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Co  to są ekoinnowacje? 

• poprawiają efektywność wykorzystania zasobów naturalnych w 
gospodarce,

• zmniejszają negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, 

• wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe.

Zdaniem Komisji Europejskiej to właśnie ekoinnowacje są kluczem do
rozwiązania kwestii związanych z zanieczyszczeniem środowiska, a
jednocześnie przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności Europy. Z
tego względu ekoinnowacje zajmują też szczególne miejsce w planach i
programach Unii Europejskiej



The Global Innovation Indeks

kategorie oceny:

• instytucje,

• kapitał ludzki i badania,

• infrastruktura,

• dojrzałość rynku,

• dojrzałość biznesu,

• efekty działalności naukowej,

• kreatywność.



Ocena dokonywana jest przez pryzmat siedmiu kategorii:
Instytucje, Kapitał ludzki i badania, Infrastruktura, Dojrzałość 
rynku, Dojrzałość biznesu, Efekty działalności naukowej oraz 
Kreatywność.



Idea projektu

Cel - popularyzacja ekoinnowacyjności i uwzględniania aspektów związanych z ochroną 
środowiska w działalności innowacyjnej, co z założenia powinno sprzyjać zwiększeniu 
innowacyjności polskiej gospodarki.

Zakres:

◾działanie na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie procesu tworzenia 
ekoinnowacji oraz ich  znaczenia w rozwoju kraju i gospodarki,

◾promowanie ekoinnowacji jako szansy na wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego 
rozwoju,

◾uświadamianie przedsiębiorców w zakresie korzyści, związanych z prowadzeniem działalności 
w zgodzie ze środowiskiem,

◾nawiązywanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem w zakresie ekoinnowacyjności,

◾prezentowanie sukcesów w zakresie tworzenia ekoinnowacji.



Grupy docelowe projektu

- szkoły wyższe (studenci),

- przedsiębiorcy,

- instytucje proinnowacyjne,

- podmioty administracji publicznej.

Wykonawcy projektu

Głównym wykonawcą projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Finansowanie projektu

Projekt finansowany jest w ramach dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 7 „Edukacja ekologiczna” oraz ze 
środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Czas trwania projektu

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od kwietnia 2014 roku do września 2015 roku



KONKURSY DLA STUDENTÓW



BIULETYNY O EKOINNOWACJACH

- ochronie klimatu,

- rolnictwie,

- zarządzaniu,

- opakowaniach,

- transporcie i logistyce.

Ekoinnowacje w



KONFERENCJA W RAMACH SALONU EKOINNOWACJI
16-17.10.2014

ZAGADNIENIA:

1. Myślenie perspektywą cyklu życia jako punktu wyjścia do 
wdrażania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach

2. Ekoinnowacje w gospodarce odpadami 

3. Stan i perspektywy rozwoju ekoinnowacyjności w UE i Polsce

4. Ekoinnowacje w działalności jednostek naukowych                  
oraz badawczo-rozwojowych

wrzesień 2015 r.
konferencja podsumowująca (EVENT)



www.ekoinnowator.ue.poznan.pl

http://www.ekoinnowator.ue.poznan.pl/




Kontakt mailowy pod adresem:

ekoinnowator@fnc.ue.poznan.pl

Kontakt telefoniczny:
• dr inż. Joanna Witczak (Kierownik Projektu) tel. + 48 785 557 169

• dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. nadzw. UEP (Asystent Kierownika Projektu) tel. +48 785 554 278

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


