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Innowacyjne rozwiązania
w ochronie środowiska
dla MŚP (cz. 2)
Opracowanie podejmuje zagadnienia innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska
kierowanych do MŚP. Zdaniem ekspertów, wzrost innowacyjności firm europejskich
(w tym Polski) przyczyni się do ekorozwoju gospodarki państw Unii oraz wzrostu
konkurencyjności na rynku globalnym. Z przeprowadzonych badań wynika, że popyt na
określone rodzaje technologii w dużym stopniu kreują zachęty finansowe, w tym programy
wsparcia finansowego UE.
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Innovative solutions in environmental
protection for SMEs (Part 2)
The paper addresses the question of innovative solutions in environmental protection
directed to SMEs. According to experts, the increase in innovation of European companies
(including Polish companies) will contribute to the sustainable development of the economy
of the EU Member States and increased competitiveness on the global market. The research
shows that the demand for certain types of technologies is, to a large extent, created by
financial incentives, including EU financial assistance programmes.
Keywords: ecoinnovations, SME, ecoefficiency, environmental technologies

Podaż technologii środowiskowych i ich ocena

Na rynku globalnym funkcjonują tysiące ofert technologii
środowiskowych. Ich podaż, zwłaszcza dla MŚP, stanowi
przedmiot badań Głównego Instytutu Górnictwa w ramach
działalności sieci Krajowych Punktów Kontaktowych dla
MŚP w 13 krajach europejskich (w GIG jest to Krajowy Punkt
Kontaktowy Ekoefektywnych Technologii i Systemów Zarządzania). Sieć utworzona została w ramach międzynarodowych projektów ([1], [19]) i funkcjonuje nadal, a jej celem
jest kojarzenie popytu MŚP na technologie środowiskowe
z ich podażą na rynku. W wyniku realizacji wspomnianych
projektów zgromadzono wspólnie z partnerami z kilkunastu krajów bazę ponad 700 ofert technologii i narządzi dostawców z krajów Europy Centralnej i Regionu Morza Bałtyckiego, dostępnej na stronie www.actclean.gig.eu poprzez
zakładkę „ekotechnologie”. W przypadku budownictwa,
które w UE odpowiada za ok. 40% zużycia energii i emisje
gazów cieplarnianych w cyklu życia, przeanalizowano ponad
200 opisów wyrobów, elementów i technologii, opracowanych przez zespół realizatorów międzynarodowego projektu
LONGLIFE [23] z Niemiec, Danii, Polski oraz Litwy w formie tzw. katalogu typowych elementów – Longlife Prototype
Catalogue. Wspomniany katalog zawiera dane dotyczące
między innymi jednostkowego zużycia energii, emisji CO2,
parametrów fizycznych oraz kosztów w całym cyklu życia
materiałów, elementów i technologii dla budynków. W ana50 / Logistyka Odzysku
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lizach GIG nie pominięto również ofert technologii polskich
dostawców zgłoszonych do programu GreenEvo [15], takich
jak kolektory słoneczne, brykieciarki, ogniwa paliwowe,
mała energetyka wodna, a także technologii wspierających
oszczędność energii elektrycznej i cieplnej, domów pasywnych, energooszczędnego oświetlenia, pomp ciepła i systemów zarządzania mediami energetycznymi, a także z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.
Bardziej szczegółowo przeprowadzono ocenę 415 technologii, oferowanych przez dostawców z sześciu krajów Regionu
Morza Bałtyckiego (RMB) tj. Niemiec, Danii, Szwecji, Estonii, Litwy i Polski [22]. Podaż ofert z poszczególnych krajów
ilustruje rysunek 2.
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boru ekoefektywnych technologii [21], [22], którą przetestowano między innymi na przykładzie wspomnianych 415
technologii środowiskowych (wyniki oceny są opublikowane w [21], [22]). Wspomniana metodyka bierze pod uwagę
niżej podane zagadnienia, które, zdaniem autora, powinny
być uwzględniane w kryteriach oceny innowacyjności technologii środowiskowych.

