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Gospodarka o obiegu zamkniętym w 
ofercie NFOŚiGW

Dominik Bąk – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Katowice, 23.06.2021 r.
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Ambitne cele ku lepszej 
przyszłości

Europejski Zielony Ład  
- cel UE: neutralność 
klimatyczna do 2050 r.

Fundamentem 
wdrożenia idei Zielonego 
Ładu jest m.in. przejście 
na gospodarkę 
cyrkularną

Transformacja w kierunku 
Zielonego Ładu 
zintensyfikuje zmiany w 
systemach produkcyjnych 
i sektorze usług, porządku 
prawnym oraz życiu 
codziennym

Zielony Ład dotyka bardzo 
wielu sektorów: energetyki, 
sektora wydobywczego, 
budownictwa, transportu 
i mobilności, odpadów i 
gospodarki cyrkularnej, 
rolnictwa, zarządzania 
wodą etc.
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GOZ w sektorze gospodarczym

GOZ jako paradygmat dla procesów gospodarczych
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Gospodarka o obiegu zamkniętym

Działania składające się na gospodarkę o obiegu zamkniętym są wieloaspektowe i wykraczają 

poza wąsko pojęte zagospodarowanie powstających odpadów. 

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym

Oszczędność zasobów
(surowców, wody, 

energii, przestrzeni)

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym

Gospodarowanie 
odpadami
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GOZ w ofercie NFOŚiGW

➢GOZ nie stanowi wyodrębnionego przedsięwzięcia do realizacji.

➢GOZ jest ideą, koncepcją stwarzającą przesłanki powiązanych, 

zróżnicowanych działań w różnych obszarach:

− prawnym,

− organizacyjnym,

− inwestycyjnym,

− edukacyjnym,

− ….

➢NFOŚiGW może wspierać wdrażanie GOZ o ile stanowi to finansowanie

ochrony środowiska (w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska).

➢Idea GOZ znajduje swoje nie zawsze wprost nazwane odzwierciedlenie

w różnych obszarach oferty NFOŚiGW



66

Priorytety działania Narodowego Funduszu

Adaptacja 
do zmian 
klimatu

Poprawa 
jakości 

powietrza

Poprawa 
gospodarki 

wodno-
ściekowej

Przejście 
na gospodarkę 

o obiegu 
zamkniętym, 

w tym 
gospodarowanie 

odpadami

Działania na 
rzecz ochrony 

przyrody

Transformacja 
w kierunku 

niskoemisyjne
j gospodarki
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Dofinansowywane przedsięwzięcia zgodne z ideą GOZ

Przedsięwzięcia 

inwestycyjne dotyczące 

rozwoju infrastruktury 

wspierającej zapobieganie 

powstawaniu odpadów

Przedsięwzięcia 

inwestycyjne dotyczące 

racjonalnego 

gospodarowania 

powierzchnią ziemi

Przedsięwzięcia 

inwestycyjne dotyczące 

energooszczędności

PSZOKI
Lokalne instalacje 

recyklingu odpadów

Przedsięwzięcia 

inwestycyjne dotyczące 

transportu przyjaznego 

środowisku

Przedsięwzięcia edukacyjne 

przyczyniające się do 

realizacji zasad GOZ

Banki Żywności

Przedsięwzięcia 

inwestycyjne dotyczące 

systemu selektywnego 

zbierania i zapobiegania 

powstawaniu odpadów

Przedsięwzięcia 

inwestycyjne dotyczące 

Goz w gospodarstwie 

domowym, rolnictwie lub 

przetwórstwie

Przedsięwzięcia 

inwestycyjne dotyczące 

gospodarki wodno -

ściekowej

I wiele innych !!!
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Program pilotażowy 2.4 – eksperyment, nowe 
doświadczenie?

22

złożone wnioski na 
łączny koszt całkowity

66 558 tys. zł

16                                    
zawartych umów o 

dofinansowanie

na łączną kwota:

dotacji    8 231 tys. zł

pożyczki 7 991 tys. zł  

8

projektów 
w trakcie realizacji

1. Rozbudowa instalacji 

biologicznego przetwarzania 
odpadów

2. Segregacja odpadów 

3. Innowacyjna technologia 
pozyskiwania energii 

odnawialnej, 

4. Edukacja 

5. Modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

6. Modernizacja stacji 
uzdatniania wody, 

7. Termomodernizacja 
gminnego budynku 

użyteczności publicznej, 

8. System biologicznych 
oczyszczalni ścieków

5 gmin rozlokowanych na terenie całego kraju
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Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

KPO koncentruje się wokół 5 obszarów: 

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki,

A2.2. Stworzenie warunków do przejścia na model gospodarki o obiegu 

zamkniętym GOZ

CEL: Ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu 

zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne 

(CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu 

zamkniętego”).

