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W bieżącym numerze:
• horyzont 2020
• Finansowanie weryfikacji technologii ekoinnowacyjnych w ramach Pilotażowego Programu ETV EU 

w HORYZONCIE 2020
• Fundusze norweskie i fundusze EOG
• Wydanie ekspertyz naukowych na temat wykorzystania osadów ściekowych, oraz zastosowania innowacyjnych 

technologii poprawiających efektywność energertyczną

Szanowni Państwo, 

dnia 31.03.2014 r. kończy się 
okres współfinansowania 
projektu Śląski Klaster 
Ekologiczny ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego. Nie oznacza 
to jednak, że Klaster zaprzestanie 
działalności. Śląski Klaster 
ekologiczny bedzie dalej działał 
przynajmniej przez  kolejnych 
5 lat, czyli do roku 2019.

P r z e k a z u j e m y 
Państwu kolejny, 
ostatni już nu-
mer Newslettera 
Śląskiego Klastra 
E ko l o g i c z n e g o . 
Z dniem 31.03. 
2014 r. kończy się  
dla inicjatywy kla-
strowej finanso-
wanie ze środków 
zewnętrznych. Nie 
oznacza  to jedna-
kowoż, iż Klaster 
przestaje funkcjo-
nować w otocze-
niu społeczno- biz-
nesowym naszego 
regionu i kraju. 

Celem strategicz-
nym realizacji 
Śląskiego Klastra 
Ekologicznego była 
i jest budowa rela-
cji Klastra z otocze-
niem biznesowym 

oraz branżowymi jednostkami badawczymi, 
rozwój innowacji technologicznych i transfer 
technologii środowiskowych wypracowanych 
w sieci klastrowej. Żywimy przekonanie, iż cel 
ten został zainicjowany, a rozpoczęte działa-
nia przyczynią się do budowy przewagi kon-
kurencyjnej w oparciu o powstały potencjał 
Klastra.

Mamy też nadzieję, że udało się nam Państwa 
przekonać, iż ekoinnowacje to temat atrak-
cyjny nie tylko dla ekologów lecz także dla 

biznesu. Szkolenia i warsztaty jakie wspólnie 
zrealizowaliśmy pozwoliły naszym członkom 
podnieść swoje kompetencje w wielu wy-
miarach: zarówno skutecznego aplikowania 
o środki unijne, efektywnego tworzenia i za-
rządzania projektem, ochrony praw własności 
intelektualnych czy sposobów promowania 
innowacji w aspekcie transferu technologii. 
Konferencje i debaty zorganizowane w ra-
mach Klastra pozwoliły na nawiązanie wielu 
interesujących kontaktów biznesowych i na-
ukowych a także na pozyskanie nowych człon-
ków Klastra lecz przede wszystkim służyły wy-
promowaniu potencjału innowacyjnego, jaki 
udało się nam zgromadzić w Klastrze.  

Pod egidą Klastra Ekologicznego powstały 
w ramach przeprowadzonych badań i analiz 
ekspertyzy i publikacje naukowe znaczące dla 
strategii rozwoju regionu i sektora przedsię-
biorstw: „ Fermentacja osadów ściekowych. 
Podstawy procesu i przykłady wykorzystania 
biogazu w oczyszczalniach ścieków woje-
wództwa śląskiego” pod redakcją dr hab. inż. 
Krzysztof Barbusińśkiego prof. w Politechnice 
Śląskiej oraz dr inż. Barbary Pieczykolan; „ Sto-
pień zastosowania innowacyjnych technologii 
ochrony środowiska sprzyjających poprawie 
efektywności energetycznej na przykładzie 
doświadczeń gospodarki odpadami” doc. dr 
Lidia Sieja; „Wdrażanie walidacji europejskich 
kryteriów certyfikacji technologii środowisko-
wych dla warunków Polskich” Izabela Ratman 
– Kłosińska, Beata Michaliszyn Gabryś

Traktujemy zakończenie finansowania ini-
cjatywy klastrowej jako początek nowego 
etapu współpracy. Dzięki dofinansowaniu 
jakie uzyskaliśmy udało się nam stworzyć so-

lidne podstawy do podejmowania nowych 
wyzwań, szczególnie tych wpisujących się w 
inteligentne specjalizacje Województwa Ślą-
skiego. Z pewnością tematami wiodącymi dla 
Klastra na przyszłość, obok gospodarki odpa-
dami i zamykania obiegów materiałowych, 
będzie sektor wodno- ściekowy powiązaniu 
z efektywnością energetyczną  oraz wszelkie 
inne tematy związane z innowacyjnymi tech-
nologiami środowiskowymi dla inteligentnych 
miast. 