Rys.2. Liczba ocenionych ofert technologii z poszczególnych krajów Regionu Morza
Bałtyckiego
ŹRÓDŁO: Opracowanie własne.
Oferty te dotyczyły m.in.: budownictwa (w tym głównie
materiałów, elementów i technologii), recyklingu odpadów,
przemysłu tekstylnego i papierniczego, odzysku metali
ziem rzadkich z odpadów, energooszczędnego oświetlenia ulic, chłodnictwa, wszystkich rodzajów odnawialnych
źródeł energii (m.in. biogazowni, turbin wiatrowych horyzontalnych i wertykalnych, małych elektrowni wodnych,
pomp ciepła, systemów HVAC (Heating, Ventilation, Air
Conditioning), energii pozyskiwanej z fal morskich, wytwarzania biodiesla, paneli fotowoltanicznych i solarnych),
a także wymienników ciepła, palników i kotłów niskoemisyjnych, przemysłu cementowego, spożywczego, zdecentralizowanych systemów oczyszczania ścieków z wykorzystaniem wody deszczowej, przemysłu drzewnego (w tym
zgazowania odpadów z drewna), kompostowania odpadów
biodegradowalnych i wielu innych.
W tym miejscu należy wspomnieć o sposobie oceny wspomnianych technologii. W EcoAP Komisja Europejska zdefiniowała pojęcie ekoinnowacji jako innowacji w dowolnej
postaci, których wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na
środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Jest to
definicja bardzo „pojemna”, w której mieszczą się zarówno
pomysły rewolucyjne i przełomowe, jak również powielanie znanych rozwiązań np. wdrażanych z sukcesem na dużą
skalę w ostatnich dwóch dekadach w Polsce (na świecie
znacznie dłużej) projektów Czystszej Produkcji [20], a także tzw. projektów „końca rury”. W efekcie wszystko, czego
dana firma dotychczas nie stosowała, może być uznawane
za innowację, jeśli tylko trochę jest mniej uciążliwe dla
środowiska od rozwiązania dotychczasowego i w domyśle
przynosi korzyści ekonomiczne oraz zapewnia miejsca pracy. Kluczową kwestią staje się więc wybór zestawu kryteriów do oceny ekoinnowacji. Kryteria takie funkcjonowały
w okresie planistycznym UE 2007-2013. W Polsce np. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
[7] w odniesieniu do różnych działań, jednakże, jeśli w nowej perspektywie UE ma nastąpić wzrost zainteresowania
MŚP innowacjami, to kryteria ich oceny powinny być jednoznaczne, wymierne i w mniejszym stopniu niż dotychczas uznaniowe (ze strony ewaluatorów). Dlatego z myślą
o ekoinowacjach opracowano w GIG metodykę oceny i wy1/2015 (14)

A.	Znaczenie technologii dla osiągnięcia celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych organizacji z minimalizacją ryzyka niepowodzenia, jakie wiąże się z wdrażaniem ekoinnowacji. Ocena technologii w tym zakresie
powinna wynikać z zastosowania odpowiednich procedur zintegrowanego zarządzania środowiskowego
i zarządzania ryzykiem biznesowym nie tylko w danej
firmie, ale również w skali regionalnej, w celu zapewnienia spójności w dążeniu do osiągania zrównoważonego
rozwoju na danym terenie np. przez zastosowanie e-REMAS [21], [22].
B.	Prawdopodobieństwo, że oferowane przez dostawców
technologie pozwolą na osiągnięcie oczekiwanych przez
nabywców parametrów, maksymalizując perspektywę
sukcesu biznesowego w wyniku zastosowania ekoinnowacji. Służyć temu może preselekcja technologii do różnych koszyków, jak to pokazano na rys. 3 [21], [22].
C.	Ekoefektywność technologii, która powinna być miarą
ich innowacyjności w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i wykorzystania jego zasobów.
Ściślej chodzi o przyrost ekoefektywności innowacyjnych technologii w stosunku do rozwiązań dotychczas
stosowanych lub przyjętych jako punkt odniesienia (referencyjne).

Rys.3. Metoda preselekcji technologii środowiskowych do koszyków
Źródło: Sokół W.A., A Methodology For Pre-Evaluation Of EcoEfficiency Of
Environmental Technologies For Sustainable Revitalization Of Post-Industrial
Sites. Contaminated Soils, Sediments, Water and Energy. Volume 19. p.133152. Proceedings of the 29th Annual International Conference on Soils,
Sediments,Water & Energy. Amherst Scientific Publishers, Amherst, MA. 2014.
W ocenie prawdopodobieństwa osiągnięcia oferowanych
przez dostawców parametrów technologii (rys.3), która jest
elementem oceny ryzyka biznesowego, stosuje się kryteria
punktowe. Najwyżej ocenia się technologie certyfikowane
(5 punktów), których parametry są potwierdzone przez
niezależny podmiot np. w ramach systemu weryfikacji
technologii środowiskowych (Environmental Technology
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Verification – skrót ETV) ([11], [14]). W dalszej kolejności
(4 punkty) technologie opatentowane lub będące w trakcie
tego procesu, o udokumentowanych parametrach liczbowych nowego rozwiązania. Opatentowanie z natury potwierdza innowacyjne cechy danego rozwiązania. Mniej,
bo 3 punkty uzyskują technologie Czystszej Produkcji
(CP-technologie zapobiegania zanieczyszczeniom), o udokumentowanych mierzalnych efektach ekologicznych,
ekonomicznych i społecznych w porównaniu do wcześniej
stosowanych rozwiązań. O jeden punkt mniej uzyskują
technologie „końca rury” (technologie unieszkodliwiania
zanieczyszczeń) również o udokumentowanych mierzalnych efektach jak technologie CP. Najniżej oceniane są
(1 punkt) technologie tradycyjne, które są dopuszczone do
stosowania w świetle aktualnie obowiązujących wymagań
prawnych lub technologie, których charakterystyka jest
opisowa tj. nie zawiera żadnych danych liczbowych o osiąganych efektach, co uniemożliwia ocenę ich ekoefektywności oraz umieszczenia w koszykach wyżej.
Nie są brane pod uwagę technologie przestarzałe lub, które
utraciły rację bytu w świetle zmian w przepisach i innych
wymaganiach obecnych lub spodziewanych.
Umieszczenie technologii w danym koszyku może ulec
zmianie, jeśli jej dostawca uzupełni ofertę i dostarczy wiarygodne dane liczbowe o efektach uzyskiwanych w wyniku
zastosowania technologii w odniesieniu do wcześniejszego
rozwiązania, rozwiązania referencyjnego lub dostarczy wyniki weryfikacji technologii przez niezależną organizacje
np. w ramach programu weryfikacji technologii środowiskowych ETV [11].
Dla oceny ekoinnowacyjności technologii [21], [22] kluczowa jest ocena przyrostu ich ekoefektywności w stosunku
do rozwiązań dotychczas stosowanych lub przyjętych jako
punkt odniesienia. Ocena taka dotyczy całego cyklu życia
52 / Logistyka Odzysku

