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17 października 2017 r. w Poznaniu rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO
SYSTEM. W wydarzeniu bierze udział Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Krzysztof Lissowski, a
także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Podczas ceremonii uroczystego otwarcia wydarzenia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wręczył certyﬁkaty EMAS trzem organizacjom zarejestrowanym w
systemie w ostatnich miesiącach. Odebrał również nagrodą Acanthus Aureus, przyznawaną przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to wyróżnienie
dla najlepiej zaprojektowanego i przygotowanego stoiska.
Stoisko Generalnej Dyrekcji i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu można odwiedzać przez cały czas trwania targów. Każdego dnia zostaną
zorganizowane punkty konsultacyjno-informacyjne w formie warsztatów tematycznych: ocenowych, przyrodniczych i szkodowych z udziałem ekspertów z RDOŚ w
Poznaniu.
Na stoisku będzie można się również zapoznać z informacjami o najważniejszych inwestycjach zrealizowanych w Polsce w ramach procedury ocen oddziaływania na
środowisko (ooś).
Ponadto przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będą zwracać uwagę na potrzebę ochrony krajobrazu oraz zachęcać do świętowania Dnia Krajobrazu,
który przypada 20 października.
Odwiedzający stoisko otrzymają zaproszenia na spacer krajobrazowy, który odbędzie się na przełomie października i listopada 2017 r. w obszarze Natura 2000 Dolina
Cybiny, położonym najbliżej Poznania. Dodatkowo poprzez mapę w geoserwis.gdos.gov.pl zaprezentowane zostaną także inne spacery organizowane w całej Polsce
przez GDOŚ, rdoś i partnerów.
Pierwszego dnia targów odbędzie się także panel ekspercki „Gospodarka o obiegu zamkniętym – Miasto”. Jednym z prelegentów będzie Maciej Krzyczkowski z GDOŚ,
który zaprezentuje przekrój dobrych praktyk funkcjonowania modelu gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie organizacji zarejestrowanych w EMAS.
---POL-ECO SYSTEM Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące
zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Targów to „Gospodarka obiegu
zamkniętego dla człowieka i przyrody”.
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy) to koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w
gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, poprzez produkcję i konsumpcję,
aż po zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Istotnym jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu życia
produktu.
EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to promowany przez Komisję Europejską system certyﬁkacji środowiskowej. Jest użytecznym narzędziem tworzenia w
organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Przynależność do systemu jest najwyższym
ekologicznym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych.
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