Liczymy na to, iż ta oferta dalszej współpracy 
będzie dla Państwa atrakcyjna.  Zapraszamy! 

Zuzanna Tofilska 
Koordynator projektu Śląski Klaster Ekologiczny

Izabela Ratman 
Instytut Ekologii terenów Uprzemysłowionych
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Finansowanie weryfi-
kacji technologii ekoin-
nowacyjnych w ramach 
Pilotażowego Programu 
ETV EU w HORYZONCIE 
2020
O dofinansowanie działań związa-
nych z weryfikacją technologii eko-
innowacyjnych w ramach Programu 
Pilotażowego ETV UE można ubie-
gać się w następujących zapytaniach 
konkursowych dotyczących działań 
innowacyjnych (innovation action) 
otwartych obecnie w programie Ho-
ryzont 2020, w wyzwaniu 5: działania 
w dziedzinie klimatu, środowisko, 
efektywna gospodarka surowcami 
i zasobami (Societal Challenge5: Cli-
mate Action, Environment, Resource 
Efficiency and Raw Materials).

HORYZONT 2020

Łączna kwota dofinansowania wzrośnie 
z około 50 mld € (7PR) do 78,6 mld € (Hory-
zont 2020). W zakresie ochrony środowiska, 
główny nacisk w programie Horyzont 2020 
zostanie położony na znalezienie technologii, 
które pomogą społeczeństwu oddzielić do-
brobyt gospodarczy od obecnych poziomów 
niezrównoważonej konsumpcji zasobów i do-
datkowych szkód wyrządzanych środowisku. 
Decyzja Rady UE ustanawiająca Horyzont 
2020 stwierdza, że oddzielenie wymagać bę-
dzie „zmian strukturalnych w zakresie spo-
sobu wykorzystywania tych zasobów, ich po-
nownego wykorzystania i zarządzania.”
Pierwsze konkursy Horyzont 2020 zostały 
opublikowane 11 grudnia 2013 roku. W 2014 
r., w ramach priorytetu Societal Challenges 
(Wyzwania społeczne), przewidziano 73 mln 
€ w przypadku projektów z grupy odpadowej: 
Waste: a resource to recycle, reuse and reco-
ver raw materials oraz 67 mln € w przypadku 
projektów z grupy innowacji w sektorze wod-
nym: Water innovation: boosting its value for 
Europe. Dofinansowaniem mogą być również 
objęte projekty z dziedziny innowacji ekolo-
gicznych z wielu innych grup tematycznych 
priorytetu Societal Challenges. ogłoszonych 
w pierwszym konkursie: Sustainable food se-
curity (budżet 2014: 138 mln €), Blue growth: 
unlocking the potential of seas and oceans 
(100 mln €), Smart cities and communities (92 
mln €), Competitive low-carbon energy (359 
mln €), Energy efficiency (98 mln €), Mobility 
for growth (375 mln €) oraz Disaster-resilien-
ce: safeguarding and securing society, inclu-

Komisja Europejska ogłosiła już pierwsze konkursy w ramach Horyzont 
2020 - głównego programu badań i innowacji w UE, który został niedawno 
zatwierdzony przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE. Na 
podstawie umowy, która obejmuje lata 2014-2020, finansowanie badań 
i innowacji UE znacznie wzrośnie w porównaniu z poprzednikiem Horyzontu 
2020, jakim był Siódmy Program Ramowy (7PR, 2007-2013).

ding adapting to climate change (72 mln €). 
Ponadto, cel szczegółowy Access to Risk Fi-
nance w ramach priorytetu Industrial Leader-
ship (Wiodąca rola w przemyśle) daje firmom 
badawczo-rozwojowym oraz firmom działają-
cym w dziedzinie innowacji, w szczególności 
małym i średnim przedsiębiorstwom, możli-
wość przezwyciężenia deficytów w  zakresie 
dostępności finansowania dłużnego i kapi-
tałowego. W każdym przypadku pod-tematy 
i szczegółowe kryteria zostały przedstawione 
w odpowiednich Programach prac.
Europejski komisarz ds. badań, innowacji 
i nauki Máire Geoghegan-Quinn powiedzia-
ła: „Konkursy te otwierają wielkie możliwości 
przed naukowcami i firmami w całej UE i poza 
nią, i absolutnie nie można ich przegapić”.
Głównym celem Horyzontu 2020 jest uspraw-
nienie procesu uzyskiwania dostępu do środ-
ków finansowych na realizację rentownych 
projektów, z zachowaniem jednego określo-
nego zestawu zasad uczestnictwa i uprosz-
czonych procedur administracyjnych. W przy-
padku projektów badawczo-rozwojowych 
Horyzont 2020 może zapewnić pokrycie aż 
do 100% kosztów, natomiast dla projektów 
innowacyjnych poziom finansowania wyno-
si 70% lub 100% - w przypadku podmiotów 
prawnych typu non-profit. Warunkiem jest by 
projekty realizowane były przez partnerstwa 
składające się z co najmniej trzech organizacji 
pochodzących z różnych krajów.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/rese-
arch/participants/portal/desktop/en/home.
html

