
Celem projektu jest zwiększenie zdolności centrów projektowych, specjalistów 
i wykładowców w dziedzinie ekoprojektu, co będzie prowadzić do większej 
efektywności w zakresie innowacji niezwiązanych z technologią. Jeśli zostanie 
wykorzystany w praktyce, Ekoprojekt może wywierać wpływ na model gospodarki 
obiegowej w regionie Morza Bałtyckiego przez ograniczenie emisji dwutlenku węgla  
i tworzenie nowych miejsc pracy.

Akronim projektu: EcoDesign Circle.
Partner wiodący: Federalna Agencja Ochrony Środowiska, Niemcy.
Partnerzy projektu: 1 (Niemcy), 1 (Estonia), 1 (Finlandia), 1 (Litwa), 1 (Polska), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 2,3 mln euro.

Tytuł projektu: Ekoprojekt jako siła napędowa innowacji 
w regionie Morza Bałtyckiego
ang. Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.3 Innowacje nietechnologiczne

Podsumowanie

Ekoprojekt jest jednym ze sposobów przejścia w kierunku gospodarki obiegowej, ponieważ 
jego celem jest trwałość i łatwe utrzymanie przy zachowaniu silnej relacji między konsumen-
tem i producentem. Do zarządzania końcem cyklu eksploatacyjnego służą dostępne syste-
my recyklingu i szybkiego demontażu, ponieważ produkty ekoprojektu nie mają zasadniczo  
charakteru technologicznego.
Wykorzystanie ekoprojektu jest obecnie niewielkie. Małe i średnie przedsiębiorstwa koncentrują 
się na tradycyjnych linearnych modelach biznesowych, podczas gdy ich potencjał w zakre-
sie produkcji produktów innowacyjnych i bardziej zrównoważonych modeli działalności gospo-
darczej pozostaje zasadniczo niewykorzystany.
Know-how dotyczący wpływu produktów i usług na środowisko naturalne jest dostępny,  
ale musi zostać przeniesiony z nauk przyrodniczych do praktyki biznesowej.
Promocją wykorzystania ekoprojektu mogą zajmować się centra projektowe w regionie 
Morza Bałtyckiego będące podmiotami innowacyjnymi. Są one punktami kontaktowymi 
dla klastrów projektowych w poszczególnych państwach. Wielu centrom projektowym i ich  
stowarzyszonym projektantom brakuje jednak instrumentów w celu wspierania spółek klientów  
w ekologicznym projektowaniu innowacyjnych produktów i wykorzystaniu odpowiednich  
modeli biznesowych – głównie ze względu na brak struktur współpracy transgranicznej  
w zakresie ekoprojektu.

Jeden z produktów projektu, „Ecodesign Sprint”, będzie wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa  
w rozwoju nowych, ekologicznie zaprojektowanych produktów dostosowanych do nowych potrzeb 
konsumentów. Podstawowym celem jest wprowadzenie i upowszechnienie wykorzystania ekoprojektu 
i włączenia go w podstawową działalność przedsiębiorstw, upowszechnienie zrozumienia ekoprojektu 
jako przewagi konkurencyjnej i znalezienie odpowiednich projektantów zewnętrznych w celu realizacji 
ekoprojektów na zlecenie klientów.

Aby rozwiązać problem związany z przeniesieniem osiągnięć nauk przyrodniczych na praktykę 
gospodarczą, wykładowcy w zakresie projektowania na uniwersytetach i uczelniach artystycznych 
wykorzystują dwa produkty edukacyjne, organizowane są także szkolenia w zakresie projektowania.
„Ecodesign Lernfabrik” umożliwia testowanie koncepcji ekoprojektu w rzeczywistym środowisku produk-
cyjnym. „Ecodesign in Practice” wprowadza rzeczywistość do szkół i na uniwersytety. Celem projektu 
jest opracowanie modułów wtyczek (np. filmów), z których wykładowcy projektowania mogą korzystać 
w trakcie zajęć w celu demonstrowania i uwypuklania, w jaki sposób metody ekoprojektu działają  
w praktyce.
Ambicją partnerów projektu jest stworzenie sieci kompetencyjnej ekoprojektu pod patronatem Biura  
Europejskich Stowarzyszeń Projektowych (BEDA). Dzięki niej możliwa stanie się komplementarna współpraca 
między centrami projektowymi oraz wsparcie decydentów politycznych w celu przejścia w kierunku  
gospodarki obiegowej przy wykorzystaniu środków ekoprojektu przez skuteczny organ wdrażający.


