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Ramowy program szkoleñ (3 dni):

? Uwarunkowania prawne funkcjonowania podmiotów
w nowym systemie gospodarki odpadami  (4 h)

? Aspekty technologiczne nowego systemu gospodarki 
odpadami; nowe trendy technologiczne w ujêciu 
systemowym  (3 h)

? Zarz¹dzanie projektami inwestycyjnymi w systemie 
gospodarki odpadami z uwzglêdnieniem metod PM BoK 
i IPMA  (3 h)

? Monta¿ finansowy projektów i ocena op³acalnoœci 
inwestycji  (2 h)

? Zrównowa¿one zamówienia publiczne oraz partnerstwo 
publiczno-prywatne (PPP) w gospodarce odpadami 
komunalnymi  (2 h)

? Ekologiczna ocena systemu gospodarki odpadami z 
wykorzystaniem metody LCA  (4 h)

? Aspekty spo³eczne wdra¿ania systemu gospodarki 
odpadami  (3 h)

Szkolenia organizowane bêd¹ w formie wyk³adów, warszatów, 
æwiczeñ interaktywnych

Zapraszamy do udzia³u w konferencji oraz cyklu szkoleñ z zakresu funkcjonowania podmiotów w nowym systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Odbiorcy:        Kadra zarz¹dzaj¹ca i pracownicy jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym pracownicy jednostek
                         gospodarki odpadami w gminach, przedsiêbiorstw komunalnych oraz osoby z sektora publicznego
                         zainteresowane  problematyk¹

Wyk³adowcy:  Eksperci z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Miejsce i czas: 2-3 spotkania  w ka¿dym z województw (w okolicy zamieszkania Uczestników) w okresie XI 2012 - XII 2013

Koszt:              220 z³ za 3-dniowy cykl (ok. 15% kosztu ca³ego szkolenia)

Korzyœci:        Poszerzenie wiedzy dotycz¹cej funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami
                        Kameralna grupa (15 osób)
                        Jeden dzieñ zajêæ komputerowych z wykorzystaniem programów u³atwiaj¹cych zarz¹dzanie gospodark¹
                        odpadami 
                        Dofinansowanie 85% kosztów szkoleñ
                        Wykwalifikowana kadra
                        Materia³y szkoleniowe
                        Certyfikat ukoñczenia szkoleñ
                        Przerwa kawowa i obiad

Ramowy program konferencji:

Czêœæ I - Nowa rzeczywistoœæ w gospodarce odpadami – 
aspekty prawne, organizacyjne i finansowe systemu

Czêœæ II - Warsztaty tematyczne dla samorz¹dowców 
i przedsiêbiorców
Warsztat A: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
w Polsce
1. Uwarunkowania prawne i technologiczne nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
2. System gospodarki odpadami w wybranych krajach UE - 
dobre praktyki
3. Uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i spo³eczne nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Warsztat B: Metody zagospodarowania odpadów komunalnych
1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych
2. Odzysk energii z odpadów jako metoda zagospodarowania 
odpadów komunalnych 
3. Prezentacja doœwiadczeñ austriackich 
Warsztat C: Technologie w gospodarce odpadami - 
prezentacje firm

Czêœæ III - W którym punkcie systemu gospodarki odpadami 
jesteœmy i gdzie bêdziemy za rok, za piêæ lat..? - dyskusja panelowa

Wiêcej informacji: www.meeri.pl
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