Eden od vodilnih evropskih sejmov zaščite okolja

OBNOVA V ZELENEM
Na riminijskem velesejmu se bo od 9.–11. novembra letos odvijal eden večjih mednarodnih
sejmov, ki je posvečen okolju. Že sedaj se pričakujejo obiskovalci iz 25 držav, čemur se ne
gre čuditi, če upoštevamo, da bodo letošnji sejem obogatili z dvema novima dogodkoma
pod imenom »Key Wind« in » Sal.Ve«, veliko pa se pričakuje tudi od Zadruge generalne
skupščine zelenega gospodarstva.
etos na sejmu Ecomondo pričakujejo kar 1000
razstavljavcev v 16 sejemskih dvoranah, kar je
zares veliko število. Pri tem bodo mnogi od njih
razstavljali prvič, kar se je izkazalo že v začetnih
fazah organizacije, pričakujejo se tudi obiskovalci iz 25 držav. Med drugim je sejem platforma
za povezovanje podjetij, strokovnih združenj ter
državnih organov in institucij in je popolnoma
usklajen s stalnimi spremembami na celotnem
področju zaščite okolja in nudi inovativne rešitve za vse tiste, ki se ukvarjajo na tem področju. Hkrati pa je zelo primeren za mednarodno
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mrežo, saj se na enem mestu srečajo podjetja in
zahteve tržišča ter predstavijo smernice, kako do
sredstev iz evropskih skladov.
Glede na vse to bo sejem Ecomondo 2013
ponovno kraj, na katerem se srečata gospodarstvo in javnost, in vse to od srede 6. novembra do
nedelje 9. novembra letos. Hkrati se bodo odvijali
tudi dogodki »Key Energy« in »Cooperambiente«
in tudi nov dogodek »Key Wind«, ki je posvečen
energiji vetra, ter še enkrat prireditev »Sal.Ve«, ki
je namenjena za vozila za odlaganje odpadkov,
in »Sustainable City«. Prav »Sustainable City« bo
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zavzemal dvorani B7 in D7, kjer se bodo prikazale
edinstvene inovativne projektne rešitve, namenjene »inteligentnim gradnjam«, usmerjene v
problematiko uporabe ekoloških tehnik in učinkovitosti v gradbeništvu in storitvah. To bo pravi
»razstavni grad«, na katerem se bodo prikazale tematike, kot so: odpad, sanacija, mestne izboljšave,
mobilnost, informacijske in telekomunikacijske
tehnologije, dizajn, ekološki materiali, kmetijstvo
in površine, urejene za javnost. »Sustainable City«
bo zaradi tega letos inkubator za izvrstnost na
državnem nivoju, ker bo združil vsa podjetja, ki
prispevajo s svojimi inovacijami, in projekte, ki so
posvečeni povečanju učinkovitosti.
Ključni element letošnjega sejma bo voda, kar
bo simbolizirala dolga »reka«, ki bo povezovala
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vse razstavljavce. Poleg tega bo glavna usmeritev
zmanjševanje javne porabe in doseganje večje
učinkovitosti pri uporabi energije.
Vse to se bo odvijalo v skladu s tremi ključnimi
besedami, in te so: rast, ustvarjalnost in povezovanje. Glavno vlogo bo prav tako imela integracija povezave v mestnih organizacijah in poenostavljanje pretoka informacij s ciljem zniževanja
stroškov in izboljšave storitev za državljane.
Projekt organizira riminijski velesejem (Rimini
Fiera) v sodelovanju z znanstvene ekipo eAmbiente. Celotni razstavni prostor bo oblikoval
Angelo Grassi, eden najbolj poznanih evropskih
pokrajinskih arhitektov. Ob sejemskem dogodku
se bo organiziralo več strokovnih konferenc, ki
bodo poglobile teme samega sejma.
Leta 2012 je bilo na sejmu 84 351 obiskovalcev, kar je bilo 11 % več kot predhodno leto, pričakuje pa se, da bo Ecomondo 2013 še bolj celovit dogodek, kjer bodo zajeta področja, kot so
celotni ciklus odpadkov, inertni odpadki, ponovna uporaba zemlje, že prej uporabljene za odlagališče, obdelava vode in zraka, zelena kemija,
obnova in razgradnja zapuščenih stanovanjskih
in industrijskih objektov.
Več informacij lahko dobite na straneh, na
katerih lahko vložite tudi zahtevo za brezplačne
vstopnice: www.ecomondo.com, www.cittasostenibile.net in www.keyenergy.it.
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