B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,

C. Transformacja cyfrowa,

D. Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

E. Zielona, inteligentna mobilność.
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3 4

Fundusz regionalne (EFRR), 
Fundusze Europejskie dla 
Polski Wschodniej (FEPW)

1 2
Wsparcie z środków 
krajowych oferowane przez 
NFOŚiGW, WFOŚiGW.

Plany i Perspektywa 2021-2027

5

LIFE – w ramach obszaru GOZ: 
Odtwarzanie, ochrona i poprawa 
stanu gleby oraz zapobieganie 
degradacji gleby, w tym jej utracie, 
również poprzez innowacyjne 
działania

Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 
(FEnIKS) – następca POIiŚ. 

Fundusze polityki spójności 
będzie uzupełniał Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji. 
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3
Cel szczegółowy: 2.6 Promowanie 

przechodzenia na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym i gospodarkę 

zasobooszczędną

4
Transformacja energetyczna 

(efektywność energetyczna, 

OZE, inteligentne systemy i 

sieci energetyczne, systemy 

magazynowania energii ).

1 Gospodarka niskoemisyjna 

(czyste powietrze, ekomobilność). 2 Adaptacja do zmian klimatu, 

zarządzenie ryzykiem i 

odpornością na klęski 

żywiołowe.

Perspektywa 2021-2027 (FEnIKS)- kierunki wsparcia

5 Zrównoważona gospodarka 

wodna. 6 Bioróżnorodność, ochrona 

przyrody i edukacja 

ekologiczna.
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Inkubator wniosków LIFE 2021

Program priorytetowy „Współfinansowanie programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe

projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027” (Inkubator wniosków LIFE)

Tematyka naboru pokrywa się z tematyką projektów określonych w programie

LIFE na lata 2021-2027 w:

✓Podprogramie: Przyroda i różnorodność biologiczna

✓Podprogramie: Gospodarka o obiegu zamkniętymi i jakość życia

✓Podprogramie: Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

Nabór wniosków: w terminie od 22.04.2021 r. do 05.07.2021 r.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-

priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/
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Cel Podprogramu LIFE

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia:

❑ opracowywanie, demonstrowanie i promowanie innowacyjnych technik, metod

i podejść służących osiągnięciu celów UE w zakresie środowiska,

❑ wspieranie opracowywania, wdrażania, monitorowania i egzekwowania

odpowiedniego prawodawstwa i polityki Unii w zakresie środowiska, w szczególności

poprzez zwiększanie zdolności podmiotów publicznych i prywatnych oraz angażowanie społeczeństwa

obywatelskiego;

❑ przyspieszenie wdrażania na dużą skalę skutecznych rozwiązań technicznych

i politycznych w celu wdrożenia odpowiedniego prawodawstwa UE w zakresie.
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Inkubator wniosków LIFE 2021

Beneficjenci:

▪ osoby prawne,

▪ jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy
przyznają zdolność prawną

▪ państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi,

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem koordynującym 
przedsięwzięcia LIFE.

Formy dofinansowania: dotacja

Warunki ogólne:

➢ wypłata dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE następuje w formie ryczałtu
w wysokości do 80 000 zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia LIFE, dotyczących działań prowadzonych lub przynoszących
efekty na terenie Polski przez podmioty zarejestrowane w Polsce – wypłaty w
transzach.

➢ warunkiem udzielenia dofinansowania w ramach Inkubatora wniosków LIFE jest
brak możliwości pozyskania (w tym odmowa dofinansowania) środków na ten
sam cel z innych źródeł publicznych;

➢ w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono
udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
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Inkubator wniosków LIFE 2021

Odzyskiwanie zasobów z odpadów

1. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotyczące recyklingu materiałów,
komponentów

2. Identyfikacja, śledzenie, separacja, zapobieganie i odkażanie odpadów
zawierających substancje niebezpieczne, aby umożliwić recykling przetworzonych
odpadów

Gospodarka o obiegu zamkniętym i środowisko

1. Wdrożenie modeli lub rozwiązań biznesowych i konsumpcyjnych, mających na
celu ograniczenie lub zapobieganie wykorzystaniu zasobów i marnotrawstwu,

2. Wsparcie we wdrażaniu, przekazywaniu i / lub przyjmowaniu:

a) rozwiązania typu produkt jako usługa i inne modele biznesowe lub technologie
optymalizujące wykorzystanie zasobów,

b) symbioza przemysłowa i tworzenie łańcuchów wartości o obiegu zamkniętym,
lepsze śledzenie zasobów i dopasowywanie materiałów nadwyżkowych lub
produktów ubocznych w sektorach przemysłowych

c) cyfrowe paszporty produktów, które umożliwiają powiązanie danych
z poszczególnymi produktami i dostęp do nich w łańcuchach wartości w celu
maksymalizacji utrzymania wartości i umożliwienia cyrkularnych modeli
biznesowych.
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Z A P R A S Z A M Y  N A : www.nfosigw.gov.pl                               NFOŚiGW                              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dziękuję za uwagę

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach oferty NFOŚiGW


