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PROGRAM SKAN MIAST
Gospodarka obiegu zamkniętego zyskuje na całym świecie coraz większe znaczenie 
wśród władz miejskich, regionalnych i krajowych. Gospodarka cyrkularna, która 
z założenia jest „bezodpadowa i odnawialna”- oferuje narzędzia potrzebne do 
poradzenia sobie z dwoma największymi wyzwaniami współczesnych społeczeństw 
tj. zarządzaniem odpadami i zmniejszeniem zużycia zasobów naturalnych. Unia 
Europejska uznała gospodarkę obiegu zamkniętego za jedną ze swoich priorytetowych 
strategii i obszarów badań wskazując, że jej implementacja w Europie może przynieść 
korzyść gospodarczą netto w wysokości 1,8 bln euro do 2030 r.

W wyniku intensywnej współpracy z miastami, zarówno w Holandii, jak i w innych 
krajach na świecie m.in. z Charlotte i Rotterdamem, Metabolic zbudował sieć miast 
– liderów gospodarki cyrkularnej,  działających na rzecz transformacji w kierunku 
GOZ. Teraz, dzięki dotacji z Fundacji MAVA, Metabolic rozszerza działania na Polskę, 
zapraszając do współpracy także polskie miasta.

W ramach projektu Circular Cities zapraszamy polskie miasta do przyłączenia się do 
krajowego programu miast cyrkularnych, rozpoczynając od opracowania praktycznych 
strategii zero-waste. Celem tego programu jest pomoc w przygotowaniu analizy 
aktualnego przepływu odpadów w mieście i zbudowaniu strategii transformacji w 
kierunku gospodarki cyrkularnej. Dzięki programowi miasta stworzą zrównoważone 
strategie, które zmienią politykę odpadową –ograniczając ilość odpadów oraz 
wykorzystując upcykling i ponowne użycie surowców. Te wspólnie wypracowane 
strategie cyrkularne nie tylko wyeliminują negatywne oddziaływanie na środowisko, 
ale pozwolą także na osiągnięcie zysków finansowych i wygenerowanie nowych 
możliwości biznesowych i nowych perspektyw zawodowo-szkoleniowych. Miasta 
uczestniczące w całym procesie, będą miały możliwość wymiany doświadczeń 
zarówno z krajowymi jak i międzynarodowymi partnerami – dzięki współpracy w 
ramach sieci polskich miast i miast skupionych w sieci Metabolic (obejmującej 
Europę i Amerykę Północną).



Każde uczestniczące w 
programie miasto otrzyma: 
 » Zindywidualizowaną, dostosowaną 

do lokalnych warunków strategię 
implementacji gospodarki cyrkularnej 
dla danego regionu; 

 » Dogłębną analizę aktualnej gospodarki 
odpadowej w mieście; 

 » Przedstawienie perspektywy miasta 
zero-waste z uwzględnieniem 
mierzalnych wskaźników wydajności;

 » Długoterminową strategię zero-waste 
obejmującą różne obszary i sektory; 

 » Plan działania gotowy do 
natychmiastowej implementacji, z 
przedstawieniem konkretnych modeli 
biznesowych oraz korzyści jakie 
wynikają z ich wdrożenia; 

 » Obecność w sieci networkingowej 
miast cyrkularnych, z kraju i zagranicy.
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Czy twoje miasto jest gotowe 
na wyzwanie? 
Szukamy wiodących polskich miast 
z ambicją, które dzięki wspólnym 
działaniom w ramach rocznego projektu: 

 » Zaprojektują i wdrożą strategię „zero-
waste”; 

 » Dowiedzą się więcej o tym, jak miasto 
może zmierzyć się z wyzwaniami 
gospodarki cyrkularnej; 

 » Zbudują sieć polskich miast, służącą 
wymianie wiedzy i doświadczeń – w 
trakcie trwania programu planowane 
są cztery spotkania programowe.
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Metabolic
Misją Metabolic jest transformacja 
globalnej gospodarki w duchu 
zrównoważonego rozwoju. 
Metabolic Institute jest think-
tankiem, organizacją non-profit, 
która łączy badania naukowe 
z konkretnie podejmowanymi 
doświadczeniami. Zespół 
opracowuje, testuje i udostępnia 
bazy danych i narzędzia, które 
pozwalają budować szerokie 
partnerstwo wobec wyzwań 
związanych ze zrównoważonym 
rozwojem. Poprzez Program dla 
Miast chcemy pomagać miastom 
w stawianiu czoła globalnym 
wyzwaniom, tak by stawały się 
bardziej cyrkularne, zintegrowane 
i samoregenerujące.

Polish Circular Hotspot 
Misją Polish Circular Hotspot 
jest wspieranie administracji, 
regionów, biznesu w transformacji 
w kierunku gospodarki 
cyrkularnej poprzez praktyczne 
i skalowalne rozwiązania. 
Polish Circular Hotspot skupia 
różne grupy interesariuszy w 
całym kraju (biznes, samorządy, 
NGO, świat nauki), zna lokalne 
uwarunkowania polityczno-
ekonomiczne, posiada 
rozbudowaną bazę ekspertów 
i dzięki temu odgrywa kluczową 
rolę w projekcie, jest operatorem 
projektu w Polsce.

Kiedy zaczyna się projekt?
Program rozpocznie się we wrześniu 2019 i potrwa przez rok. Fundacja MAVA będzie 
współfinansować projekt.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami.
Aplikacja dla wniosków do programu Circular Cities jest już otwarta. Skontaktuj się z 
Polish Circular Hotspot - a.sznyk@innowo.org, aby aplikować, a tym samym wskazać 
twoje miasto do udziału w tym niezwykle nowatorskim i ambitnym projekcie.



+31 (0) 203690977
info@metabolic.nl
www.metabolic.nl

Meteorenweg 280M
1035RN Amsterdam
The Netherlands


