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Konzorcij Water2Return (W2R) z veseljem sporoča, da bo 23. avgusta 2021 v Gornji Radgoni (SI) v okviru 59. 

Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma organiziral dve delavnici za krepitev zmogljivosti. Veseli smo 

sodelovanja dveh glavnih kategorij udeležencev: predstavnikov klavniške industrije in predstavnikov 

kmetov oz. končnih potrošnikov. 

Cilja obeh dogodkov sta: 

 ustvariti podporo za operativne aplikacije tehnologij W2R v prostorih novih klavnic; 

 Ozaveščati o kakovosti agronomskih izdelkov W2R; 

 Ozaveščati o tem, kako projekt prispeva k trajnosti in krožnosti sektorja. 

Dogodek bo potekal v hibridni obliki, ki omogoča največjo prilagodljivost pri udeležbi. Obe delavnici se 

bosta izvedli ena za drugo (od 10:00 do 12:00, naslovljena na kmete in potrošnike ter od 12:30 do 14:30, 

namenjena klavniški industriji). Poleg tega bo zunaj, poleg stojnice Water2Return, na voljo bazen z algami 

za prikaz ponovne uporabe hranil. 

Svetovalni odbor in več gostujočih govornikov bodo razpravo animirali s prilagojenimi govori sektorskega 

pristopa. Na dnevnem redu so naslednje teme: 

 „Predpisi politike in okoljske koristi uporabe inovativnih enot za čiščenje odpadnih voda“; 

 „Poslovni vidiki: pomen opredelitve CAPEX in OPEX ter ekonomske koristi uporabe enot za čiščenje 

odpadne vode“ 

 „Pomen recikliranja hranil in kakovosti gnojil izdelanih v sistemu krožnega gospodarstva 

apliciranega na primeru klavniških odpadnih vod“ 

 „Organska gnojila in biostimulansi: tržni potencial in regulativni vidiki“. 

Imeli bomo priložnost predvajati videoposnetek, ki ga je ustvaril partner ELO in bo z avdiovizualnim 

dodatkom prispeval k ozaveščanju o dejavnostih projekta. Udeleženci bodo takoj, ko bo pripravljeno, prejeli 

tudi poročilo za javnost (layman's report), ki ga je razvilo podjetje 2B. 

Ta dogodek je priložnost, da vključimo zainteresirane strani in zberemo njihove povratne informacije, ki so 

ključne za trženje tehnologij W2R. V ta namen smo razvili vprašalnik, prilagojen različnim kategorijam. 

Prisotne bomo prosili, da jih izpolnijo, skupaj s predlogi in opombami. Zahvaljujoč tej dragoceni informaciji 

bomo bolje opremljeni za strateško iskanje rešitev W2R na trgu. 

Ta dan je na splošno odprt dogodek za vrsto regionalno usmerjenih pobud, kjer bodo k razpravi povabljene 

tudi druge ciljne skupine (npr. Industrija čiščenja odpadnih voda, industrija gnojil), pomembne za kontekst 

W2R. 

Ne zamudite priložnosti, ostanite z nami! 


