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Druhá šacna pre produkty
Tlačová konferencia projektu CERREC v Šoporni
Slovenská republika je v súlade s rámcovou smernicou 2008/98/ES povinná do decembra 2013 implementovať
do našich zákonov „Program predchádzania vzniku odpadov SR“.
Strojnícka fakulta STU v Bratislave ako národný líder rieši v súvislosti s predchádzaním vzniku odpadov veľký
európsky projekt CERREC, (www.cerrec.eu) – “Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks”, ktorý
je zameraný na odpadové hospodárstvo, konkrétne na problematiku opätovného použitia (repair and re-use). Na
projekte spolupracujú ČR, Poľsko, Taliansko, MR, Rakúsko a Nemecko (www.cerrec.eu). Partnermi Strojníckej
fakulty STU v Bratislave v tomto projekte za Slovensko sú MŽP SR, SAŽP, RF, ZMOS, a ďalší.
Hlavným cielom projektu je podpora budovania centier opätovného použitia a sietí v rámci EÚ.
V tejto súvislosti pripravuje SjF STU v BA, v dňoch 12-14.9.2012 v Šoporni pracovné stretnutie, ktoré bude
mať charakter panelovej diskusie za účasti zástupcov partnerských krajín projektu a zúčastnených strán za SR.
Hlavným cieľom stretnutia je otvoriť diskusiu na tému vytvorenia predpokladov pre zavedenie sietí a centier na
opravu produktov a ich opätovné použitie, ktoré budú prispôsobené konkrétnym podmienkam účastníckych
štátov strednej Európy. Pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia štátnej správy, samosprávy a partnerských
organizácií. V rámci stretnutia sa dňa 12.9.2012 v čase 16,20 – 16,50 uskutoční tlačová konferencia za účasti
významných hostí zo Slovenska a zo zahraničia.
Srdečne Vás pozývame na túto tlačovú konferenciu, ako aj na celé stretnutie do Šoporne. Program stretnutia
Vám posielame v prílohe.
Viac informácií o projekte je na www.cerrec.eu alebo http://cerrec.eu/slovakia/
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