Projekty typu „innowation action” składają 
się głównie z działań mających na celu 
opracowanie planów produkcyjnych i/lub 
projektowanie nowych ,zmienionych lub 
ulepszonych produktów, usług lub procesów, 
w tym opracowanie prototypów, testowanie, 
demonstrowanie, pilotaż, walidacja produktu 
na dużą skalę, powielanie rynkowe.

Działania pilotażowe lub demonstracyjne 
mają na celu sprawdzenie poprawności 
technicznej i ekonomicznej nowej lub 
ulepszonej technologii, produktu, procesu lub 
usługi itp. Natomiast powielanie rynkowe ma 
na celu wspieranie wdrażania lub pierwszego 
zastosowania na rynku technologii, która 
przeszła już etap demonstracji natomiast nie 
posiada pierwszego wdrożenia ze względu 
na różne bariery rynkowe, przy czym 
powielanie rynkowe nie obejmuje wsparcia 
kolejnego zastosowania technologii, która już 
funkcjonuje na rynku. Pierwsze wdrożenie 
oznacza pierwsze zastosowanie w Europie 
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lub przynajmniej nowe zastosowanie 
w innym sektorze. Projekty powinny 
ponadto obejmować weryfikację i walidację 
wydajności technicznej i ekonomicznej 
rozwiązań w rzeczywistych warunkach 
rynkowych i eksploatacji.

Projekty mogą obejmować ograniczone 
działania w zakresie badań i rozwoju.

Ocena wniosków odbywa się w dwóch 
etapach. 

Termin składania wniosków do etapu 
pierwszego upływa 8 kwietnia 2014r.
Zaproszenie do etapu drugiego tj. do 
składania pełnych wniosków dla projektów 
które zakwalifikowały się po ocenie w etapie 
pierwszym upływa 16.09.2014r.

Poziom dofinansowywania – 70% kosztów 
kwalifikowanych (Do złożenia wniosku 
wymagane jest konsorcjum złożone co 
najmniej z 3 partnerów z 3 różnych krajów 
mogących ubiegać się o finansowanie 
w programie Horyzont 2020. (szczegóły: 
http://ec.europa.eu/research/participants/
data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/
h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_

en.pdf) 

Innowacyjne technologie z obszaru ETV: 
Materiały, recykling, zasoby.

Identyfikator konkursu:

WASTE-1-2014: Moving towards a circular 
economy through industrial symbiosis

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/
en/opportunit ies/h2020/topics/2111-
waste-1-2014.html#tab1

Innowacyjne technologie z obszaru  ETV: 
oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody 
i monitorowanie jej jakości.

Identyfikator konkursu: 

WATER-1-2014/2015: Bridging the gap: 
from innovative water solutions to market 
replication 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/2577-water-
1a-2014.html

Fundusze norweskie i fundusze EOG 
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skiero-
wanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest 
zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych po-
między państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia. 
Zawarte umowy międzynarodowe, w tym tzw. Memorandum of Understan-
ding stanowią podstawę do wydatkowania drugiej transzy środków przyzna-
nej przez darczyńców na lata 2009-2014. 

Łączna kwota drugiej edycji funduszy norwe-
skich i EOG to 1,788 mld euro. Alokacja dla 
Polski wynosi 578,1 mln euro.

Generalnie, wnioskodawcami mogą być pod-
mioty prywatne czy też publiczne, komer-
cyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje 
pozarządowe ustanowione jako podmioty 
prawne w Polsce, jak również organizacje 
międzyrządowe działające w Polsce. Dla każ-
dego z programów ustalony jest indywidualny 
katalog podmiotów, które mogą ubiegać się 
o dofinansowanie.

