Komunikat prasowy czerwiec 2018

Pollutec : 40 lat innowacji w sektorze ochrony środowiska
Od 27 do 30 listopada 2018 r. – Centrum Wystawowe Lyon Eurexpo
W tym roku targi Pollutec świętują 40 lat istnienia! Przeszliśmy długą drogę od pierwszych edycji targów w
latach 70. XX wieku poświęconych wyposażeniu do przetwarzania zanieczyszczeń i odpadów. Obecnie
targi są jednocześnie witryną sektora ochrony środowiska – prezentują unikalną ofertę eko-innowacji i
zielonych technologii, miejscem spotkań – gromadzą przedstawicieli wszystkich gałęzi przemysłu oraz
inkubatorem przedsiębiorczości - wspierają rozwój nowych sektorów np. przydomowych oczyszczalni
ścieków, biogazu, inżynierii bezwykopowej i inżynierii ekologicznej. Targi Pollutec stanowią nieodzowne
spotkanie profesjonalistów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska i klimatu: przedstawicieli
eko-przemysłu, samorządów lokalnych oraz wszystkich gałęzi przemysłu i usług. Będąc prawdziwym
odzwierciedlenie różnorodności i bogactwa rynków, salon jest także okazją do zapoznania się z przyszłymi
trendami.
Edycja 2018, bardziej niż kiedykolwiek pokazuje, że targi Pollutec stawiają sobie za cel prezentować
możliwości i konkretne rozwiązania odpowiadające na wyzwania ekologiczne, ekonomiczne i społeczne
firm, miast i terytoriów. Salon jest dostawcą rozwiązań umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów
naturalnych, walkę ze zmianami klimatycznymi i ich wpływem na terytoria, poprawę jakości środowiska
życia i zachowanie różnorodności biologicznej.
Targi Pollutec 2018 gromadzą wystawców z 14 sektorów tematycznych* i prezentują zagadnienia łączące
wiele różnych dziedzin np. zrównoważony rozwój miast i zrównoważony przemysł – infrastruktura, sieci,
połączenia… oraz rynki, które mają specyficzne potrzeby i oczekiwania : morze i wybrzeże ; szpitale; sektor
usług; obszary wiejskie i rolnicze.
Jako wydarzenie o charakterze międzynarodowym targi Pollutec proponują w tym roku prezentację trzech
regionów świata: Afryki, Azji Południowo-wschodniej i Ameryki Południowej. Zainicjowana w 2016 roku
Przestrzeń poświęcona Afryce stała się miejscem spotkań autorów projektów pochodzących z 22 krajów
afrykańskich. W 2014 roku gościem honorowym targów było Wybrzeże Kości Słoniowej. W tym roku
gościem honorowym będzie kolejny kraj frankofoński z kontynentu afrykańskiego – Burkina Faso. Targi
Pollutec będą etapem Szczytu Afryka Francja 2020 poświęconego tematyce zrównoważonego rozwoju
miast ogłoszonego przez prezydenta Emmanuela Macrona w Wagadugu, stolicy Burkiny Faso.

Najlepsze rozwiązania z dziedziny eko-innowacji na powierzchni 90 000 m2
Światowa stolica innowacji z sektora ochrony środowiska, targi Pollutec oferują program w całości
poświęcony eko-innowacjom i tematyce cleantech. Szereg rozwiązań zostanie zaprezentowanych na
stoiskach wystawców, podczas konferencji i w ramach różnych konkursów odbywających się w czasie
trwania targów. Witryna Innowacji organizowana z PEXE network of France's eco-businesses ma na celu
wyróżnić rozwiązania technologiczne i usługi najbardziej obiecujące z punktu widzenia potencjału rynku.
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Zorganizowanych zostanie wiele Innovation Spots, które umożliwią uczestnictwo licznym startupom z
różnych krajów oraz inkubatorom przedsiębiorczości z Burkina Faso i Kenii. Przestrzenie te zaprezentują
profesjonalistów i innowacyjne rozwiązania z różnych dziedzin : E-tech ( technologia w służbie ochrony
środowiska), mobilność, zielona chemia, gospodarka obiegu zamkniętego…
Wszyscy uczestnicy Innovation Spots będą mieli możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań
inwestorom biorącym udział w targach. Prezentacje będą odbywały się na arenie Pitch Ring, która w tym
roku będzie także miejscem dyskusji przedstawicieli świata gospodarki i polityki na tematy wybrane przez
odwiedzających na kilka tygodni przed targami.

