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Działania wspierające badania, rozwój i innowacje na 
terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów
i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej 
biogospodarki
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CELE I DZIAŁANIA WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁAŃ WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (POLSKA)

Cel 1

Zrównoważone wykorzystanie 
zasobów odnawialnych 

i odpadów poprodukcyjnych 
w gospodarce obiegu zamkniętego

1.1. Zwiększenie potencjału 
produkcji rolnej w woj. 

świętokrzyskim, z 
przeznaczeniem biomasy na 

cele biogospodarcze

1.2. Zrównoważone 
wykorzystanie potencjału 

lasów

1.3. Produkcja, 
bioróżnorodność i jakość 

biomasy

Cel 2

Podniesienie atrakcyjności regionu 
w sferze biogospodarki

2.1. Wsparcie rozwoju 
biogospodarki, szczególnie w 
oparciu o rośliny włókniste i 

przetwórstwo drewna

2.2. Rynek zbytu dla 
produktów biogospodarki

2.3. Podniesienie 
świadomości / kompetencji 

nt biogospodarki oraz 
inteligentnego 

i zrównoważonego 
wykorzystania biozasobów

wśród interesariuszy 
biogospodarki oraz 

społeczeństwa

Cel 3

Integracja B+R+I

3.1. Proces tworzenia 
ekosystemu klastrowego z 

zakresu biogospodarki (HUB)

3.2. Wypracowanie i 
wprowadzenie zapisów w 

regionalnych dokumentach 
strategicznych i 

programowych nt. 
biogospodarki i 

zrównoważonego 
gospodarowania bio-

zasobami jako inteligentnej 
specjalizacji

Cel 4
Podniesienie rangi zagadnienia 

jakości powietrza

4.1. Budownictwo 
niskoemisyjne

4.2. Odnawialne źródła 
energii, w tym biomasa

4.3.  Kotły wysokiej jakości 
min. klasy 5
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INTERNET:

• Strona projektu http://www.rdi2club.eu/

• Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (PP7):

http://rcnt.pl/index.php/o-nas/projekty/rdi2club-2/

• Województwo Świetokrzyskie: http://www.rdi2club.umws.pl

RDI2CluB_Swietokrzyskie (facbook)

• Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis (PP9):

https://rdi2club.procivis.org.pl

• Blog EUSBSR poświęcony Regionalnym Profilom Biogospodarki: 

https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/highlights-blog/item/61-bioeconomy-beyond-

statistics

• Platforma internetowa Biobord.eu (w fazie przygotowania)

• Bio-newsletter na temat produktów projektu RDI2CluB oraz biogospodarki (w fazie przygotowania)

RDI2CluB

http://www.rdi2club.eu/
http://rcnt.pl/index.php/o-nas/projekty/rdi2club-2/
http://www.rdi2club.umws.pl/
https://rdi2club.procivis.org.pl/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/highlights-blog/item/61-bioeconomy-beyond-statistics
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PUBLIKACJE:

RDI2CluB

• Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego „Nasz region” (publikacja 4 artykułów)

• Prasa o zasięgu regionalnym m.in.: „Echo dnia”

(publikacja artykułów nt. bieżących efektów projektu)
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PUBLIKACJE:

RDI2CluB

• Planowane przygotowanie podobnego publikacji dla 

regionów partnerskich w projekcie RDI2CluB

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1065456/FULLTEXT01.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Cp-6FfLal8A

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1065456/FULLTEXT01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Cp-6FfLal8A
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XX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
EKOTECH, 27 luty – 1 marca 2019 r., Targi Kielce, stoisko: F - 62

RDI2CluB
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WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI EDUKACJI 
I KULTURY

• UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach (dziecięcy uniwersytet)

• POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach (Dziecięca Politechnika

Świętokrzyskia – wykład; Uniwersytet Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej -

wykład)

• ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (przedsięwzięcia

dotyczące biogospodarki i ekologii)

• CENTRUM LEONARDO DA VINCI (współpraca przy realizacji wydarzeń mających

na celu promocję tematyki eko/bio/itp.

• MUZEUM WSI KIELECKIEJ (realizacja wydarzeń mających elementy eko/bio/itp.)

RDI2CluB
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WSPÓŁPRACA I SPOTKANIA Z REGIONALNYMI 
I OGÓLNOPOLSKIMI:

• Korporacjami gospodarczymi i samorządowymi, instytucjami otoczenia 

biznesu, sieciami współpracy, konsorcjami, klastrami, stowarzyszeniami

Cykl spotkań w województwie świętokrzyskim dla grup interesariuszy 

nt. biogospodarki z udziałem eksperta zewnętrznego 

RDI2CluB



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ewa Kapel-Śniowska
Koordynator polskiego partnerstwa, partner 
administracyjny projektu RDI2CluB 

rdi2club@umws.pl
www.rdi2club.eu

RDI2CluB

mailto:rdi2club@sejmik.kielce.pl
http://www.rdi2club.eu/

