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Körkörös és fenntartható
– szakmai találkozót
tartottak az
Inkubátorházban

2050-re több műanyag lehet a vizekben,
mint hal – egyebek mellett erről is szó volt a
Pannon Novum mai rendezvényén az
Inkubátorházban. Az esemény
középpontjában a körforgásos gazdaság
aktualitásai, valamint az újrahasznosítás
lehetőségei álltak.

A rendezvény résztvevőit Dénes Sándor
polgármester köszöntötte, aki sok más mellett
a fokozott gépjármű-, illetve műanyaghasználat
környezetkárosító következményeiről beszélt.

A találkozót a SYMBI projekt keretében
rendezték. A három éve indult program célja,
hogy segítse a különböző régiókat egy olyan
fenntartható gazdaság kiépítésében, amely
ellenáll a környezeti terhelésnek és a
klímaváltozásnak.

– A következő két év legfontosabb célja, hogy
megpróbáljuk azokat az elemeket szakpolitikai
eszközökbe beágyazni, elsősorban az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Környezet- és Energiahatékonysági Operatív
Programjának pályázatait, valamint a megyei
klímastratégiát megcélozva, amelyek
elősegíthetik a körkörös gazdaság
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