E-novice projekta Retracking št. 7, september 2019
Verso l’economia circolare: tracciabilità dei manufatti in Compositi Fibro Rinforzati
Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni

RETRACKING ZA VAS
Kako reciklirani odpadki, ki vsebujejo GFRP, vdahnejo življenje novim izdelkom
Italijansko podjetje Gees Recycling, ki je partner projekta Retracking, se posveča
recikliranju odpadkov, ki vsebujejo GFRP, in oblikovanju novih okolju prijaznih proizvodov
različnih namembnosti. Tako so za italijansko pohištveno podjetje Artesi ustvarili kopalniške
umivalnike, ki so v celoti izdelani iz visoko kakovostnih recikliranih materialov in jih je po
koncu življenjske dobe mogoče ponovno reciklirati. Še eden v seriji njihovih izdelkov so
večnamenske kompozitne talne obloge, ki so 100-odstotno izdelane iz recikliranih
materialov. S tem je podjetje napravilo še en korak dlje v razvoju novih trajnostnih
materialov, ki prispevajo k ciljem krožnega gospodarstva in na inovativen način vračajo
življenje odpadkom, ki bi sicer pristali na smetišču.
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Izdelki podjetja Gees Recycling, narejeni iz recikliranih odpadkov na osnovi GFRP

DOGODKI

Vabljeni na delavnico »Samozadostnost ali povezovanje med državami za boljšo izrabo
odpadkov«: 24. oktober 2019, Nova Gorica
Vljudno vabljeni na mednarodno delavnico projekta Retracking Samozadostnost ali
povezovanje med državami za boljšo izrabo odpadkov na temo ravnanja z odpadki na
osnovi polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni, ki bo potekala v četrtek,
24. oktobra 2019, v Novi Gorici.
Prehod v krožno gospodarstvo temelji na odprtem sodelovanju različnih deležnikov ter
oblikovanju novih vrednostnih verig v gospodarstvu in širši družbi. Delavnica bo namenjena
izmenjavi izkušenj in obstoječih praks, ki odpirajo možnosti za boljšo izrabo odpadkov, ki
jih ponuja čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo.
Delavnica bo potekala v četrtek, 24. oktobra 2019, od 10.00 do 14.00 ure v konferenčni
dvorani na Severno Primorski gospodarski zbornici, Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica.
Podrobnejše vabilo s programom si oglejte na tej povezavi. Udeležba na delavnici je
brezplačna. Predhodna prijava je obvezna preko spletne prijavnice. Vljudno vabljeni!
Ste zamudili slovensko in italijansko delavnico o odpadkih na osnovi kompozitov,
ojačanih s steklenimi vlakni? Oglejte si utrinke z dogodkov!
10. maj 2019 | Ljubljana, Slovenija

11. julij 2019 | Pordenone, Italija

Janja Leban, GZS: O slovenski delavnici

Enrico Pusceddu, Polo Tecnologico di
Pordenone: O italijanski delavnici

Dr. Janez Bernard, ZAG: Kako prepoznati
materiale, ki vsebujejo GFRP
Jože Gregorič, JP Voka Snaga d.o.o.: O
ravnanju z odpadki, ki vsebujejo GFRP, v
zbirnih centrih

Giorgio Betteto, Gees Recycling srl:
Kakšne so koristi Retracking IKT platforme
Sergio Sfarra, Vetroresina s.p.a: O izzivih
upravljanja z odpadki, ki vsebujejo GFPR
Alan Domio, Infordata sistemi srl: O
sledljivosti odpadkov
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MALI LEKSIKON KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Inovacija: Novost ali sprememba, ki ustvari vrednost ali jo prerazporedi.

POVABILO

Vas zanima več?
Če bi želeli več informacij o sledljivosti izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov,
utrjenih s steklenimi vlakni, projektu Retracking ali drugih projektih, ki se odvijajo v okviru
obmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo, nam pišite na e-naslov retracking@gzs.si.
Vabimo vas tudi, da se udeležite naših dogodkov, da spremljate objave na naši spletni strani
in da naše novice delite preko svojih družbenih omrežij.

POTI DO NAS

W: www.ita-slo.eu/retracking
E: retracking@gzs.si (SI), enrico.pusceddu@polo.pn.it (IT)
Twitter: twitter.com/RInterreg
FB: www.facebook.com/RetrackingInterreg
LinkedIn Group: www.linkedin.com/groups/12147013

Partnerji projekta:

E-novice v slovenskem in italijanskem jeziku pripravljamo partnerji projekta Retracking v
okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija.
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