W chwili obecnej trwają nabory wniosków 
m.in. w ramach programów: Oszczędzanie 
energii i promowanie odnawialnych źródeł 
energii (3 luty  - 7 kwietnia 2014) oraz Inno-
wacje w zakresie zielonych technologii (28 
luty - 28 maja 2014). 

W pierwszym przypadku operatorem progra-
mu jest Ministerstwo Środowiska we współ-
pracy z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość 
dofinansowania projektu wynosi od 170 000 
euro do 3 000 000 euro (wypłacane jako do-
finansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok). 
Beneficjentem mogą być jednostki sektora 
finansów publicznych lub podmioty niepu-
bliczne, realizujące zadania publiczne. Wyróż-
niono 3 rodzaje projektów kwalifikowanych:

1. Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej przeznaczonych na po-
trzeby: administracji publicznej, oświaty, 
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjal-
nej, szkolnictwa wyższego, nauki, wycho-
wania.

2. Zastąpienie przestarzałych źródeł cie-
pła dla ww. budynków użyteczności pu-
blicznej o mocy do 5 MW nowoczesny-
mi, energooszczędnymi i ekologicznymi 
źródłami ciepła lub energii elektrycznej, 
w tym: pochodzącymi ze źródeł odna-
wialnych lub źródłami ciepła i energii 
elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu 
(kogeneracji / trigeneracji).

3. Projekty mające na celu modernizację 
węzłów cieplnych o łącznej mocy do 
3  MW dla ww. budynków użyteczności 
publicznej.

Więcej informacji można znaleźć pod adre-
sem:

Ministerstwo Środowiska: http://www.mos.
gov.pl/kategoria/200_wsparcie_z_eog_i_
norwegii/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
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i Gospodarki Wodnej: http://www.nfo-
sigw.gov.pl/srodki-norweskie/perspekty-
wa-2009---2014/

Operatorem drugiego programu, w ramach 
którego trwa nabór wniosków - Innowacje 
w zakresie zielonych technologii - jest Innova-
tion Norway, norweska agencja rządowa pod-
legająca norweskiemu Ministerstwu Handlu, 
Przemysłu i Rybołówstwa oraz norweskim 
władzom samorządowym. Wartość Programu 
wynosi 20 000 000 EUR, kwota naboru - 17 
783 000 EUR. Program adresowany jest do 
polskich małych i średnich przedsiębiorstw. 
Partnerami w projektach mogą być przedsię-
biorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, 
zarówno z Polski, jak i z Norwegii. Minimal-
na/maksymalna kwota dotacji wynosi 170 
000 / 1 500 000 euro. Ustalonym oczekiwa-
nym rezultatem Programu jest „Realizacja 
możliwości biznesowych nakierowanych na 
uczynienie europejskiej gospodarki bardziej 
przyjaznej środowisku”. Oznacza to, że wdro-
żone projekty mają przyczynić się do poprawy 
sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstwa 
na środowisko. Program ma na celu rozwój 
zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich kon-
kurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój 
proekologicznych produktów i usług, opraco-
wanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyj-

ne, przyjazne środowisku technologie, roz-
wój i wdrożenie proekologicznych procesów 
produkcyjnych, a także jako cele drugorzędne 
tworzenie „zielonych” miejsc pracy, weryfika-
cja technologii środowiskowych np. w ramach 
Pilotażowego Programu ETV UE, szkolenia 
i podnoszenie świadomości ekologicznej. 

Program promuje także współpracę polsko-
-norweską poprzez umożliwienie finanso-
wania kosztów podróży w celu poszukiwania 
partnera w Norwegii oraz premiowanie pro-
jektów partnerskich podczas oceny wniosków 
aplikacyjnych. W ramach Programu dostępny 
będzie tzw. „Travel Support Facility”, czyli in-
strument finansowy umożliwiający apliko-
wanie potencjalnym wnioskodawcom i ich 
partnerom o sfinansowanie kosztów wizyty 
w Norwegii, której celem będzie nawiązanie 
polsko-norweskiego partnerstwa z zamiarem 
przygotowania partnerskiego wniosku aplika-
cyjnego. Granty z ww. funduszu będą dostęp-
ne także dla podmiotów norweskich. Środki 
te będą dostępne w formie ryczałtu do wyso-
kości 1200 EUR na jeden podmiot.

