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Τα εργαλεία της κυκλικής οικονομίας
παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

Agronews |  05/04/2017 - 04:47 μμ

Οι καλές πρακτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία μιας κυκλικής οικονομίας παρουσιάστηκαν στη

δεύτερη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Support Group – LSG) του έργου

«CESME - Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Circular Economy for SMEs)».

Το έργο διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στις 30 Μαρτίου 2017, στο ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας, οι οποίοι ανέπτυξαν και συζήτησαν θέματα εφαρμογής, χρηματοδότησης και καλών πρακτικών

της κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τις δυνατότητες της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας σε συγκεκριμένους κλάδους,

επιχειρηματικές μονάδες και συλλογικότητες.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία του επιχειρησιακού προγράμματος της Π.Κ.Μ. και γενικότερα της

προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν πρακτικές κυκλικής οικονομίας από

εκπροσώπους επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκπρόσωπος του «Ομίλου TITAN» παρουσίασε τις παραγωγικές διαδικασίες, εφαρμογές και λύσεις της

τσιμεντοβιομηχανίας «ΤΙΤΑΝ» με τη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών, προερχόμενων από απόβλητα άλλων

παραγωγικών διαδικασιών και μονάδων, η οποία δημιουργεί παράλληλα οφέλη και συμβάλλει στη βιώσιμη

ανάπτυξη.

Εκπρόσωπος της εταιρείας «Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.» περιέγραψε το σύνολο των διαδικασιών, των

προβλημάτων και των τρόπων αντιμετώπισης κατά την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων
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για την παραγωγή βιοαερίου.

Εκπρόσωπος της «MEΛ–ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.» τόνισε την συμβολή της εταιρείας στην

κυκλική οικονομία με την ανακύκλωση και τον διαχωρισμό στερεών αποβλήτων χαρτιού, το οποίο διατίθεται ως

εναλλακτικό καύσιμο σε άλλες βιομηχανίες, καθώς και με τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που

συμβάλλει στην χρήση επαναχρησιμοποιούμενου νερού στη διεργασία της χαρτοποίησης.

Η Πρόεδρος της «Νικ. Καϊσίδης ΑΒΤΕ» παρουσίασε τα τεχνικά και ποιοτικά στοιχεία για την συλλογή πρώτων

υλών, την ανάκτηση παλαιού ασφαλτομίγματος και την παραγωγή νέου «οικολογικού» ασφαλτομίγματος.

Τέλος, εκπρόσωπος της «Κονσερβοποιίας Βορείου Αιγαίο»υ εξήγησε τα οικονομικά, λειτουργικά και

περιβαλλοντικά  οφέλη της ανακύκλωσης των συσκευασιών παραλαβής των προϊόντων τους.

Το έργο CESME (www.interregeurope.eu/cesme  (www.interregeurope.eu/cesme)) συγχρηματοδοτείται από το

πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.

(javascript:;) (javascript:;)

http://www.agronews.gr/www.interregeurope.eu/cesme
javascript:;
javascript:;

