
WWW.INTERREGEUROPE.EU/SYMBI 

Druge 
e-novice 
 
MAREC 
2017 

Spoštovani bralec, 
 
druge SYMBI e-novice začenjamo z govorom evropskega komisarja za okolje, 
pomorske zadeve in ribištvo, g. Karmena Vello, o zadnjem poročilu o krožnem 
gospodarstvu, v katerem izpostavlja prodorne, privlačne inovacije in naložbene 
priložnosti za vse države članice EU, državljane in MSP, ki zasledujejo usmeritev h 
krožnemu gospodarstvu. »Paket ukrepov Evropske komisije za prehod v krožno 
gospodarstvo je bil plod Pristnega čezsektorskega sodelovanja znotraj Komisije in 
tvornih razprav s podjetji, nevladnimi organizacijami, nacionalnimi oblastmi in 
akademskim svetom. Paket ostaja ključni politični projekt Evrope z velikim potencialom 
za spodbujanje konkurenčnosti, inovativnosti in ustvarjanje delovnih mest. Krožno 
gospodarstvo lahko znatno prispeva k trajnostnemu razvoju; prav tako kot nekaterim 
našim glavnim političnim zavezam. Napredujemo v smeri krožnega gospodarstva; 
izvajamo paket in se v procesu učimo skupaj z drugimi. Investicije so tukaj seveda 
ključnega pomena. Okoljska skupnost mora delovati skupaj z naložbeno z namenom 
izpolnjevanja ciljev trajnostnega razvoja, pariškega podnebnega sporazuma, prehoda v 
energetsko učinkovito, krožno gospodarstvo ter zaustavitve krčenja biotske 
raznovrstnosti in uničevanja našega naravnega kapitala.« 
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Projektne aktivnosti SYMBI 

Projektni partnerji SYMBI izvajajo aktivnosti izmenjave izkušenj med različnimi regionalnimi oblastmi in deležniki. 
Izvedli so srečanja deležnikov na regionalni ravni, ki so se jih udeležili za projekt pomembni deležniki.  

Namen delavnice je bil 
razpravljati o temah, ki so 
pomembne za doseganje 
projektnih ciljev, med drugim: 
 izzivi in ovire, ki zavirajo 

sprejemanje poslovnih 
praks krožnega 
gospodarstva, 

 evropska strategija (akcijski 
načrt) za prehod v krožno 
gospodarstvo, 

 odpravljanje ovir in 
oblikovanje pobud za 
spodbujanje investicij 
zasebnega sektorja. 

 
Udeleženci so se ob zaključku 
delavnice strinjali, da so ključne 
ovire pri prehodu v krožno 
gospodarstvo in industrijsko 
simbiozo pomanjkanje informacij 
o pozitivnih učinkih, zapleteni 
administrativni postopki, 

pomanjkanje ustrezne 
infrastrukture in slaba osveščenost 
o konceptih. Na drugi strani pa so 
dejavniki, ki omogočajo prehod v 
krožno gospodarstvo: povečanje 
investicij v raziskave in razvoj, 
izgrajevanje zaupanja, spodbujanje 
sodelovanja med ključnimi 
gospodarskimi akterji in 
spodbujanje zelenega javnega 
naročanja. Na delavnici so bili 
predstavljeni primeri nekaterih 
dobrih praks na tem področju: 
METANOGENIA iz Španije, INLATTE 
iz Italije in proizvodnja riža. 
 
Udeleženci so razpravljali o 

aktualnih evropskih instrumentih za 

spodbujanje investicij zasebnega 

sektorja v projekte krožnega 

gospodarstva (Evropski sveženj za 

krožno gospodarstvo, zemljevid 

Evrope, učinkovito z viri in Inovacije 

za trajnostno rast: biogospodarstvo za 

Evropo) in ovirah, ki preprečujejo 

sprejetje teh dokumentov na 

regionalni ravni (toga nacionalna 

zakonodaja, negotovosti povezane z 

izvajanjem itd). Med ključnimi 

finančnimi instrumenti za podporo 

projektom krožnega gospodarstva in 

industrijske simbioze so bili 

izpostavljeni Naložbeni načrt za 

Evropo in Obzorje 2020. Eno in pol 

dnevni dogodek smo zaključili z 

razpravo o aktualnih finančnih 

instrumentih in njihovem vplivu na 

Madžarskem. Udeležba na dogodku je 

minila v duhu konstruktivnega 

dialoga, pri čemer smo pridobili tako 

vpogled v dobre prakse na področju 

krožnega gospodarstva in industrijske 

simbioze kot tudi razširili mrežo 

pomembnih deležnikov.   

