Уважаеми колеги, партньори и иноватори,
Имаме удоволствието да ви поканим в международната виртуална конференция
„Трансформация на Балканите към кръгова икономика“, която ще се проведе на 14 и 15
декември 2020 г, организирана от партньорите в проекта Circular Economy Innovation Beacons.
Конференцията ще даде среща на експерти, иноватори, представители на академичните
среди и държавната администрация от цяла Европа, за да обменим безценни уроци, знание и
опит, които да ни помогнат да изградим устойчиви и стабилни местни / регионални икономики
и социални системи.
The Balkans Go Circular!
Фокусирана върху „затварянето на веригите“, кръговата икономика е практично решение за
живот в нашите планетарни граници и също така е трансформираща възможност, която може
да предложи дългосрочни икономически, социални и екологични ползи.
Кръговата икономика е комплексно и трудно предизвикателство. Въпреки това, дори найдългото пътуване започва с първата стъпка. Най-добрият начин да направите първите стъпки
към кръгoвата икономика е да се присъедини към тези, които искат да се движат в същата
посока, или още по-добре - вече са няколко стъпки напред!
По време на конференцията ще имаме панелни дискусии, лекции, презентации на найдобрите практики и интерактивни семинари, а основните теми, които искаме да обхванем, са:
• Напредъка на Балканите на тема кръгова икономика - политики, икономика,
енергетика, стимулиране на иновациите и предприемачеството
• Как рециркулацията на материали изгражда система без отпадъци
• Кръгови градове
• Нови бизнес модели
Сред гост-лекторите са ярки имена в областта на устойчивостта като Ms. Prof. Dr. Phoebe
Koundouri – изтъкнат учен от Athens University of Economy and Business и президент на
„European Association of Environmental and Resource Economists“, Mr. Harald Friedl –
член на международния съветнически борд на Circle Economy, Нидерландия и на
английското домакинство на Конференцията COP26 - UN Climate Change
Conference, г-жа Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Клийнтех
България, г-н Желяз Енев, Директор „Икономическа политика“ към Министерство
на Икономиката на Р България и още високопоставени експерти от България, Гърция,
Румъния и Сърбия.
Програма ще намерите приложена към настоящата покана.
Краен срок за регистрация: 14 декември 2020 г на www.circular-beacons.net
Искрено Ваш
Екипът на CE BEACONS и „Клийнтех България“ – партньор на инициативата за България

*За инициативата:

Събитието се организира от Търговска, промишлена и земеделска камара- Тимиш в рамките
на Проект Circular Economy Wester Balkan Innovation Beacons, в сътрудничество с Wuppertal
Institute of Climate, Environment and Energy Германия, Cleantech България, Търговскопромишлена палата на Сърбия, Athena Изследователски център за иновации в
информационни, комуникационни и познавателни технологии - Гърция и Център за развитие
на кръговата икономика CirEkon - Сърбия. Проектът се подкрепя от програмата EIT ClimateKIC.
З а к онтак ти в Бъ лгария:
Клийнтех България – партньор в България
Мария Александрова,
Проектен координатор,
maria@cleantech.bg
cleantech.bg

