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Czym jest Platforma gospodarki o obiegu zamkniętym?

Platforma to narzędzie internetowe 
zarządzane przez BusinessEurope, w 
ramach którego przedstawiane są nowe 
przykłady innowacyjnych rozwiązań, dzięki 
którym zarówno wielkie branże, mikro, 
jak i małe i średnie przedsiębiorstwa 
przyczyniają się do rozwoju gospodarki o 
obiegu zamkniętym w Europie. 

Platforma jednocześnie wskazuje 
na regulacyjne i pozaregulacyjne 
wyzwania stające przed firmami, które 
rozwijają lub zamierzają rozwijać nowe 
projekty z zakresu gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Platforma to unikalne 
centrum wymiany wiedzy i doświadczeń.

Platforma gospodarki 
o obiegu zamkniętym



Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Co daje udział w naszej platformie?

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma 
na celu minimalizację wytwarzanych 
odpadów przy zachowaniu wartości 
rynkowej produktów, materiałów i 
zasobów w możliwie najdłuższej 
perspektywie. Może przyjąć różne 
formy: od zmniejszenia wykorzystania 
pierwotnych surowców i energii, po 
przeprojektowywanie produktów w celu 
ułatwienia recyklingu lub współpracę 
między firmami na zasadzie przemysłowej 
symbiozy, gdzie odpady jednej branży 
stają się surowcami drugiej.

Pokazanie, jakie działania w obszarze 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
podjęła twoja firma. Pokazując, że 
przedsiębiorstwa są już zaangażowane 
w ten proces, pomożesz dostosowywać 
legislację unijną do twoich celów.

Możliwość zgłaszania problemów 
dotyczących barier i przeszkód. Analiza 
powszechnych tendencji w kwestii 
barier i przeszkód, jakie napotykają 
twoją i inne firmy pomoże przyciągnąć 
uwagę decydentów.

Miejsce do wyrażania opinii w sprawie 
unijnych inicjatyw legislacyjnych. 
Zbierając praktyczne doświadczenia 
wśród ludzi pracujących w biznesie, 
BusinessEurope uzyska silniejszą 
pozycję jako rzecznik ich interesów w 
europejskich instytucjach.

Rozwój twojej sieci kontaktów. 
Platforma to unikalny sposób na 
nawiązanie kontaktu z innymi firmami, 
czy to ze względu na twoją wiedzę i 
doświadczenie w obszarze gospodarki 
o obiegu zamkniętym, czy możliwości 
przekazania informacji o tym, co dzieje 
się w tej kwestii w innych miejscach w 
Europie.

Dostęp do debat w UE/Brukseli 
dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym. W oparciu o otrzymane 
od ciebie i innych informacje, 
BusinessEurope ma zamiar 
organizować liczne spotkania, 
konsultacje i wydarzenia promujące 
platformę oraz jej społeczność.

Europejskie przedsiębiorstwa w pełni 
popierają ideę gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Po pierwsze, ma ona sens 
gospodarczy, a po drugie - skala wzorców 
konsumpcji i produkcji w przyszłości 
będzie tak wielka, że nie będziemy w 
stanie zarządzać nimi w dotychczasowy 
sposób. Wiele przedsiębiorstw z całej 
Europy już teraz w większym stopniu 
korzysta z gospodarki o obiegu 
zamkniętym lub planuje to zrobić.

Gospodarka o obiegu 
zmienia zasady gry

Czy chcesz zgłosić twój projekt?

Zgłoś twój projekt(y) lub problem(y) 
dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym 
na stronie

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z:  
circulary@businesseurope.eu
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