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REPROWIS – A termelési hulladék mennyiségének csökkentése az ipari szimbiózis 
elveinek alkalmazásával 

 
HUSK/0901/2.1.2/0193 

 
Főpályázó: Határon túli partner:  

  

 
Meghívó REPROWIS workshopra 

 

Az Iparfejlesztési Közalapítvány sok szeretettel meghívja Önt  

a REPROWIS projekt keretében szervezett workshopra.  

 

� Ha érdekli, hogyan tud együttműködni a régió vállalataival úgy, hogy közben pénzt takarít meg 

� Ha tudni szeretné, hogyan takarítottak meg hulladékkezelési költségeket más cégek 

� Ha a megtermelt anyagok az Ön cége számára is értéket jelentenek, és nem szemetet 

� Ha zöldíteni szeretné vállalkozását/vállalatát, 

akkor nem hagyhatja ki a REPROWIS projekt workshopját! 

 

A REPROWIS projekt a határ menti régió kis- és középvállalkozásait célozza. A projekt általános célja a 
vállalati döntéshozók ismereteinek bővítése az ipari ökológia és az ipari szimbiózis elveire vonatkozóan, 
valamint ennek kapcsán a termelési hulladékok csökkentése az érintett területeken. A projekt célcsoportját 
magyar részről a Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyében, valamint Budapesten, 
szlovák részről pedig a Pozsonyi, a Nyitrai és a Nagyszombati kerületben működő kis- és középvállalkozások 
alkotják.  
 
A projekt keretében négy helyszínen hat workshop kerül megrendezésre, így Ön az Önnek legmegfelelőbbet 
választhatja. A projektzáró konferenciára szeptember 20-án Komáromban kerül sor.  

 
A RENDEZVÉNYEKEN A RÉSZVÉTEL INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT! 

 
Helyszínek és időpontok, regisztráció, részletes program:  

http://reprowis.eu/hu/rendezvenyek 
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A WORKSHOPOK PROGRAMJA 

(a program tájékoztató jellegű, az időpontok helyszínenként eltérhetnek) 
 
09:00 Regisztráció, frissítők 
09:30 Megnyitó, bemutatkozás  
09:40 Az ipari szimbiózis a gyakorlatban 
10:20 Erőforrások feltérképezése 1.  
11:00 Kávészünet 
11:20 Erőforrások feltérképezése 2. 
12:00 A feltérképezés eredményeinek összefoglalása 
13:00  Ebédszünet (szendvicsebéd) 
13:50 Az ökológiai lábnyom 
14:20  Környezeti teljesítmény felmérése és javítása: az öko-térképezés 
14:40 Környezetközpontú irányítási rendszerek és bevezetésük kis- és középvállalkozásoknál 
15:10 A környezettudatos vállalatirányítás és előnyei 
15:30  A workshop zárása 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

REGISZTRÁLJON MOST! 
 

Cég neve: ......................................................................................................................................  

Címe: .............................................................................................................................................  

Képviselő neve: .............................................................................................................................   

E-mail cím: ....................................................................................................................................  

Telefonszám:  ................................................................................................................................  

 

Kérjük, jelölje be, melyik rendezvényre kíván regisztrálni! 

2011. július 19. Budapest � 
2011. július 20.  Tatabánya � 
2011. július 27. Győr  � 
2011. augusztus 2. Budapest � 
2011. augusztus 9. Esztergom � 
2011. szeptember 7. Győr � 

  
 

 

Dátum: ……………………………………….       Aláírás: ………………………………… 

 
 

Küldje el jelentkezési lapját faxon a 332-0787-os számra, 
vagy a viszlay@ifka.hu e-mail címre.  


