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Definicje innowacji 

• OECD i Eurostat :„wdrożenie nowego lub 
znacznie ulepszonego produktu (dobra lub 
usługi), procesu, nowej metody marketingowej 

lub nowej metody organizacji w praktyce 
biznesowej, w miejscu pracy i w stosunkach 
zewnętrznych” 
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Co to jest ekoinnowacja? 

• innowacja, która : 

poprawia efektywność wykorzystania zasobów 
naturalnych w gospodarce,  

zmniejsza negatywny wpływ działalności 
człowieka na środowisko  

lub wzmacnia odporność gospodarki na presje 
środowiskowe. 

3 



Rodzaje ekoinnowacji 

• ekoinnowacje technologiczne, w obrębie 
produktów i procesów produkcji; 

•  ekoinnowacje społeczne, np. zachowanie, 
nawyki konsumpcyjne; 

•  ekoinnowacje organizacyjne, np. ekoaudyty; 

•  ekoinnowacje instytucjonalne, np. platformy 
współpracy, nieformalne grupy, sieci powołane 
w celu zajmowania się kwestiami 
środowiskowymi. 
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Przykłady eko-innowacji w gospodarce 
wodno-kanalizacyjnej 

• Tradycja - stożki do odsalania wody  

• Nowe rozwiązania: poduszka wody opadowej 

• Cyprobel - recyrkulacja „szarych ścieków” 
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 Odsalanie wody – stożek w Jemenie 
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Poduszka wody opadowej 
 System wychwytywania, magazynowania 

i wykorzystywania wody opadowej do 
celów sanitarnych, uprawowych, 
motoryzacyjnych i przeciwpożarowych. 

Gromadzi ponad 3,7 m3, 7,5 
m3, 11 m3, a nawet 757 m3 
wody (w zintegrowanych 
systemach zbierających) 

7 



Cyprobel - recyrkulacja „szarych 
ścieków”  
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Poduszka wody opadowej (Rainwater Pillow) 

Lp. Mocne strony 

1 
Ograniczenie bezpośredniego i szybkiego spływu wody opadowej do strumieni, jezior, rzek i 

mórz 

2 Możliwość odzysku wody burzowej 

3 Zmniejszenie uzależnienia od ograniczonych zasobów wodnych  

4 
Oszczędność finansowa dzięki redukcji zużycia wody wodociągowej (zwłaszcza podczas 

okresów suszy) 

5 
Systemy zbierania i magazynowania wody mogą zwiększać atrakcyjność nieruchomości (np. 

w systemie oceny budynków USGBC LEED) 

Lp. Słabe strony 

1 
W okresach zimowych pompy wodne będą wymagały ocieplenia. Wytrzymałość termiczna 

materiału z jakiego wykonano poduszki sięga –34˚C. 

2 
Woda magazynowana przez zbyt długi czas w poduszkach, przy braku jej zużycia oraz przy 

braku dopływów nowej wody deszczowej będzie wymagała dezynfekcji chlorem 

3 
System poduszek wody opadowej wymaga okresowego oczyszczania w związku z 

czyszczeniem filtrów wody 

na podstawie [Eco-Performance Homes 2013]. 
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Ciekawe rozwiązania ale ograniczenia: 
 

• związane z:  klimatem,  

• koniecznością konserwacji 

• bezpieczeństwem sanitarnym 

• zasięgiem 
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