GOSPODARKA
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
– racjonalne gospodarowanie zasobami
Racławice, 24 - 25.11.2021 r.

Projekt finansowany ze
środków NCBiR

Zapraszamy Państwa do udziału w V konferencji pn.

„Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”,
która odbędzie się w dniach 24-25.11.2021 r. w formule hybrydowej - online
oraz w hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.
Jest to już piąte spotkanie dotyczące tematyki gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) organizowane
przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych.
Konferencja realizowana jest w ramach projektu oto-GOZ „Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makro-ekonomicznym (gospodarki narodowej)” finansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w I konkursie programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski
w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań wspierających i promujących rozwiązania zgodne z założeniami GOZ. Przyspieszenie prac nad wdrożeniem rozwiązań
zgodnych z GOZ jest konieczne, nie tylko ze względu na nowe regulacje w zakresie ochrony środowiska, ale także zwiększenie konkurencyjności i konieczność sprostania oczekiwaniom konsumentów.
Proponowane działania i kierunki strategiczne prezentowane są zarówno na forum UE w założeniach
Europejskiego Zielonego Ładu, jak i Polski. GOZ jest już ważnym i horyzontalnym działaniem uwzględnionym w polityce przemysłowej, Krajowym Planie Odbudowy oraz nowych programach finansowych
na lata 2021-2027, np. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS), czy
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Prowadzone badania analizy wskazują,
iż w Polsce jest nadal niski poziom wiedzy (luka kompetencyjna) i świadomości uczestników rynku
w zakresie inicjowania, wdrażania i tworzenia nowych modeli biznesowych GOZ. Niezbędne są zatem
działania promocyjne i edukacyjne oraz regulacje prawne stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.

Proponowana tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum tematyczne.

GOSPODARKA
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM –

monitorowanie
i finansowanie rozwiązań
w nowej perspektywie
finansowej 2021-2027

GOSPODARKA O OBIEGU
ZAMKNIĘTYM w miastach

i regionach

RACJONALNE
WYKORZYSTANIE SUROWCÓW
I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW

• Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla działań
z zakresu GOZ w nowym okresie programowania
• Monitoring i raportowanie działań GOZ – modele, wskaźniki,
certyfikaty
• Modele biznesowe GOZ, np. symbioza, współdziałanie
• Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ - platformy,
bazy danych
• Produkty, usługi GOZ
• Strategie i polityki regionalne – rola GOZ
• Wyzwania, bariery i korzyści dla miast i regionów
• Edukacja ekologiczna
• Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki prawne
i organizacyjne
• Proekologiczne rozwiązania technologiczne w zakresie
racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów
• Dobre praktyki wdrażania GOZ

Rejestracja
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://konferencja-pan.pl/rejestracja2021/
Prelegenci
Prosimy o przesyłanie propozycji prezentacji, które będą przedstawiane na sesji plenarnej (15 minut)
lub posterowej (3 minuty, postery elektroniczne) – tytuł i streszczenie (które zawiera: cel pracy, metodę, możliwość zastosowania, wynik, wnioski, podziękowania; ok. 200 słów). Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych. Przewidujemy również dyskusje panelowe – zapraszamy do
składania propozycji tematycznych. Istnieje możliwość publikacji wyników badań w monografii lub
rekomendacji do wybranych czasopism.
Udział w obradach
Udział w sesjach jest bezpłatny – organizatorzy zapewniają udział w obradach, przerwach kawowych, obiadach – bez noclegów. Dla członków komitetu konferencji, autorów prezentacji, moderatorów organizatorzy zapewniają dodatkowo noclegi.
Ważne daty:
Przesłanie streszczeń i informacji o produktach lub usługach:
Akceptacja artykułów: 						
Nadesłanie finalnych wersji prezentacji: 				
Przedłożenie pełnego tekstu referatu (dla zainteresowanych):
Partnerzy:

do 15.10.2021
do 25.10.2021
do 15.11.2021
do 31.12.2021

Artykuły będą drukowane w publikacji pokonferencyjnej.
Zgłoszone prace mogą być rekomendowane do czasopism:
• Mineral Economics (Springer)
• Acta Innovations
• Polityka Energetyczna
• Przemysł Chemiczny (płatne ze zniżką)
• Energies (płatne ze zniżką)
• Czasopismo Techniczne KTT
Tylko artykuły z wygłoszonych prezentacji będą recenzowane i publikowane.
Koszty publikacji pokonferencyjnej w monografii wydanej w IGSMiE PAN - 1 000 zł.
Dane kontaktowe w razie pytań:
Aleksandra Kozaczyńska, tel. 792 980 718, e-mail: a.kozaczynska@innowo.org
Komitet organizacyjny
Pracownia Badań Strategicznych IGSMiE PAN
ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków; fax. +48 12 632 22 45, www.konferencja-pan.pl
Agnieszka Nowaczek, IGSMiE PAN – tel. 12 617 16 11, e-mail: anowaczek@meeri.pl
Ewa Dziobek, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 42, e-mail: ewadziobek@meeri.pl
Paulina Harazin, IGSMiE PAN, tel. 12 617 16 11, e-mail: harazin@meeri.pl
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dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, IGSMiE PAN – przewodnicząca
dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz
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dr hab. Agnieszka Cholewa-Wójcik, UEK
prof. dr hab. Stanisław Czaja, UEW
prof. dr hab. Marek Ćwiklicki, UEK
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dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ
dr hab. inż. Przemysław Kurczewski, prof. PP
dr Ewa Kochańska, Pro-Academia
dr hab. inż. Anna Lewandowska, UEP
prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH
dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG
dr Sandra Piesik, 3 ideas ltd Visiting Professor The UCL Institute for Global Prosperity
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