
 

Co zyskasz dołączając do 
MORE? 

Chcesz wiedzieć więcej 
o MORE? 

Monitorowanie polimerów 
z recyklingu w produkcji nowych 
wyrobów odgrywa kluczową rolę 

w dążeniu do GOZ w branży 
tworzyw sztucznych.

Wiarygodne dane są potrzebne 
aby zademonstrować administracji 

i opinii publicznej postępy branży. 

Dołączając do MORE wspierasz 
wysiłki branży tworzyw sztucznych 

w Europie w realizacji idei GOZ. 

Razem możemy osiągnąć więcej! 

Platforma MORE jest bezpłatna 
i dostępna dla wszystkich 

przetwórców tworzyw sztucznych, 
którzy stosują polimery z recyklingu 

w produkcji.

Pomóż nam osiągnąć cel 
10 milionów ton polimerów 
z recyklingu dzięki MORE.

Odwiedź stronę 
www.moreplatform.eu 

by zapoznać się z platformą.

Skontaktuj się z PZPTS, 
koordynatorem projektu 

w Polsce: 
office@tworzywa.org.pl

Zapoznaj się z platformą MORE,
oficjalnym narzędziem CPA do 

zbierania danych na temat 
wykorzystania polimerów 

z recyklingu.



 

MORE is expected from
the plastic industry ...

www.plasticsconverters.eu

MOnitorowanie Recyklatów 
w Europie – MORE 

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
jest celem całego łańcucha wartości 

tworzyw sztucznych.  Obecnie, 
branża używa ok. 5 milionów ton 

tworzyw z recyklingu. 

Aby osiągnąć cel Komisji 
Europejskiej stosowania 10 milionów 
ton polimerów z recyklingu rocznie 
do roku 2025 i 2030, wymagane jest 

intensywne działanie całego 
przemysłu. 

MORE powstało w ścisłej współpracy z krajowy-
mi stowarzyszeniami przetwórców tworzyw sztucznych. 
Krajowi koordynatorzy zostali powołani w celu monitorowa-
nia procesu i zapewnienia lepszej współpracy z przetwórcami w 
danym kraju. W Polsce, MORE jest koordynowane przez PZPTS – 
www.pzpts.pl 

MORE wspiera branżę tworzyw 
sztucznych w dążeniu do GOZ 
poprzez gromadzenie danych 

o polimerach z recyklingu użytych 
do produkcji nowych wyrobów oraz 
poprzez stymulowanie wzrostu ich 

użycia. 

MORE to platforma online, która 
zbiera dane za pomocą krótkiej 

ankiety online i gromadzi je 
w systemie anonimowym. 

EuPC stworzyło platformę MORE aby 
zwiększyć cyrkularność 

i transparentność przemysłu 
tworzyw sztucznych. 

MORE platforma online

Prosta i przyjazna w obsłudze

Aplikacja mobilna do pobrania

Dostępna w wielu językach, 
w tym po polsku

Umożliwiająca firmom 
audytowanym pobranie 

certyfikatów

Bezpieczna, poddana 
testom i certyfikowana 


