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SinCE-AFC dąży do ulepszenia regionalnych strategii innowacji poprzez 
ułatwienie mechanizmów horyzontalnych, które wspierają i zwiększają 

przedsiębiorczość łańcucha rolno-spożywczego z możliwościami 
gospodarki o obiegu zamkniętym.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowe 
podejście modelu rozwoju gospodarczego. 
Nie jest zgodny z tradycyjnym liniowym 
wzorcem produkcji, w którym zasoby są 
wydobywane, wykorzystywane do produkcji 
towarów i ostatecznie usuwane. Daje to 
nowy potencjał, już zawarty w niektórych 
biznesplanach nowych firm (start-up’ów), 
polegający na wykorzystywaniu własnych 
odpadów jako źródła zasobów w łańcuchu 
produkcyjnym innych, oferując tym samym 
dłuższy cykl życia produktów i bardziej 
przyjazne dla środowiska podejście 
biznesowe.
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Ogólnym celem SinCE-AFC jest 
poprawa polityk w dziedzinie 
regionalnych strategii innowa-
cji poprzez ułatwienie mecha-
nizmów horyzontalnych, które 
wspierają i zwiększają przedsię-

biorczość MŚP w sektorze rolno-
-spożywczym poprzez wykorzy-
stanie możliwości gospodarki o 
obiegu zamkniętym. 
Projekt ma następujące cele 
cząstkowe:

Osiągnięcie systematycznej in-
tegracji mechanizmów wspar-
cia nowych i istniejących MŚP w 
odpowiednich instrumentach 
polityki, których to dotyczy.

Wzmocnienie zinstytucjona-
lizowanej współpracy między 
władzami regionalnymi a pod-
miotami wspierającymi biznes 
rolno-spożywczy w celu stwo-
rzenia nowych możliwości biz-
nesowych.

Promowanie zasad gospodar-
ki obiegu zamkniętego wśród 
przedsiębiorców branży rolno-
-spożywczej i budowanie ich 
zdolności do wykorzystywania 
nowych możliwości bizneso-
wych.

Promowanie, w stosownych 
przypadkach, procesów RIS3 i 
instrumentów realizacji (poza 
instrumentami polityki, których 
to dotyczy) w celu silniejszej wa-
loryzacji priorytetów w zakresie 
rolnictwa i żywności oraz go-
spodarki obiegu zamkniętego.

www.interregeurope.eu/since-afc

CELE SinCE-AFC

Zwiększenie zaangażowania in-
teresariuszy - władz lokalnych 
/ regionalnych, agencji rozwo-
ju, izb biznesowych, klastrów 
przedsiębiorczości, MŚP, uni-
wersytetów - w opracowywanie 
i realizację działań w ramach 
planów działań na rzecz popra-
wy odpowiednich instrumen-
tów polityki.

Promowanie włączenia spo-
łecznego poprzez tworzenie 
nowych miejsc pracy w ob-
szarze gospodarki obiegu za-
mkniętego w sektorze rolno-
-spożywczym.

Wpływanie, poprzez wyniki i 
podejścia SinCE-AFC, na pod-
mioty europejskie w celu dosto-
sowania przyszłych kierunków 
regionalnych polityk przyja-
znych dla biznesu.
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PARTNERZY SinCE-AFC
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DEVELOPMENT AGENCY OF EASTERN 
THESSALONIKI' S LOCAL AUTHORITIES

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Miasto metropolitalne Bolonia
www.cittametropolitana.bo.it/portale

Uniwersytet Boloński
www.unibo.it/en/homepage

Powiat Hajdú-Bihar
www.hbmo.hu

Rada Hrabstwa Donegal
www.localenterprise.ie/donegal

Województwo Wielkopolskie 
z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu

www.umww.pl

ANATOLIKI S.A. Agencja 
Rozwoju Władz 

Lokalnych Salonik 
Wschodnich

www.anatoliki.gr/en

Gmina Devnya
devnya.bg/en-US

Agencja Rozwoju 
Regionalnego 

Południowej Muntenii
www.adrmuntenia.ro

Regionalny Fundusz 
Rozwoju w imieniu Regionu 

Macedonii Środkowej
www.rdfcm.gr/el
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OŚ CZASU SinCE-AFC