PRVA DELAVNICA NA TEMO INDUSTRIJSKE SIMBIOZE IN DRUGO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV GOSTITELJ: 
PANNON NOVUM, GYŐR, MADŽARSKA (15.–17. NOVEMBER 2016) 



Projektne aktivnosti SYMBI 

 

 

Projektni partner Gospodarska zbornica Molise je 16. marca 2017 organizirala drugo srečanje deležnikov. 
Dogodka so se udeležili za projekt pomembni deležniki, npr. ISPRA – Nacionalni inštitut za raziskave in zaščito 
okolja, katerega predstavnica, dr. Patrizia De Luca, je navzoče nagovorila na temo zelenega javnega naročanja. 
Drugi pomembni deležniki so bili svetnik občine Isernia in izvršni direktor RePLASTIC Spa, nacionalno priznano 
podjetje, ki deluje na področju recikliranja elektronske in električne opreme (WEEE oziroma E-odpadki). 

Predstavniki Univerze HAMK, 
projektnega partnerja SYMBI, so 
se 31. januarja 2017 v Riihimäki 
(Finska) udeležili delavnica »Iz 
krožnega gospodarstva v prakso«. 
Delavnica je bila izvedena na 
podlagi operativnega modela 
finskega sistema industrijske 
simbioze (FISS). Namen delavnice 

je bil povezati lokalne ponudnike in 
uporabnike virov in storitev ter 
zbrati informacije o virih, ki jih 
lahko ponudijo in tako poiskati 
medsebojne sinergije. Cilj dogodka 
je bil ustvariti mrežo in stike med 
različnimi podjetji.  
 
 

Delavnice, ki jo je organizirala Finska 

okoljska šola (SYKLI), so se udeležile 

predstavniki s področja ravnanja z 

odpadki in recikliranja, gradbeništva, 

javnih raziskovalnih centrov, univerz 

in okoljski strokovnjaki. Dogodek je 

prispeval k širjenju socialne mreže in 

identifikaciji sinergij na področju 

kovinske industrije, upravljanja z 

zemljo, skladiščenja in nudenja 

skupnih praks za študente na univerzi.  

Projektno zanimiv dogodek z naslovom Preizkušanje dobrih praks – FISS obratovalni sistem je ob navzočnosti 
predstavnikov HAMK univerze potekal na Finskem. 



Projektne  novice 

Medresorsko skupino za krožno 
gospodarstvo je ustanovilo 
poljsko ministrstvo za razvoj. 
Namen skupine je: 
 
 identificirati priložnosti, 

nevarnosti, prednosti in 
pomanjkljivosti v kontekstu 
prehoda v krožno 
gospodarstvo; 

 oblikovati stališča glede 
iniciativ EU na področju 
prehoda v krožno 
gospodarstvo; 

 pripraviti načrta za 
izvajanje krožnega 
gospodarstva na Poljskem, 
ki opredeljuje cilje in 
prioritet skupaj s časovnico 
za njihovo realizacijo in 
institucijami, odgovornimi 
za njihovo implementacijo. 

 
 
 
 
 

Skupina se je prvič sestala 8. 
novembra 2016. Ideja o krožnem 
gospodarstvu je bila predstavljena 
vsem članom skupine z različnih 
področij: okolja, izobraževanja, 
energetike, infrastrukture, socialne 

politike, kmetijstva in javnega 
zdravstva. Drugi sestanek je potekal 
19. januarja 2017 na temo projekta 
načrta za prehod v krožno 
gospodarstvo. Skupina je sklenila, 
da ustanovi tematske skupine 
(odpadki, bioekonomija in poslovni 
modeli), ki bodo sestavljene iz 
predstavnikov industrije in 
družbeno-ekonomskih partnerjev. 

