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 Biogospodarka, czyli przemysł bazujący na zasobach
biologicznych i na procesach biotechnologicznych jest
nakierowana na zaspokojenia podstawowych potrzeb
społecznych, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa
żywnościowego i energetycznego w warunkach
wyczerpywania się zasobów naturalnych i ocieplenia
klimatu.
Głównym celem biogospodarki jest gospodarcze
wykorzystanie zasobów świata roślinnego,
zwierzęcego, a także mikroorganizmów. W tym
kontekście biogospodarka stanowi sektor integrujący
często odległe od siebie dziedziny nauki i przemysłu, jak
szeroko rozumiana: biotechnologia, biologia systemów,
biologia syntetyczna, chemia, ekologia, ekonomia oraz
nauki o żywieniu
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BIOGOSPODARKA
Działalność polegająca na zastosowaniu
biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów
w celu tworzenia dóbr i usług.

BIOGOSPODARKA
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Potencjalna toksyczność

Zużycie surowców
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Źródło:

Bioprzemysł = nieograniczone możliwości!
Synergia różnych sektorów przemysłu

www.kpk.gov.pl
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XXI wiek – erą biogospodarki
 Komunikat Komisji Europejskiej: COM(2012) 60 final:
 Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy
EUROPEJSKA STRATEGIA DOTYCZĄCA BIOGOSPODARKI

Aby sprostać wyzwaniom związanym z rosnącą populacją świata, coraz
szybszym wyczerpywaniem niektórych zasobów, rosnącym naciskiem na
środowisko i zmianą klimatu, Europa musi radykalnie zmienić podejście do
produkcji, konsumpcji, przetwarzania, przechowywania, recyklingu i
unieszkodliwiania zasobów biologicznych. Osiągnięcia związane z
upowszechnianiem wyników badań naukowych i innowacji w dziedzinie
biogospodarki umożliwią Europie poprawę zarządzania odnawialnymi
zasobami biologicznymi oraz stworzenie nowych, zróżnicowanych rynków
żywności i bioproduktów. Celem strategii dotyczącej biogospodarki i jej
planu działań jest stworzenie podstaw dla bardziej innowacyjnego,
zasobooszczędnego i konkurencyjnego społeczeństwa, w którym
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego nie wchodzi w konflikt z
zasadami zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych dla celów
przemysłowych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska.
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Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Wspólne Przedsięwzięcie: Unia Europejska + europejski sektor
przemysłowy;
Model: partnerstwo publiczno-prywatne;
Działalność: w ramach programu Horyzont 2020;
Budżet: 3,7 miliarda euro;
Cel:
inwestycje w bioprzemysł;
nowe łańcuchy wartości oparte o surowce pochodzenia
biologicznego;
8

KIC Food4Future
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Źródło FOODBEST

Rozwój biogospodarki strategicznym wyzwaniem dla Polski



11 Regionalnych Inteligentnych Strategii zawiera elementy biogospodarki
KIS „BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I
ŚRODOWISKOWA”
• KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO
SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO
• KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI.
• KIS 6. BIOTECHNOLOGICZNE PROCESY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA



Woj. Łódzkie ogłosiło się bioregionem, pilotaż Regionalnej Strategii
Rozwoju Biogospodarki

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU BIOGOSPODARKI
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Łódzkie - bioregionem

Woj. Łódzkie ogłosiło się bioregionem,
Regionalna Strategia Rozwoju Biogospodarki
Biogospodarka klamrą spinająca wszystkie branże
kluczowe dla województwa łódzkiego:


Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze



Medycyna, Farmacja, Kosmetyki



Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody



Informatyka i Telekomunikacja



Zaawansowane Materiały Budowlane



Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)
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Strategia rozwoju biogospodarki w łódzkiem

 Analiza potencjału rozwoju biogospodarki w regionie
łódzkim (2016):

 Określenie zasobów biogospodarki w postaci biomasy, odpadów,
wody, gleb, produkcji i przetwórstwa rolnego, zdrowia społeczeństwa

 Ciągła, twórcza aktualizacja RIS
 Możliwości realizacji celów społeczno-gospodarczych
 Przygotowanie merytoryczne Europejskiego Kongresu Biogospodarki

 Strategia Rozwoju Biogospodarki w Woj. Łódzkim
 Do realizacji w 2017
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European Bioeconomy Congress Lodz 2016
BIOREGIONS FORUM
Lodz, October 6-7, 2016

 Integracja polskich partnerów wokół idei rozwoju gospodarki
 Pogłębienie współpracy polskich regionów w zakresie biogospodarki (gospodarki
cyrkularnej)

 Optymalizacja wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój biogospodarki
 Nawiązanie współpracy z kluczowymi partnerami w UE w zakresie rozwoju
biogospodarki

 wymiana informacji i transfer najlepszych praktyk w zakresie rozwoju biogospodarki
 Zacieśnienie współpracy w rejonie Centralnej i Wschodniej Europy w zakresie
biogospodarki

 Zacieśnienie współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego w zakresie biogospodarki
 Promocja Makroregionu PC jako czołowego eksportera żywności wysokiej jakości
 Promocja Makroregionu PC jako silnego bioregionu, z silnym bioprzemysłem 13

European Bioeconomy Congress Lodz 2016

BIOREGIONS FORUM
Lodz, October 6-7, 2016

 Platforma współpracy regionów centralnej i wschodniej Europy w zakresie


integracji działań dla rozwoju biogospodarki (Strategie regionalne, RANB, ..



promocji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej



Wspólne szkolenia i edukacja



Wymiana informacji, najlepszych praktyk



„teaming” z regionami bardziej zaawansowanymi (Committee of Regions, …

 Krajowa współpraca badawcza (jednostki naukowe, firmy) (INNOBIO,
BIOSTRATEG, INNOGEN…

 Europejska współpraca badawcza (jednostki naukowe, firmy)


Współpraca w Programie Ramowym H2020P



podpisanie MoU z BBI JU
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International Centre for Research on Innovative
Biobased Materials (ICRI-BioM)
Lodz University of Technology (TUL)
University of Lodz (UL),
Medical University in Lodz (MUL)
Centre of Molecular and Macromolecular Studies of the Polish Academy
of Sciences (CMMS)
 The Max Planck Institute for Polymer Research (MPI-P), Mainz,
 The Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry (MPIbpc), Göttingen





International Centre for Research on Innovative Bio-based
Materials will focus on design, synthesis, characterization and practical
implementations/applications of advanced materials, exemplified by
biomaterials, bio-products, and multifunctional smart polymer systems.
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Biogospodarka rozpoznawalną specjalizacją
Makroregionu Polski Centralnej
 Regionalne Strategia Rozwoju Biogospodarki
 European Bioeconomy Congress

 Forum Bioregionów – integracja działań na poziomie regionów
 ICRI-BioM
 Koordynacja PPT Biogospodarki, INNOBIO

 EXPO 2022
 Fundusz Inwestycyjny Biogospodarki
 Spektakularne przedsięwzięcia ???

 Geotermia, samowystarczalne energetycznie gminy
 Żywność funkcjonalna, nutrigenomika
 Żywność tradycyjna i regionalna, NATURA FOOD

 Aktywne życie i zdrowe starzenie
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Dziękuję za uwagę
andrzej.siemaszko@ippt.pan.pl

w prezentacji wykorzystano materiały KE i KPK
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