształcić 
Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. W 
EZŁ określono, jak do 2050 r. uczynić Europę pierwszym 
kontynentem neutralnym dla klimatu. Kluczowymi 
elementami Europejskiego Zielonego Ładu są: 
- opracowana w 2020 roku „strategia od pola do stołu” 
oraz 
- gospodarka o obiegu zamkniętym 
Dlatego ważna jest praca nad innowacyjnymi nawozami 
organicznymi, organiczno- mineralnymi, 
biostymulatorami czy też polepszaczami glebowymi. 

102 
Rozwijanie zdolności uczestnictwa i konkurowania w 
globalnych łańcuchach wartości opartych na 
produktach pochodzenia naturalnego.  

4.3 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego wymaga rozwoju 
produktów pochodzących z przetwórstwa biomasy. 

103 
Rozwijanie zdolności 
uczestnictwa i konkurowania w 
globalnych łańcuchach wartości 

Ważnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu są 
nawozy, biostymulatory, stymulatory wzrostu 
pochodzące z naturalnych, roślinnych źródeł. 



opartych na produktach 
pochodzenia naturalnego. 

104 

Rozwój technologii, procesów, 
narzędzi i produktów, których 
celem jest zmniejszenie ryzyka 
dla zdrowia i jakości życia 
związanego z czynnikami 
środowiskowymi. 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego zobowiązuje do prac 
nad technologiami przetwarzania osadów ściekowych 
do produktów przyjaznych środowisku. 

105 

Rozwój technologii, procesów, 
narzędzi i produktów, których 
celem jest zmniejszenie ryzyka 
dla zdrowia i jakości życia 
związanego z czynnikami 
środowiskowymi. 

4.6 

Ograniczenie ilości odpadów i produktów ubocznych 
powstających w trakcie produkcji np. nawozów poprzez 
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. 
Udoskonalenie metod analitycznych pod kątem 
ograniczenia zużycia odczynników. 

 


