SOSEXPO 2018
KONFERENCJA
Dwie sesje tematyczne Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami
Dwie sesje szkoleniowe dla samorządowców, pracowników firm prowadzących zbiórkę oraz pracowników RIPOK

WYSTAWA
PREZENTACJA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ DLA GOSPODARKI ODPADAMI:
* procesy projektowania i budowania PSZOK-ów * podziemne pojemniki i systemy do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych * systemy
logistyczne przeznaczone dla gospodarki odpadami * systemy identyfikacji i ważenia pojemników * systemy monitorowania pojazdów
* recykling drewna poużytkowego * technologie oczyszczania skażonych gruntów * pomoce dydaktyczne do edukacji * miejskie segregatory
odpadów * maszyny budowlane * systemy telemetryczne w gospodarce odpadami * urządzenia oczyszczające * materiały filtracyjne
i indywidualne środki ochrony układu oddechowego * usługi doradcze dla sektora

GŁÓWNE ZAGADNIENIA
INNOWACYJNOŚĆ: MECHANIZMY, PRZYKŁADY, RYZYKA
KRAJOWE I UNIJNE ROZWIĄZANIA NA RZECZ GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
JAKIE SĄ ICH CELE I CO OZNACZAJĄ DLA POLSKI?
Jak przeprowadzić transpozycję pakietu do prawa polskiego
Przedstawienie zasad współpracy administracji publicznej z przedsiębiorcami, w celu sprawnego wdrożenia pakietu
6 dyrektyw odpadowych UE

“Drivers and barriers” stosowane w innowacjach

Standardy surowców wtórnych oczekiwane przez zakłady przetwarzania

Narzędzia zmniejszenia ryzyka w stosowaniu innowacji

- wymagania recyklerów odpadów opakowaniowych

Prezentacja dobrych praktyk; wybrane przykłady wdrożenia innowacji

Znaczenie standardów surowców wtórnych dla jakości procesów recyklingowych

Jak wdrożyć nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnąć cele

na przykładzie odpadów opakowaniowych.

ekologiczne do 31.12.2020 roku z perspektywą do 2030 roku?

Trudności ze zbytem części surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki

Cele ekologiczne do 2020 roku

odpadów „ u źródła”; analiza przyczyn na podstawie wybranych przypadków („case-study”)

Podstawowe cechy nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Prezentacja form i metod kontroli jakości surowców wtórnych „na bramie” zakładu

Metody wdrożeń z uwzględnieniem charakterystyki i uwarunkowań gmin

recyklingu w poszczególnych branżach

Segregacja odpadów „u źródła” na 5 frakcji – jak to zrobić skutecznie i bez ponoszenia

Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego: EMAS oraz ISO 14001

nadmiernych kosztów?

dla zapewnienia właściwej jakości surowców wtórnych

Świadomość mieszkańców – „społeczeństwo recyklingu” jako warunek sukcesu

Zasady bezpieczeństwa w logistyce odpadów opakowaniowych.
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UCZESTNIKÓW

Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO, organizowane od 2011 roku, z powodzeniem
umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami.
Celem organizowanego Forum jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień
dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. SOSEXPO to również miejsce
spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami
technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami
branżowymi.

Forum co roku podejmuje najbardziej aktualne tematy w branży – tak by uczestnicy
konferencji mieli możliwość zarówno zapoznania się z najnowszymi wytycznymi
administracyjnymi i pozyskania wiedzy (sesje panelowe podczas Konferencji), jak
i zdobycia praktycznych umiejętności (sesje szkoleniowe). Dodatkowo doskonałą
możliwość networkingu i pozyskania nowych kontaktów biznesowych stwarza
wystawa, na której nowoczesne produkty, maszyny, technologie i innowacyjne
rozwiązania do zastosowania w gospodarce odpadami prezentują polskie
i zagraniczne firmy działające bezpośrednio i pośrednio w branży gospodarki
odpadowej.

W SOSEXPO co roku bierze udział ponad 300 osób w tym: wysokiej rangi przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,
środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, firm odbierającym odpady,
organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
a także zakładów gospodarowania odpadami.

DO UDZIAŁU W WYSTAWIE ZAPRASZAMY PODMIOTY PREZENTUJĄCE PRODUKTY
I ROZWIĄZANIA Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH:

WWW.SOSEXPO.ZTW.PL

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

28 LUTEGO 2019

HOTEL NOVOTEL WARSZAWA AIRPORT
UL. 1 SIERPNIA 1

9.00 - 17.00

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
W SPRAWIE WARUNKÓW I ZASAD UDZIAŁU W SOSEXPO PROSIMY O KONTAKT:
SOSEXPO@ZTW.PL

Organizator:
ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A.

PUŁAWSKA 12A LOK 3, TEL. 22 849 60 06 FAX: 22 849 35 84 E-MAIL: SOSEXPO@ZTW.PL WWW.SOSEXPO.ZTW.PL

