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CZYM JEST NEW_INNONET? 

New_InnoNet jest inicjatywą mającą na celu stworzenie europejskiej sieci interesariuszy w ramach 
unijnego programu Horyzont 2020. Ma ona na celu zademonstrowanie, jak w praktyczny sposób 
koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym może zostać wdrożona dla materiałów odzyskanych 
z 3 strumieni odpadów: zużyty sprzęt elektroniczny, pojazdy wycofane z eksploatacji oraz 
opakowania z tworzyw sztucznych.  
W ramach projektu opracowana zostanie Strategiczna Agenda Badań i Innowacji zawierająca 
tematykę oraz propozycje dla wspólnych przedsięwzięć badawczo-biznesowych, ukierunkowanych na 
zamykanie obiegów materiałowych dla wyżej wymienionych strumieni odpadów. Agenda ta zostanie 
przekazana Komisji Europejskiej po zakończeniu projektu. Dokument ma być również podstawą dla 
nawiązywania współpracy i budowania konsorcjów dla realizacji tematyki w nim zawartej.  
Ponadto budowaniu powiązań kooperacyjnych służą także narzędzia opracowane i udostępnione 
interesariuszom projektu, w tym narzędzie do klastrowania technologii. Pozwala ono na promocję 
innowacyjnych technologii będących zarówno na etapie projektu , jak i dostępnych na rynku, pod kątem 
przyczyniania się do zamykania obiegów takich materiałów jak: metale, minerały czy tworzywa 
sztuczne, odzyskanych ze zużytego sprzętu elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji czy 
też opakowań z tworzyw sztucznych. 
W ramach prezentacji przedstawione zostaną główne założenia Strategicznej Agendy Badań 
i Innowacji, celem konsultacji z uczestnikami 

DLA KOGO? 

Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności: dostawców surowców pierwotnych, decydentów 
oraz jednostek finansujących badania i innowacje, producentów z branży motoryzacyjnej, elektrycznej 
i elektronicznej, spożywczej oraz chemicznej, producentów opakowań, podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami, recyklerów, producentów komponentów na bazie recyklatów, innych 
wytwórców wykorzystujących recyklaty z odpadów WEEE, EVL, opakowań, itp. 


