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Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Sekcija za makromolekule HDKI-ja
Hrvatska gospodarska komora
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu
organiziraju

Važni datumi
15. 6. 2019. – rok za prijavu i slanje sažetaka
30. 6. 2019. – recenzija i prihvaćanje sažetaka
27. 9. 2019. – rok za za slanje radova

Kotizacija

Eko dizajn za kružno gospodarstvo
27. rujna 2019.

Hrvatska gospodarska komora
Rooseveltov trg 2, Zagreb

bez kotizacije

Podatci za sponzore
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Adresa: Berislavićeva 6/I, 10 000 Zagreb
Banka: Zagrebačka banka
Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000,
Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR5323600001101367680
SWIFT: ZABAHR2X
Naznaka: VII. HSKTM 2019.
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Doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
Tel.: 01/4597-238
e-pošta: hsktm@fkit.hr
Mrežna stranica: www.hdki.hr/hdki/skupovi/HSKTM
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Predsjednica Organizacijskog i programskog odbora
Prof. dr. sc. Elvira Vidović
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Poštovane kolegice i kolege,
čast mi je pozvati vas na VII. hrvatski simpozij o kemiji
i tehnologiji makromolekula – Eko-dizajn za kružno
gospodarstvo, koji će se održati 27. rujna 2019. u Zagrebu. Skup organiziraju Sekcija za makromolekule
Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa,
Hrvatska gospodarska komora i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Cilj skupa je okupljanje i povezivanje znanstvenih i gospodarskih dionika u Republici
Hrvatskoj koji se bave kemijom i tehnologijom polimera
radi uspostave i unaprjeđenja njihove međusobne suradnje. Posebna pozornost bit će posvećena eko-dizajnu i kružnom gospodarstvu u područjima proizvodnje,
primjene i zbrinjavanja polimernih materijala za različite
namjene od proizvoda široke potrošnje, preko prehrambene do farmaceutske industrije i medicine. Planirane
aktivnosti u skladu su s prvom europskom Strategijom
o plastici u kružnom gospodarstvu, usvojenom u siječnju 2018. godine, koja postavlja temelje novoj, održivoj
ekonomiji tih materijala. Njezin je glavni cilj do 2030.
godine plastičnu ambalažu u Europi učiniti u potpunosti
reciklabilnom i ponovno upotrebljivom. Snažna potpora inovativnim postupcima za unaprjeđenje kružnog
gospodarstva osigurana je kroz program Obzor 2020.
pri čemu rješenje problema plastičnog otpada pretpostavlja promjene dizajna, načina proizvodnje, upotrebe i
postupaka recikliranja uz stvaranje novih radnih mjesta.
Glavne teme skupa su:
• pametna, inovativna i održiva rješenja u proizvodnji i
preradi polimernih materijala
• gospodarenje polimernim otpadom.
Rad Skupa odvijat će se kroz usmena i posterska priopćenja znanstvenih i gospodarskih subjekata. U okviru skupa održat će se okrugli stol na temu Eko-dizajn u
funkciji kružnog gospodarstva.
Skup će se održati u prostorijama Hrvatske gospodarske
komore u Zagrebu bez naplate kotizacije.
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