Gospodarka obiegu zamkniętego : temat obowiązkowy podczas targów Pollutec
Gospodarka obiegu zamkniętego określa zbiór praktyk, które mają na celu chronić, lepiej wykorzystywać i
mniej marnotrawić zasoby naturalne: powietrze, wodę, glebę i surowce naturalne. Zakłada
przekształcenie naszych sposobów projektowania, produkcji i konsumpcji, aby zoptymalizować zużycie
surowców i zmniejszyć wpływ na środowisko, a co za tym idzie zredukować ilość odpadów. Prezentując
produkty i usługi, które mają niewielki wpływ na środowisko oraz rozwiązania ułatwiające ponowne
wykorzystanie produktów lub recycling targi Pollutec od wielu lat wspierają dążenia do powstania
gospodarki obiegu zamkniętego.
W ramach edycji 2018 organizatorzy targów Pollutec we współpracy z władzami Lyonu organizują
Pierwszy Międzynarodowy Szczyt dla Miast i Rejonów poświęcony Gospodarce Obiegu Zamkniętego. W
ramach wydarzenia odbędą się sesje plenarne, warsztaty tematyczne i spotkania z udziałem
przedstawicieli samorządów lokalnych i firm, mające na celu realizację projektów regionalnych w ramach
współpracy sektora publicznego i prywatnego. W promocję wydarzenia zaangażowani zostali partnerzy
targów z Francji, Europy i całego świata, aby pozyskać do programu różnorodne projekty z dziedziny
gospodarki obiegu zamkniętego z różnych krajów. Szczyt odbędzie się 28 listopada br. i jest organizowany
we współpracy z Ademe, Eco Maires, Francuskim Instytutem Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Orée,
CIRIDD i ONU Environnement.
Pollutec proponuje także różne animacje ilustrujące zmiany wprowadzane w poszczególnych branżach,
które przyczyniają się do powstania gospodarki obiegu zamkniętego – pojazdy wycofane z eksploatacji,
odpady elektryczne i elektroniczne, w tym telefony komórkowe, odpady z placu budowy.
Następna edycja tragów Pollutec odbędzie się od 27 do 30 listopada br. w Centrum wystawowym Lyon
Eurexpo!
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Burkina Faso, gość honorowy targów Pollutec 2018
Burkina Faso - państwo w Afryce Zachodniej bez dostępu do morza. Gospodarka kraju jest oparta głównie na
rolnictwie (największy eksporter bawełny na kontynencie afrykańskim). Władze stawiają na rozwój energii ze źródeł
odnawialnych (projekty dużych elektrowni słonecznych). Od dwóch lat kraj notuje wzrost gospodarczy (+ 5,9% w
2016 i + 6,4% w 2017). Duży przyrost naturalny w miastach – Bobo-Dioulasso (+ 11% rocznie) i w stolicy Wagadugu
(+ 7,2% rocznie) sprawia, że władze szukają rozwiązań problemów związanych z zanieczyszczeniami, transportem i
zdrowiem. Ponad 1,7 miliona ludzi skorzystało z projektu Urban Water Sector Project organizowanego przez Bank
Światowy.

* 14 sektorów targów Pollutec 2018 : Zarządzanie zasobami wodnymi; Zarządzanie siecią; Sprzątanie-Czyszczenie ; Utylizacja
odpadów; Recycling-ponowne wykorzystanie materiałów ; Tereny i gleby ; Instrumentarium-Metrologia-Analiza; Zarządzanie
powietrzem, zapachy i hałas ; Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem ; Energia (produkcja i magazynowanie) ; Efektywność
energetyczna produktów i procesów ; Urbanistyka i mobilność; Bioróżnorodność i środowiska naturalne, Pawilony i instytucje
(wsparcie, edukacja, badania).

Przedstawicielstwo Targów w Polsce:
Międzynarodowe Targi Francuskie
tel. 22 815 64 55
e-mail: promopol@it.pl
www.promosalons.pl
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