Projektni partner regija Malopolska je pritegnila pozornost partnerstva z ustanovitvijo Medresorske skupine za 
krožno gospodarstvo. 

Projektne novice 

Januarja 2017 so se v okviru 

projekta Surplus Mall, 

financiranega s strani Climate-

KIC, začele odvijati aktivnosti, 

katerih namen je razvijati nov 

poslovni model za izmenjavo 

industrijskih presežkov. Projektni 

cilj je analizirati možnost novega 

poslovnega modela, povezanega 

s krožnim gospodarstvom in 

evropsko strategijo o industrijski 

simbiozi, ki temelji na platformi v 

oblaku za izmenjavo industrijskih 

presežkov. Platforma bo opredelila 

presek med povpraševanjem in 

ponudbo različnih surovin s strani 

podjetij kot tudi tretjih strani, kar bo 

olajšalo upravljanje in logistiko. 

Poslovni model spodbuja ponovno in 

uporabo stranskih proizvodov, 

proizvodnih ostankov in 

sekundarnih surovin v drugih 

proizvodnih procesih. Poslovni 

model bo posledično prispevala k 

zmanjševanju uporabe surovin 

(materialov in energije), odpadkov 

kot tudi toplogrednih plinov v 

atmosfero. Za več informacij 

obiščite spletno stran www.aster.it  

http://www.aster.it


Prihodnji dogodki 

Svetovni forum o krožnem 
gospodarstvu združuje 1.200 
ključnih ljudi, vključno s 
svetovnimi voditelji, strokovnjaki, 
podjetniki, investitorji in civilno 
družbo z namenom izmenjave 

idej in oblikovanjem skupne vizije za 
prehod v globalno krožno 
gospodarstvo. Dogodek, ki ga 
organizira Finski inovacijski sklad 
Sitra, bo potekal v Helsinkih (Finska) 
5. in 6. junija 2017. Forum je 

namenjen pojasnitvi, kako lahko 
rešitve krožnega gospodarstva z 
ustvarjanjem rasti in delovnih mest 
v različnih delih sveta prispevajo k 
ciljem trajnostnega razvoja. 
 

Več o dogodku: https://
www.sitra.fi/en/events/circular-
economy/world-circular-economy-
forum-2017  

SVETOVNI FORUM O KROŽNEM GOSPODARSTVU 2017 V HELSINKIH - FINSKA  

Prihajajoči tematski dogodki 

Projektni partner Občina Kozani bo junija v Kozaniju (Grčija) organizirala tretji projektni usmerjevalni odbor in 
drugo medregionalno delavnico. 

https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017
https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017
https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017
https://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017


UPCOMINING THEMATIC EVENT 

Uredništvo 

 

Za vse dodatne informacije in novosti nas kon-

taktirajte na:  

 

 

 

 

TEL: +39 0874 4711  

EMAIL: symbi@molise.camcom.it  

Splet: www.molise.camcom.it  

Kontaktirajte nas na družbenih omrežjih 

Če želite ostati obveščeni o projektnih aktivnostih in dogodkih, nam lahko sledite na družbenih omrežjih 

in spletni strani: 

European Union| European Regional Development Fund 

Projekt je sofinanciran:  

Prihajajoči tematski dogodki 

Eden najpomembnejših 
dogodkov o krožnem 
gospodarstvu bo Luxembourg 
Circular Economy Hotspot 2017.  

Tridnevni dogodek bo namenjen raz-

pravi, izmenjavi mnenj, srečanjem in 

mreženju več kot 200 udeležencem iz 

celega sveta.  

Krožno gospodarstvo je pomemben 

korak za vse nas. Organizatorji želijo 

zagotoviti udeležbo iz gospodarskih 

in političnih krogov tako iz širše 

regije kot celotnega Bruseljskega 

okrožja.  

 
Več informacij in prijavo na 
dogodek lahko najdete na: 
http://circularhotspot2017.lu  
 

LUXEMBOURG CIRCULAR ECONOMY HOTSPOT se bo pričel 20. junija 2017 

http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3492&Itemid=334
http://www.facebook.com/interregeurope.eu.symbi
http://www.twitter.com/SYMBIPROJECT
http://www.interregeurope.eu/symbi/