artykuł recenzowany

danego rozwiązania i obejmuje ocenę efektywności wykorzystania zasobów środowiska, efektywności energetycznej
(w tym zastosowania odnawialnych źródeł energii) oraz
efektywności w redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód i ziemi. Istotne jest, aby od oferentów technologii wymagać danych liczbowych, umożliwiających taką
ocenę. Konieczne jest również oszacowanie ryzyka związanego z niepewnością lub brakiem danych dotyczących
niektórych etapów cyklu życia analizowanej technologii.
Wyniki oceny ekoefektywności wspomnianych wcześniej
technologii z Regionu Morza Bałtyckiego są dostępne w publikacjach autora niniejszego opracowania [21], [22]. Rozwiązania Longlife dla budownictwa są aktualnie wdrażane
w ramach projektu realizowanego na Uniwersytecie w Kłajpedzie podczas budowy nowego budynku akademika [23].

Podsumowanie

Z przeprowadzonej w GIG analiz można wysnuć wniosek,
że ogólnie oferowane na rynku technologie zdają się wpisywać w dużym stopniu w przyszłościowe sektory, natomiast
na pewno wymagają rozwoju zastosowanych rozwiązań lub
rozwinięcia rozwiązań alternatywnych – zdecydowanie
tańszych i bardziej efektywnych.

W najbliższej perspektywie unijnej 2014-2020 będziemy
dysponować podażą technologii dojrzałych, ale aby były
konkurencyjne ekonomicznie w stosunku do technologii
tradycyjnych, wiele z nich wymaga dalszych badań i rozwoju. Dotyczy to w szczególności technologii prototypowych
i przyszłościowych. O ich zastosowaniu przez MŚP decydować będzie konkurencyjność kosztów innowacyjnych rozwiązań w stosunku do aktualnie obecnych na rynku oraz
oddziaływanie na środowisko w całym cyklu życia.
Zapowiedzianych jest wiele instrumentów, których uruchomienie może zachęcić do wdrażania innowacji w dążeniu
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do osiągnięcia celów UE na lata 2014-2020 - między innymi
unijnego pakietu klimatycznego. Są to wspomniane wcześniej narzędzia, a także inne, niewymienione, a stosowane
w różnych krajach, jak porozumienia dobrowolne, nowe
mechanizmy rynkowe, standardy techniczne, regulacje
prawne itd. W tym miejscu warto podkreślić, że osiąganie
celów UE w latach 2007-2013 następowało jako wypadkowa
realizacji wielu projektów. Tę słabość zauważono między
innymi podczas realizacji strategii UE w Regionie Morza
Bałtyckiego. Dlatego w 2011 roku zainicjowano łączenie
projektów w klastry. Jako pierwszy ruszył klaster energetyczny z udziałem ze strony polskiej dwóch projektów SPIN
i PEA, a następnie klaster zrównoważonego transportu, klaster wodny i klaster innowacji w MŚP. Efektem działalności
np. klastra energetycznego jest Policy Paper Eco-Region
2020+ (Eco-Region 2020+, 2012), z którego propozycji zintegrowanego działania warto skorzystać w programowaniu
działań w nowej perspektywie również w Polsce, gdyż stwarzają warunki do zintegrowanego rozwoju innowacyjnych
technologii w odniesieniu do całego pakietu celów w przedsiębiorstwach, z działaniami w skali regionalnej w takich
sektorach jak: zrównoważone budownictwo, ekoinnowacje
w MŚP, rozwój bioenergii, efektywności energetycznej w regionach zurbanizowanych i ich otoczeniu, zrównoważony
transport, wykorzystanie odpadów do produkcji energii,
zaopatrzenie w energie budynków czy efektywność energetyczna budynków o walorach historycznych.
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