ENTERPRISE EUROPE NETWORK

➢

poradenstvo a podpora v oblasti podnikania,
inovácií a výskumu
➢ cca 600 organizácií vo viac ako 60 krajinách
➢ služby poskytované na Slovensku:
✓ hľadanie obchodných, technologických
a výskumných partnerov
✓ propagácia firmy, produktov a technológií
✓ efektívne čerpanie európskych zdrojov
✓ informácie, poradenstvo a legislatíva EÚ
v oblasti podnikania na vnútornom trhu
✓ podpora medzinárodnej spolupráce
✓ podpora inovácií, technológií a know-how
✓ podpora účasti firiem vo výskumných
programoch
✓ Horizon 2020, COSME – európsky program
pre MSP
✓ Semináre, kooperačné podujatia a misie
✓ databázy pre podnikateľov

PARTNERI ENTERPRISE EUROPE NETWORK V SR:
o BIC Bratislava (koordinátor) – www.bic.sk
o Slovenská obchodná a priemyselná komora –
www.sopk.sk
o Slovak Business Agency – www.sba.sk
o Regionálne poradenské a informačné centrum
Prešov – www.rpicpo.sk
o Centrum vedecko-technických informácií SR –
www.cvtisr.sk

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO
A EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA
AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE PODNIKANIE
UDRŽATEĽNOSŤ VÝROBKOV,
ÚČINNÉ VYUŽÍVANIE ZDROJOV
A PODPORA INOVÁCIÍ V PRIEMYSLE

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
Útvar Európskej únie
Grösslingová 4
816 03 Bratislava
Tel.: 02/54433272, 54131136, 54433846
E-mail: een@sopk.sk
Web: www.sopk.sk / www.enterprise-europe-network.sk
…………………………………………………………....................................
Tento leták bol vydaný SOPK v roku 2020 v rámci iniciatívy
Enterprise Europe Network, spolufinancovanej Európskou
komisiou. Slúži na všeobecnú orientáciu malých a stredných
podnikov o projekte a jeho službách.

www.enterprise-europe-network.sk

ČO JE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝZVY A OPATRENIA PRE FIRMY

TÝKA SA TO AJ MÔJHO SEKTORA?

Na zabezpečenie udržateľného rastu je potrebné využívať
zdroje inteligentnejším, udržateľnejším spôsobom. Veľa
prírodných zdrojov je obmedzených, preto musíme nájsť
environmentálne a ekonomicky udržateľný spôsob ich
využitia. Lineárny model hospodárskeho rastu „zobervyrob-zahoď už viac nezodpovedá súčasným potrebám
moderných firiem v globalizovanom svete. Takisto je v
hospodárskom záujme podnikov čo najlepšie využívať
svoje zdroje, aby zostali čo najdlhšie v hospodárstve EÚ.

Akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorý je súčasťou
priemyselnej stratégie EÚ, navrhuje tieto opatrenia:
 Urobiť z udržateľných výrobkov v EÚ bežný štandard
 Posilniť postavenie spotrebiteľov
 Zamerať sa na sektory, ktoré využívajú najviac
zdrojov, a teda majú vysoký potenciál obehovosti
 Zabezpečiť menej odpadu - dôraz na predchádzanie
vzniku odpadu a jeho transformáciu na druhotné zdroje

Prechod na obehové hospodárstvo prináša príležitosti
a udržateľný model pre všetkých.

SEDEM KĽUČOVÝCH PRINCÍPOV
CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

AKČNÝ PLÁN PRE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO
Plán Európskej komisie z marca 2020 tvorí jeden z hlavných
pilierov Európskej zelenej dohody – nového európskeho
programu pre udržateľný rast. Svojimi opatreniami počas
celého životného cyklu výrobkov sa zameriava na to, aby
hospodárstvo bolo pripravené na ekologickú budúcnosť,
aby sa zvýšila konkurencieschopnosť pri zabezpečení
ochrany životného prostredia a nových práv pre
spotrebiteľov. Plán sa zameriava aj na dizajn výrobkov a
ich výrobu v kontexte obehového hospodárstva.

Obehové hospodárstvo znižuje tlak na prírodné zdroje
a je predpokladom na dosiahnutie cieľa klimatickej
neutrality do roku 2050 a zastavenie straty biodiverzity.
Využívanie
obnoviteľných
zdrojov
Odpad
ako
zdroj
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dodávateľmi
a odberateľmi

Ekodizajn
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Nové
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Využívanie
digitálnych
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Predĺženie
životného cyklu
výrobkov

KONTAKT:
Ďalšie info Vám radi poskytneme na Útvare EÚ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Daniela Širáňová E-mail: een@sopk.sk
Ak chcete dostávať e-mailom pravidelne informácie
o novinkách, podujatiach, ponukách na spoluprácu,
výzvach atď. , odporúčame zaregistrovať sa na stránke:
http://www.een.sk/registration.php
V časti „Váš kontakt“ označte SOPK. Ďakujeme!

 potraviny - iniciatíva nahradiť v stravovacích zariadeniach a službách jednorazové obaly, stolový riad
a príbory výrobkami na viacnásobné použitie
 obaly - nové povinné požiadavky, čo sa na trhu EÚ
povoľuje, vrátane zníženia (nadmerného) balenia
 plasty - nové povinné požiadavky na recyklovaný
obsah s osobitným dôrazom na mikroplasty, ako aj
bioplasty a biologicky rozložiteľné plasty
 elektronika a IKT - cieľ predĺžiť životnosť výrobkov
a zlepší zber a spracovanie odpadu
 batérie a vozidlá - posilniť udržateľnosť a zvýšiť
obehový potenciál batérií
 textilné výrobky - nová stratégia EÚ, posilniť
konkurencieschopnosť a inovácie v sektore a oživiť
trh EÚ s textilnými výrobkami z druhej ruky
 stavebníctvo a budovy - komplexná stratégia pre
udržateľné zastavané územia, podporiť zásady
obehovosti v prípade budov