Więcej informacji na temat funduszy norwe-
skich oraz funduszy EOG a także innych otwar-
tych konkursów można znaleźć na stronach:

www.eog.gov.pl, http://eeagrants.org/

Wydanie ekspertyz naukowych na temat wykorzy-
stania osadów ściekowych, oraz zastosowania in-
nowacyjnych technologii poprawiających efektyw-
ność energertyczną
Trwają prace nad wydaniem dwóch ekspertyz naukowych na podstawie 
wyników badań, prowadzonych w ramach działalności klastra.
Pierwsza z ekspertyz bazowała na badaniach, 
które obejmowały ankietyzację oczyszczalni 
ścieków województwa śląskiego pod kątem 
prowadzenia procesów fermentacji w za-
mkniętych komorach fermentacyjnych oraz 
sposobu wykorzystania powstałego biogazu.

Raport z opracowanych badań zostanie wy-
dany w wersji książkowej i elektronicznej pt. 
”Fermentacja osadów pościekowych. Podsta-
wy procesu i przykłady wykorzystania biogazu 
w oczyszczalniach ścieków województwa ślą-
skiego”.

Ekspertyza ta, wydana pod redakcją prof. 
Barbusińskiego jest m.in. zbiorem informacji 
o oczyszczalniach, które funkcjonują na te-
renie województwa śląskiego. Oprócz tego, 
że zawiera charakterystyki poszczególnych 

obiektów funkcjonujących w województwie, 
profesor wraz z zespołem redakcyjnym przed-
stawia szczegółową analizę sytuacji gospo-
darki wodnościekowej oraz rekomenduje roz-
wiązania problemów charakterystycznych dla 
regionu województwa śląskiego.

Bardzo dziękujemy wszystkim oczyszczalniom 
ścieków, które uczestniczyły w badaniu. 

Druga ekspertyza pt.: „Stopień zastosowania 
innowacyjnych technologii ochrony środo-
wiska sprzyjających poprawie efektywności 
energetycznej na przykładzie doświadczeń 
gospodarki odpadami„ dotyczy zagadnień 
związanych z gospodarką odpadami.

W ekspertyzie przedstawiono uwarunkowania 
formalno-prawne związane z gospodarką 
odpadami komunalnymi ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii związanych 
z termicznym ich przekształcaniem. 

Dokonano przeglądu technologii 
termicznego przekształcania odpadów 
pod kątem możliwości ich zastosowania 
w warunkach woj. śląskiego. Przedstawiono 
argumenty przemawiające za termicznym 
przekształcaniem odpadów, zwracając 
uwagę na aspekty ochrony środowiska, 
wykorzystania tej technologii dla celów 
wywiązania się z wymogów prawa unijnego 
i polskiego, jak również z uwagi na możliwości 
wykorzystania odpadów dla odzysku energii. 

Przytoczono strategię przedstawioną 
w krajowym planie gospodarki odpadami 
oraz planie dla woj. śląskiego w zakresie 
odzysku energii z odpadów. Argumentem 
przemawiającym za stosowaniem technologii 
termicznych w gospodarce odpadami jest 
ich wzrastająca kaloryczność. Wyniki badań 
odpadów prowadzone w tym zakresie zostały 
w ekspertyzie przedstawione, w rozróżnieniu 
na wartości opałowe zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz wytworzonych z odpadów 
paliw alternatywnych. 

Dokonując ogólnej oceny aktualnej sytuacji 
w gospodarce odpadami komunalnymi w woj. 
śląskim, stan dostępności nowoczesnych 
instalacji, planów związanych z rozwojem tej 
branży oraz zapisów wojewódzkiego planu 
- wskazano na celowość zweryfikowania 
wielkości i jakości strumieni odpadów 
komunalnych regionach województwa, 
które winny w przyszłości być skierowane 
do instalacji termicznego przekształcania. 
Zasugerowano, by w planowanym systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi 
w woj. śląskim - rozważona została 
możliwość realizacji instalacji termicznego 
przekształcania - dedykowanych paliwom 
z odpadów wytwarzanych w obiektach MBP 
oraz odpadom pozostałym po procesach 
MBP charakteryzującym się odpowiednią 
kalorycznością. Instalacje takie mogłyby 
spełniać funkcje elektrociepłowni opalanych 
paliwem z odpadów. 

