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který se koná 10. – 11. března 2016 v Žehuni v hotelu Na Farmě

Institut cirkulární ekonomiky Vás zve na první ročník konference

ODPAD ZDROJEM 2016

Snížení nákladů obcí na odpady

Finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů

Financování projektů v odpadovém hospodářství

Nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016

Příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi

Představení inovací v odpadovém hospodářství v evropském kontextu

Na co se můžete těšit?

Na netradiční konferenci, z které si odnesete návod, jak implementovat úspěšná řešení nakládání s odpady 
i ve vaší obci. 
Po celou dobu konference bude zajištěn bohatý catering. První den bude zakončen slavnostním 
společenským večerem, který bude spojený s rautem a kvalitní zábavou.
Připravujeme pro Vás bohatý program složený z prezentací od špiček v oboru, praktické ukázky úspěšných 
realizací, exkurze, workshopy na témata komunikace s občany a finanční i nefinanční motivaci k separaci 
a moderované diskuze.

Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky 
setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. 
Cílem akce je sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících technologií 
a inovací se zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou 
a oběhovým hospodářstvím. Hlavními témty konference jsou: 

Detail programu Vám bude zaslán v průběhu ledna 2016.

Důležité termíny:

Registrace se zvýhodněným vložným:  do 31. 1. 2016
Registace partnerství:          do 20. 1. 2016
Uzavření registrace pro účastníky:    do 10. 2. 2016

Důležité kontakty:

Kateřina Kolská, email: katka@incien.org; tel: +420 724 830 559
Koordinátorka konference ODPAD ZDROJEM 2016

Pavel Mohrmann, email: redaktor@incien.org
Koordinátor programu pro konferenci ODPAD ZDROJEM 2016
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