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Cele

• analiza możliwości transformacji sektora rolno-spożywczego do

gospodarki cyrkularnej poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów

(w tym produktów ubocznych i odpadów)

• wskazanie przykładów rozwiązań innowacyjnych

• ocena możliwości wsparcia takich działań
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• Przemysł spożywczy wytwarza stosunkowo dużą ilość odpadów i produktów

ubocznych, które w zgodzie z ideą GOZ można jeszcze zagospodarować.

• Produkty uboczne pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego zawierają wiele

cennych składników odżywczych i innych związków, przydatnych w różnych

procesach produkcyjnych. Ta charakterystyka warunkuje sposób ich dalszego

wykorzystania

• Ze względu na wysokie zróżnicowanie działalności w ramach tego sektora,

przyporządkowanie odpowiednich modeli biznesowych GOZ jest skomplikowane.

To obszar rozległy, obejmujący wiele zagadnień i rozwiązań nie tylko w zakresie

nauk technicznych i technologicznych, ale także prawnych, ekonomicznych

i środowiskowych.,
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Jednym z najważniejszych trendów dostosowujących gospodarkę do idei

GOZ jest optymalizacja wykorzystania surowców i materiałów

pomocniczych poprzez utrzymanie ich w obiegu, bez utraty ich

pierwotnych właściwości, czyli w praktyce maksymalne wykorzystanie

odpadów i produktów ubocznych, a wręcz traktowanie dotychczasowych

„odpadów” jako wartościowy materiał dla innych zastosowań.
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• Analiza obiegu materiałowego w wybranych przedsiębiorstwach

przemysłu spożywczego pozwoliła wskazać kilka najważniejszych modeli

dotychczasowego zagospodarowania odpadów i produktów ubocznych,

zmiany ich klasyfikacji i jednocześnie przykłady nowatorskich

innowacyjnych rozwiązań związanych z transformacją w kierunku GOZ

zarówno u producentów jak i odbiorców produktów ubocznych.
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Przeprowadzona analiza przepływu zasobów pozwoliła wyraźnie wskazać,

że jednym z najważniejszych elementów GOZ w sektorze rolno-

spożywczym jest symbioza gospodarcza, w której odpady jednej branży

stają się surowcami drugiej oraz zapewniony jest ciągły cykl materiałów

i energii, utrzymujący produktywność materiałów tak długo, jak to jest

możliwe.

Analiza powiązań zgodnych z ideą symbiozy gospodarczej pozwoliła

wskazać strumienie materiałowych przepływów między - zakładowych,

między – branżowych a także między – sektorowych.
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Na podstawie przeprowadzonych rozmów, wywiadów oraz analizy rynku
wskazano:

• rosnącą świadomość ekologiczną podmiotów sektora rolno-spożywczego

• wyraźny trend do wdrażania rozwiązań technologicznych i produktowych

zmierzających do GOZ

• duże zróżnicowanie stopnia zaawansowania transformacji w kierunku GOZ w

przedsiębiorstwach

• konieczność wsparcia i promocji takich działań, wskazywanie przedsiębiorstw

będących liderami tych przemian i przykładów takich proekologicznych rozwiązań
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• Analiza powiązań gospodarczych pozwoliła wskazać bardzo szerokie

spektrum produktów ubocznych powstających w poszczególnych

zakładach przetwórczych

• Wyodrębniono wiele innowacyjnych wyrobów rynkowych opartych na

wykorzystaniu produktów ubocznych
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• Ponadto śledzenie łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym

pozwoliło wykazać szereg zależności pomiędzy producentami

a ośrodkami naukowo-badawczymi, kooperantami a w końcu klientami.

• Współpraca pomiędzy różnymi ogniwami łańcucha tworzącego Produkt

pozwala w odpowiedzi na potrzeby rynku, w oparciu o rekomendacje

naukowe, biorąc pod uwagę ideę GOZ - zaprojektować, wytworzyć

i dostarczyć na rynek możliwie najlepszy wyrób.





Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Obszary, w których wsparcie transformacji w kierunku GOZ jest najbardziej

istotne i efektywne:

• podnoszenie świadomości konsumentów i przedsiębiorców,

• wsparcie doradcze i eksperckie,

• odpowiedzialne strategie w obszarze prawodawstwa i polityki publicznej,

• programy zachęt finansowych i fiskalnych,

• „zielone” zamówienia publiczne,

• wsparcie finansowe prac badawczo-rozwojowych w kierunku transformacji GOZ,

• ułatwienie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,

• dotacje do proekologicznych inwestycji technologicznych i aparaturowych,

• promowanie określonych systemów certyfikacji, zapewnienie ich wysokiej

obiektywności, bezstronności i rozpoznawalności,

• promowanie takich „proekologicznych” przedsiębiorców.
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