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CELE

Nadrzędnym celem SYMBI jest wzmocnienie 
potencjału regionów do budowania zrównoważonej 
gospodarki o mniejszej presji na środowisko.

Projekt wspiera wdrażanie instrumentów i środków     
w ramach polityk publicznych na rzecz 
rozpowszechniania symbiozy przemysłowej, ze 
zwiększeniem wartości dodanej, obniżeniem kosztów 
produkcji, złagodzeniem presji na środowisko                    
i obniżeniem emisji gazów cieplarnianych poprzez 
bardziej efektywne gospodarowanie zasobami. 

SYMBI ma na celu wspieranie dążenia do gospodarki 
zasobooszczędnej poprzez symbiozę przemysłową, 
tworzenie synergii terytorialnej na rzecz 
wykorzystania odpadów, energii odpadowej                     
i produktów ubocznych jako surowców wtórnych.

Ponadto działania SYMBI będą obejmować:

• wspieranie regionalnych i krajowych systemów 
przetwarzania odpadów;

• promocję wykorzystania surowców wtórnych                
i powstawania ich regionalnych rynków;

• uprzywilejowanie „zielonych” zamówień 
publicznych,

• odblokowanie lokalnego i regionalnego potencjału  
inwestycyjnego;

• badanie, ocenę, rozwój i wzmacnianie istniejących 
praktyk w zakresie ekosystemów innowacji                   
w przemyśle;

• Podnoszenie społecznej świadomości nt. symbiozy 
przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY W SYMBI

Osiągnięcie celów możliwe będzie dzięki różnorodnym 
formom wymiany doświadczeń pomiędzy władzami 
regionalnymi i głównymi interesariuszami. Do 
najważniejszych rezultatów należeć będą:

• analiza porównawcza istniejących polityk w zakresie 
symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu 
zamkniętym na poziomie regionalnym i krajowym;

• analiza potencjalnych inwestycji w zakresie 
symbiozy przemysłowej;

• wskazanie dobrych praktyk i benchmarking 
systemów wykorzystania produktów ubocznych          
i energii odpadowej;

• promocja zielonych zamówień publicznych jako 
czynnika symbiozy przemysłowej.

Do zapewnienia i ułatwienia owocnej wymiany 
doświadczeń i dialogu publicznego na poziomie 
międzyregionalnym i regionalnym szczególnie 
przyczynią się spotkania i konsultacje organizowane 
przez partnerów wewnątrz instytucji,                                       
z przedstawicielami władz regionalnych oraz głównymi 
interesariuszami. Wnioski dotyczące polityk 
regionalnych będą rozpowszechniane na poziomie UE.
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PROJEKT SYMBI

Projekt SYMBI przyczyni się do poprawy wdrażania 
polityk i programów rozwoju regionalnego w zakresie 
promocji i rozpowszechniania symbiozy przemysłowej 
i gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt 
realizowany w siedmiu krajach ma pomóc                          
w dostosowaniu polityk publicznych do przyjętego 
przez Komisję Europejska pakietu „Circular Economy”. 
Efektem ma być bardziej konkurencyjna 
zasobooszczędna gospodarka w Europie.

SYMBIOZA PRZEMYSŁOWA obejmuje powiązania 
między środowiskiem, gospodarką i przemysłem. 
Wspierane jest współdzielenie zasobów w celu 
zmniejszenia ilości odpadów na wzór naturalnych 
ekosystemów, w których wszystkie zasoby są 
ponownie wykorzystywane.

Symbioza przemysłowa wzmacnia rozwój regionalny 
poprzez:

• Oszczędność materiałów i energii, ponowne 
wykorzystywanie odpadów i energii powstającej jako 
produkt uboczny procesów przemysłowych.

• Nowe modele biznesowe z wykorzystaniem handlu 
surowcami wtórnymi oraz innowacyjnych usług              
w dziedzinie gospodarowania odpadami. 

• Zmniejszanie ryzyka zewnętrznej niestabilności, 
zmniejszenie uzależnienia od importowanych 
surowców i paliw kopalnych.

Projekt jest współfinansowany przez Interreg Europa ze 
środków EFRR i ma na celu poprawę wdrażania polityk                  
i programów rozwoju regionalnego, w szczególności 
związanych z programami w ramach inwestycji na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia oraz Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej.