Stwierdzono, że rozwiązanie problemów 
w gospodarce odpadami komunalnymi, 
zapewnienie odpowiednich standardów oraz 
spełnienie wymogów unijnych oraz polskiego 
prawa - nie będzie możliwe bez budowy w woj. 
śląskim instalacji termicznego przekształcania 
odpadów. Konieczne jest jednak 
skoordynowanie działań, tak by przyszły 
system gospodarki odpadami komunalnymi 
był nowoczesny i kompleksowy zapewniający 
zarówno uzyskanie odpowiedniego poziomu 
recyklingu jak i energetycznego odzysku. 
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Kalendarium wydarzeń

Ogłoszenia

Kalendarz SKE
W dniach 27 - 28 marca 2014 organizowane 
są dwudniowe warsztaty wyjazdowe w Wiśle, 
w hotelu Gawra, na których omawiane będą 
wyniki badań przeprowadzanych w ramach 
ekspertyzy. 

27 marca: Wypracowanie najlepszych roz-
wiązań i praktyk dla kluczowych problemów 
(strategicznych wyzwań) przed którymi stoją 
eksploatatorzy oczyszczalni ścieków

Prelegentami na warsztatach będą: 

• prof. Politechniki Śląskiej, 
dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

• dr inż. Barbara Pieczykolan. 

28 marca: Prawne aspekty eksploatacji 
oczyszczalni ścieków

Prelegentem będzie:

• Radca Prawny Łukasz Ciszewski

Omówiona będzie polityka taryfowa, umowy 
o zapatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków, 
a także służebność przesyłu.

„Śląski Klaster Ekologiczny”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet I, Działanie 1.3. Transfer Technologii i Innowacji

Interesuje Cię współpraca z Klastrem 
skontaktuj się z koordynatorem :

Zuzanna Tofilska
e-mail: koordynator@ecocluster.com.pl 
tel. 668 - 894 - 582

www: www.ecocluster.com.pl

24. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
25. Katedra Metalurgii Politechniki Śląskiej
26. Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska 

UE
27. Instytut Przemysłu Organicznego Oddział 

w Pszczynie
28. Instytut Metali Nieżelaznych - Institute of 

Non- Ferrous Metals
29. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
30. Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA
31. Doradztwo i Przygotowanie Realizacji In-

westycji Janusz Ochman
32. Ekoinwentyka Sp. z o.o.
33. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AGRAF Ra-

fał Skóra
34. ECOMONIT s.c.
35. Zakład Budowlano-Instalacyjny EKOBUD 

Anna Jagoda
36. Instytut Nawozów Sztucznych Oddział 

Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwi-
cach

37. Główny Instytut Górnictwa
38. EKO-PROJEKT Marek Benedykciński
39. Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, 

Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
40. Grupa Silesia
41. Yoshi Private Investment S.A.
42. Zakład Technologii Wody i Ścieków, Wy-

dział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

43. Bioerg S.A.
44. Ekologus sp. z o.o.
45. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
46. Comax – Budownictwo i Energetyka Sp. 

z o.o.

Członkowie Śląskiego Klastra 
Ekologicznego
1. Europejskie Forum Odpowiedzialności 

Ekologicznej (EFOE)
2. Instytut Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych (IETU) 
3. EFOE CERT Sp. z o.o. 
4. OTTIMA PLUS Sp. z o.o.
5. INVEST EKO Sp. z o.o. 
6. INVEST EKO Arkadiusz Primus
7. PPM Pomiary Środowiskowe. Pomiary 

hałasu 
8. Ekokomitywa Sp. z o.o. 
9. EkoBilans
10. EkoPartner Silesia Sp. z o.o. 
11. BGE S.A.
12. „AK Consulting” Aleksander Karkos Ruda 

Śląska
13. Netizens Peppermint
14. Itodo Sp. z o.o.
15. Collect Consulting S.A.
16. TIM S.A.
17. Green Media S. C. Magdalena Hangiel, 

Iwona Kiełtyka
18. PBE Sp. z o.o.
19. PPUH Trex Hal Sp. z o.o.
20. Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o Dąbrowa Górnicza
21. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22. Saveen Sp. z o.o.

23. Maris Marek Święs
Partnerzy i współpraca z ŚKE :

Dziękujemy za zainteresowanie i udział 
w prowadzonym w listopadzie programie 
doradztwa indywidulanego.

Zachęcamy wszystkich do udziału 
w najbliższych seminariach organizowanych 
w ramach działalności klastra. 

Tematyka pierwszego semianarium dotyczyć 
będzie odnawialnych źródeł energii, kolejne  
skupi się na tematyce benmarchingu.

Chcieliśmy serdecznie podziękować za do-
tychczasową współpracę i zachęcić do jej 
dalszej kontynuacji, już poza zakończeniu 
finansowania Klastra ze środków Ślaskiego 
Urzędu Marszałkowskiego.