Etap 1:  
Wymiana doświadczeń

2019 2020 2021 2022 2023

Etap 2:  
Realizacja planów działań

Krok 1 
Określenie bieżą-
cego stanu i zbiór 
dobrych praktyk z 
regionów partner-
skich

Krok 2 
3 międzyregio-
nalne seminaria 
tematyczne

6 wizyt studyj-
nych

7 warsztatów 

1 E-book odzwier-
ciedlający powią-
zania ram regula-
cyjnych i dobrych 
praktyk na pozio-
mie regionalnym 
oraz unijnym

Krok 3 
Opracowanie re-
gionalnych planów 
działań 
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INSTRUMENTY POLITYKI SinCE-AFC
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Region
Macedonii Środkowej,

Specjalna instytucja 
zarządzająca,

Program Operacyjny 
Regionu Macedonii 

Środkowej 2014-2020, 
Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 
w imieniu R.C.M.
ANATOLIKI S.A.

Bułgarski Program 
Operacyjny 
„Innowacje i

Konkurencyjność 
„2014–2020 (OPIC)

Gmina Devnya

Regionalny Program 
Operacyjny na lata 

2014–2020
Agencja Rozwoju 

Regionalnego 
Południowej Muntenii

Regionalny Program 
Operacyjny (RPO) dla 

Województwa Wielko-
polskiego 2014–2020

Województwo Wielko-
polskie z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopol-

skiego w Poznaniu

Regionalny Program 
Operacyjny 

dla Obszarów 
Przygranicznych, 

Środkowych i 
Zachodnich

Rada Hrabstwa 
Donegal

Program Rozwoju 
Regionalnego 

Powiatu Hajdú-Bihar 
2014-2020

Powiat Hajdú-Bihar

Metropolitalny plan 
strategiczny,

Bolonia (PSM 2.0)
Miasto metropolitalne 

Bolonia
Uniwersytet Boloński
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JAK ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W SinCE-AFC

www.interregeurope.eu/since-afc

 @SinCE-AFC project /SinCE-AFC project

ŚLEDŹ NAS NA

Dowiedz się więcej o nadchodzących wydarzeniach online:
https://www.interregeurope.eu/since-afc/

SinCE-AFC opracuje narzędzia do 
wykrywania luk w działalności 
przedsiębiorczej, aby marnotraw-
stwo stało się szansą biznesową z 
udziałem całego łańcucha rolno-
-spożywczego. Projekt opiera się na 
innowacyjnych praktykach:
a) Dwie wspólne ankiety zapew-
nią proces konsultacji z udziałem 
członków lokalnej grupy interesa-
riuszy reprezentujących wszystkie 
podmioty branży rolno-spożywczej 
(uprawa, produkcja, pakowanie, 
dystrybucja, marketing, konsump-
cja), określając rzeczywiste potrze-
by MŚP w zakresie przyjęcia gospo-
darki obiegu zamkniętego.

b) Plany działań, proponujące 
utworzenie mechanizmów hory-
zontalnych, będą wspierać MŚP 
w przyjmowaniu zasad obiegu za-
mkniętego.
Projekt ma na celu wniesienie za-
sobów (np. wiedzy, sieci i narzędzi) 
poprzez odpowiednie wsparcie or-
ganizacji i stowarzyszeń
MŚP, aby mogły zacząć korzystać z 
zalet gospodarki obiegu zamknię-
tego, w tym redukcji kosztów, no-
wych / zwiększonych źródeł do-
chodów i lepszej efektywności 
środowiskowej.



Vaso PAPADOPOULOU
Zarządzanie projektem
vasopapadopoulou@anatoliki.gr

Judit KARÁCSONYI
Zarządzanie komunikacją

judit.karacsonyi@hbmo.hu     

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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