Published on Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)
(https://enrd.ec.europa.eu)

Biogospodarka i działania w dziedzinie klimatu na obszarach
wiejskich

Biogospodarka to jedno z zagadnień, nad którymi aktualnie pracuje ENRD w ramach opracowania
tematycznego „Ekologizacja gospodarki wiejskiej [1]”.
Od września 2018 r. do lipca 2020 r. działała Grupa tematyczna (GT), której praca była związana z
tym zagadnieniem.
Od lipca 2018 r. do lipca 2019 r. grupa skupiała się na "Popularyzowaniu biogospodarki". GT
przeanalizowała różne elementy zrównoważonych pod względem środowiskowym wiejskich łańcuchów
osiągania wartości w obrębie biogospodarki, ich potencjał tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzania
wzrostu oraz włączenia, a także metody ich promowania, w szczególności poprzez wykorzystanie
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Tematem prac GT w okresie od lipca 2019 r. do lipca 2020 r. była "Biogospodarka i działania w
dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich". GT przeanalizowała rodzaje działań w obrębie
wiejskich łańcuchów osiągnia wartości biogospodarki, które zapewniły największe korzyści dla klimatu.
Grupa określiła metody wspierania takich działań używanych obecnie oraz w przyszłości poprzez
stosowne interwencje w ramach planów strategicznych WPR po roku 2020 r.
GT wnosi wkład w unijną strategię i plan działania w dziedzinie biogospodarki objegowej [2]poprzez
umożliwianie wymiany wiedzy na temat zrównoważonych metod wdrażania biogospodarki na
obszarach wiejskich oraz analizowanie najlepszych sposobów wykorzystania wsparcia z Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich [3] (PROW) i innych instrumentów ﬁnansowych. GT dąży również do
promowania synergii pomiędzy nowymi strategiami biogospodarki na poziomie krajowym i
regionalnym, a także priorytetami WPR dotyczącymi klimatu.
Informacje o spotkaniach grup tematycznych oraz ich rezultatach będą regularnie zamieszczane w
tym miejscu.

Zapraszamy do Portalu Biogospodarki Wiejskiej ENRD poświęconego istotnym
zagadnieniom polityki oraz inspirującym projektom z całej Europy.
Wydarzenia GT ds. "Popularyzacji biogospodarki"

Seminarium ENRD ds. Działań na rzecz klimatu i gospodarki odpornej na zmiany klimatu na
obszarach wiejskich [4] (25 czerwca 2020 r) - Najciekawsze wydarzenia [5]
4. spotkanie GT [6] (28 kwietnia 2020 r) - Najciekawsze wydarzenia [7]
Doświadczenia z produkcją biogazu na wsi europejskiej [8] (19 marca 2020 r) - Najciekawsze
wydarzenia [9]
3. spotkanie GT [10] (19 lutego 2020 r) - Najciekawsze wydarzenia [11]
2. spotkanie GT [12] (11 grudnia 2019 r) - Najciekawsze wydarzenia [13]
1. spotkanie GT [14] (25 września 2019 r) - Najciekawsze wydarzenia [15]
Dokumenty przygotowane przez GT ds. "Popularyzacji biogospodarki"

Streszczenia tematyczne wytyczające planowanie strategiczne WPR
Optymalizacja korzyści dla klimatu wynikających z łańcuchów wartości biogospodarki na
obszarach wiejskich – wytyczne dla planów strategicznych WPR [16] (czerwiec 2020)
Pochłanianie i magazynowanie dwutlenku węgla w glebach – wskazówki dotyczące planów
strategicznych WPR [17] (styczeń 2020)
Arkusze informacyjne
Wartość ekonomiczna działań na rzecz klimatu w ramach biogospodarki na obszarach wiejskich
[18] (lipiec 2020)
Biogospodarka – arkusz informacyjny dotyczący monitorowania działań na rzecz klimatu [19]
(kwiecień 2020)
Wsparcie decyzji dotyczących działań na rzecz klimatu w biogospodarce [20] (styczeń 2020)
Studia przypadku
Inicjatywy na rzecz dostosowania do zmian klimatu we francuskim sektorze mleczarskim i
sektorze wołowiny [21] (lipiec 2020)
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze buraka cukrowego w UE – biogospodarka
jako nowy model biznesowy [22] (lipiec 2020)
Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biomasy drzewnej na Słowacji [23] (lipiec
2020)
Dokument określający zakres
Background paper for the Thematic Group [24] (wrzesień 2019)
Wideo

Francuscy rolnicy zmniejszają ślad węglowy swojej działalności przy wsparciu UE [25] | EN [26] |
FR [27] | DE [28] | IT [29] | ES [30]
Wsparcie z funduszy UE pomaga polskiej ﬁrmie w przejściu na zrównoważony model biznesowy

| EN [32] | FR [33] | DE [34] | IT [35] | ES [36] | PL [37]
Rural Bioeconomy in Europe: Alvesta Biogas (Sweden) [38]
Rural bioeconomy in Europe: De Laarhoeve (The Netherlands) [39]
[31]

Wydarzenia GT ds. "Biogospodarki i działań w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich"

Biogospodarka: wykorzystanie możliwości dla obszarów wiejskich Europy [40] (3 lipca 2019 r)
3. spotkanie GT [41] (15 maja 2019 r)
Wideokonferencja [42] (12 lutego 2019 r)
2. spotkanie GT [43] (17 stycznia 2019 r)
1. spotkanie GT [44] (9 października 2018 r)
Dokumenty przygotowane przez GT ds. "Biogospodarki i działań w dziedzinie klimatu na
obszarach wiejskich"

Scoping paper [45]
Work plan [46]
European rural bioeconomy: policy and tools [47] - Conclusions from the TG (June 2019)
Recommendations on the use of RDPs to mainstream the bioeconomy [48]- Conclusions from the
TG (June 2019)
How to mainstream the bioeconomy in rural areas? [49] Handout with recommendations (June
2019)
How to use RDPs to support rural bioeconomy? [50] Handout with recommendations for the
future Strategic Plans (June 2019)
Exploring the role of awareness‑raising and communication in promoting the development of
sustainable bioeconomy value chains [51]- Conclusions from the TG (June 2019)
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