
 
INFORMACJA O PROJEKCIE CE 1136 ENTeR 

EXPERT NETWORK ON TEXTILE RECYCLING 

SIEĆ EKSPERCKA DOTYCZĄCA RECYKLINGU WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 

Innowacyjne metody zarządzania odpadami i recyklingu w przemyśle włókienniczym 

umożliwiają redukcję odpadów i ich ponowne wykorzystanie. Wspomagają zmniejszanie 

kosztów produkcji chroniąc jednocześnie środowisko. Projekt ENTeR realizowany jest                        

w pięciu europejskich krajach, w których znajdują się przedsiębiorstwa branży tekstylnej, 

promując innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, by wprowadzić ideę 

Circular Economy – Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) do procesów wytwarzania 

wyrobów włókienniczych. 

Ponadnarodowy projekt współpracy finansowany jest z Programu INTERREG CENTRAL 

EUROPE a jego celem jest stworzenie trwałych powiązań między innowacyjnymi 

podmiotami.  

KIM JESTEŚMY ? 

Partnerzy z pięciu krajów Europy Środkowej połączyli swoje siły by ograniczyć odpady                       

w produkcji wyrobów włókienniczych. 

Włochy - Lombardia   

CENTROCOT - Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SPA    
UVIVA – Unione degli Industriali della Provincia di Varese  
 

  
Czechy - Severovýchod       
- INOTEX spol. s r.o          
- ČTPT – Česká Technologická Platforma pro Textil 

      

Niemcy – Saksonia, Chemnitz      
- STFI - Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.        
- S!T- SACHSEN!TEXTIL e. V.   

 
Polska - Łódzkie 
- IW - Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa 

- PIOT - Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego   

 
Węgry - Nyugat-Dunántúl i Közép-Magyarország 

- PBN – Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület 

- INNOVATEXT– Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. 
 

 

 



 
ENTeR - KTO NAS FINANSUJE ? 

Ponadnarodowy projekt współpracy finansowany jest z Programu INTERREG CENTRAL 

EUROPE (w tym 85% z EFRR – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) a jego 

celem jest stworzenie trwałych powiązań między innowacyjnymi podmiotami.  

Projekt ma na celu przyspieszenie współpracy między zaangażowanymi regionami 

włókienniczymi poprzez promocję łącznej oferty innowacyjnych usług opracowanych 

wspólnie przez regionalne centra badawcze i stowarzyszenia biznesowe („Virtual Center”). 

W projekcie przewidziano udział podmiotów publicznych (konsultacje społeczne)  

w definiowaniu Agendy Strategicznej i Planu Działań wprowadzających zasady Circular 

Economy. Projekt dotyczy zarządzania i optymalizacji odpadów włókienniczych                               

z uwzględnieniem tzw. life cycle design  (lub eco-design). Celem jest pokazanie korzyści 

wynikających z modelu współpracy pomiędzy partnerami naukowymi i biznesowymi                       

w oparciu o narzędzie internetowe – online platform i wymianę doświadczeń partnerów 

projektu w zakresie waste eco-design i efektywnego wykorzystywania zasobów. 

 

FAKTY i LICZBY 

10 Partnerów projektu   1,65 mln EURO z EFRR 

6 Planowanych rezultatów działań do czerwca 2020 [tzw. Outputs] 

 

OUTPUT 1   czerwiec 2018 

Agenda Strategiczna dot. zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingiem 

Celem Agendy Strategicznej jest zdefiniowanie strategii uwzględniającej cele 

gospodarowania odpadami i opracowanie konkretnych działań. Będzie ona służyć jako 

wytyczne do promowania innowacji w zakresie gospodarki odpadami i efektywnego 

gospodarowania zasobami oraz do współpracy między partnerami i innymi podmiotami. 

 

OUTPUT 2   grudzień 2019 

Baza danych dot. odpadów włókienniczych 

Baza oparta o platformę „Life M3P” będzie narzędziem pomocnym  w kojarzeniu / łączeniu 

– pod względem typu materiału - firm oferujących „odpady” z firmami potrzebującymi 

surowców. Za pomocą platformy zakłady będą mogły współpracować ze sobą, zarówno                  

w Europie Środkowej jak i poza nią.   

 

 

 



 
OUTPUT 3  5 modelowych przykładów 

Pilot cases – modelowe przykłady  

Celem pilot cases jest wykazanie, że współpraca pomiędzy zakładami, klastrami 

/stowarzyszeniami, i centrami technologicznymi może wspierać i wzmacniać innowacje                   

w zakresie:  

- efektywnego gospodarowania zasobami (materiałami) także w odniesieniu do 

oddziaływania produktów na środowisko w ich cyklu życia, 

- wdrażania innowacji,  

- konkurencyjności sektora przemysłu włókienniczego. 

 

OUTPUT 4  5 kursów szkoleniowych 

Zaawansowane moduły szkoleniowe 

Celem szkolenia jest zapewnienie wysokich kwalifikacji aby sprostać wyzwaniom, przed 

którymi staną zakłady w procesie zrównoważonego rozwoju innowacji. 

 

OUTPUT 5   czerwiec 2020 

Textile Network for circular economy 

Celem Sieci jest utworzenie „Virtual Center” pomiędzy partnerami projektu aby móc 

zaoferować zainteresowanym przedsiębiorcom szerszą paletę usług i rozwiązań                              

w odniesieniu do efektywnego gospodarowania zasobami i by wzmocnić zdolność do 

innowacji w regionie. 

 

OUTPUT 6   czerwiec 2020 

Plan Działania „Circular Economy w przemyśle włókienniczym” 

Celem Planu Działania jest zdefiniowanie: 

- działań niezbędnych do wsparcia koncepcji circular economy w sektorze przemysłu 

włókienniczego,  

- dostępnych zasobów do ich realizacji. 

 

Informacje o projekcie ENTeR: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html

