VÍTEJTE NA 5. ROČNÍKU KONFERENCE

... aneb zavádění principů cirkulární ekonomiky do regionů.

2. - 3. ZÁŘÍ 2020
Kterou pro Vás opět pořádá INCIEN & CIRA Advisory

2. 9. 2020 Odborná konference - program
9:30 - 12:30 - dopolední blok*
5 CIRKULÁRNÍCH
LET NA OBCÍCH
Ohlédnutí za 5 lety na obcích:
nejlepší příklady praxe
výsledky prvního českého
cirkulárního skenu
výsledky projektu Obce
na cestě k méně odpadu.

CIRKULÁRNÍ MĚSTA
VS. OBCE:
KDO JE DÁL?

CIRKULÁRNÍ SKEN
PRAHA

ČESKÉ PŘÍKLADY
DOBRÉ PRAXE

Cirkulární radnice: utopie,
nebo skutečnost?
Jaké jsou nejlepší a nejhorší
praktiky a příklady dobré
praxe?
Na co by se obce měly
připravit v dalších deseti
letech?

Aneb kde věda potkává praxi.
Výsledky výzkumného
projektu ODPAD ZDROJEM
aneb nové metody v praxi a
česko-holandská spolupráce
mezi INCIEN a Circle Economy
Amsterdam.
Zahraniční host - Amsterdam
(NL)

To nejlepší z Česka:
výsledky projektu Obce
na cestě k méně odpadu
příklad Brna.

*Čas jednotlivých bloků může být ještě upraven

www.odpadzdrojem.cz
Pro svět, kde odpad je zdrojem

2. 9. 2020 Odborná konference - program

13:30 - 17:00 - odpolední blok*
OZVĚNY OZ VE
SVĚTĚ

TRENDY DALŠÍHO
DESETILETÍ
A LEGISLATIVA

Majo Lemo ze slovenského
ENJOY LIFE rozdává radost a
cirkularitu dětem v Indonésii.
Překvapit může, že inspiraci
získal právě na prvním ročníku
konference ODPAD ZDROJEM.
Co rodák ze Žiliny dělá ve světě
pro cirkulání ekonomiku a co si
připravil pro hosty konference
za překvapení?

Cirkulární ekonomika perspektivou
pohledu do budoucnosti:
digitalizace
uzavřené cykly na lokální úrovni
Česko jako cirkulární hotspot
legislativa EU
jak na projekty získat finance pro
municipality, ale zároveň
rozhýbat lokální metabolismus
regionů.

*Čas jednotlivých bloků může být ještě upraven

www.odpadzdrojem.cz

CIRKULÁRNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Představení konceptu
cirkulárních veřejných zakázek.
Podpis memoranda pro cirkulární
zadávání.

PRO CIRKULÁRNÍ
REGIONY
Křest publikace a nové
platformy Pro Cirkulární
Regiony, která se stává
průvodcem pro každého, kdo
chce začít implementovat
principy cirkulární ekonomiky
do své obce či města!

3. 9. 2020 - DEN DRUHÝ
Workshopy
FUNGOVÁNÍ
RE-USE CENTER
Úspěšné příklady české praxe:
re-use centrum Zábřeh
nábytková banka České
Budějovice
cirkulární dílna Hybernská
re-use centra a jejich
sociální aspekty

JAK NA CIRKULÁRNÍ CIRKULÁRNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
SKENY?
Od pražského cirkulárního
skenu po skeny pro každou
obec. Jak na ně, kde začít
a koho do procesu
nezapomenout zapojit?

Cirkulární veřejné zadávání
jasně a prakticky - průvodce jak
aplikovat prvky cirkulární
ekonomiky do veřejných
zakázek.

CE V KRAJÍCH
Jak na cirkulární Česko ? ...

Bude upřesněno

www.odpadzdrojem.cz

