
SYMBI 

Podjetja v luči prehoda v krožno gospo-  

darstvo iščejo rešitve za optimizacijo svojih  

poslovnih in procesnih modelov. Industri-  

jska simbioza, ki je eden od omo- 

gočevalcev tega prehoda, 

temelji na iskanju možnosti 
izmenjave surovin in  

(so)uporabe  storitev, 

infrastrukture in  

logistike. Na ta  

način 

krepijo 

podjetja  

svojo 

konkurenčnost ,  

posledično pa se 
izboljšuje pros-  

torsko načrtovan-  

je, ki zagotavlja 

skladnejši regional-  

ni razvoj. Dolgoroč- 

no to prinaša koristi 
lokalnemu okolju in širši  

družbi. 

V tujini se vloge in pomena industrijs- 
ke simbioze že zavedajo in jo udejanjajo  

tudi v praksi. V Kalundborgu na Danskem  

so začeli ta koncept uvajati med prvimi na  

svetu, zato smo jih povabili, da na konfe- 

renci delijo svoje izkušnje, rezultate in načrte  

za nadaljnje delo. V goste smo povabili tudi  

predstavnike industrijske simbioze Kemi-Tor-  

nio na Finskem, ki bodo predstavili izjem- 

no  zanimiv primer oživljanja  

zapuščene industrijske cone. 

Skupaj s številnimi drugimi 
tujimi in  

govorniki  

drugim 

domačimi  

bomo med  

predstavili 

sinergije med uvajan-  

jem industrijske 

simbioze in učinkovi-  

tim prostorskim  

načrtovanjem, ocene  

tržnega      potenciala 

industrijske simbioze  

ter  možnosti za izvajan- 

je raziskovalnih projektov  

s   tega   področja.  Skupaj z 

udeleženci bomo razpravljali o 
tem, ali oziroma kako bo v nasled-  

nji finančni perspektivi mogoče 

podpreti tovrstne projekte. V sklepni razpravi  

bomo spregovorili o tem, kako lahko v Slove- 

niji in na ravni EU bolj(e) začnemo sistemsko  

podpirati projekte industrijske simbioze. 

“Industrijska  
simbioza, ki je eden 

od omogočevalcev tega  
prehoda, temelji na iskanju  

možnosti izmenjave  
surovin in (so)uporabe  
storitev, infrastrukture 

in logistike” 

Število mest na konferenci je omejeno. Na dogodek se je treba prijaviti do vključno četrtka, 28.  februarja 
2019, preko spletne prijavnice.  

 

Delovna jezika dogodka bosta slovenščina in angleščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.  

 

Vljudno vabljeni! 
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PROGRAM 

SYMBI 
REPUBLIC OF SLOVENIA 

GOVERNMENT OFFICE FOR 
DEVELOPMENT  AND EUROPEAN 
COHESION POLICY 

9.30  Prijava 

10.00  Industrijska simbioza v evropskem kontekstu 

10.30  Odmor za kosilo 

14.30  Odmor za kavo 

13.30  Industrijska simbioza v praksi –  primeri dobrih praks 

15.00  Industrijska simbioza v procesu oblikovanja politik 

Aleš Prijon, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor, Slovenija 

Sander Happaerts, generalni direktorat za regionalno in mestno politiko, Evropska komisija  

Predstavnik ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenija 

Iztok Purič, minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Slovenija 

Maria Gracia Benitez Jaramillo, vodja projekta SYMBI, Španija 

Igor Šoltes, evropski poslanec, Slovenija (video nagovor) 

Ignacio Calleja, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo –  primarni materiali 

Cliona Howie, Evropska skupnost  znanja in inovacij –  Podnebje 

Sander Happaerts, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko, Evropska komisija 

Lisbeth Randers, Kalundborg, Danska 

Sanna Tyni, Kemi-Tornio, Finland 

Boštjan Cotič and Barbara Mušič, Urbanistični inštitut Slovenije 

Antonija Tončka Cerar, Gospodarska Zbornica Slovenije 

10.30  Potencial industrijske simbioze za spodbujanje snovne učinkovitosti 

Več informacij o dogodku na: 

dejan.hribar@gov.si +386 (0)1 400 37 68 www.interregeurope.eu/symbi 
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