Dansk Materiale Netværk afholder workshop om
Plast, miljø og cirkulær økonomi

Torsdag, den 3. maj 2018 - kl. 10.00
Aalborg Universitet, Niels Bohrs Vej 8, DK-6700 Esbjerg
Workshoppen er for dig, som ønsker at drøfte plast, miljø og cirkulær økonomi med parter
som arbejder indenfor feltet, med mulighed for at skabe nye kontakter og drøfte
potentielle projekt samarbejdsmuligheder.
På dagen vil der være indlæg fra flere virksomheder der arbejder med genbrug og/eller
håndtering af plastaffald og indlæg fra en forskningsinstitution. De vil hver især komme
ind på både muligheder og udfordringer i forhold at sortere og øge genanvendelsen af
plast og kompositter.
Der vil være repræsentanter fra Eurocenter og det syddanske EU-kontor, der vil informere
om, hvilke muligheder der er for at få støtte fra EU til projekter indenfor området, og
informere om hvordan man finder partnere til et velegnet/habilt konsortium.
Derudover vil der være indlæg fra en virksomhed, der arbejder med genbrug af
kompositter, og som har haft succes med at søge H2020 funding.
Se mere om baggrunden for temaet, se programmet og få praktiske oplysninger på de
næste sider.

Plast, miljø og cirkulær økonomi er på den politiske dagsorden
Ikke kun i Danmark men globalt er plast, miljø og cirkulær økonomi på den politiske
dagsorden.
To af EU’s 4 prioriteringer er miljø og cirkulær økonomi og fra Europa kommissionen er
for nylig kommet den første europæiske plaststrategi nogensinde med store ambitioner
på plastområdet og med henblik på mere cirkulær økonomi.
Målet med strategien er at beskytte miljøet mod plastforurening og samtidig danne grundlaget for en ny plastøkonomi, hvor udformningen og produktionen af produkter lever op
til nødvendigheden af at genbruge, reparere og genanvende.
Men hvad gør vi ved problemet nu og her med den megen plast i havet og hvad gør vi
eksempelvis ved de store mængder hærdeplast efter endt brug?
Formålet med dagen er at samle en kreds af virksomheder og organisationer, der arbejder
med plast, miljø og cirkulær økonomi og drøfte de problematikker og muligheder der er
i den forbindelse. Hvor er vi nu, og kan der skabes gode forretningsmuligheder ved at
arbejde med affald/genbrug?
Dagen indledes med et indlæg fra Miljø- og fødevarestyrelsen, der vil informere om den
danske plasthandlingsplan.
Se det foreløbige program og praktiske oplysninger på de næste sider.

Foreløbigt program
10.00

Registrering og kaffe

10.10

Velkomst og introduktion
v/Bente N. Christensen, Polymerspecialist, Projektleder Dansk Materiale Netværk
H2020-Net

10.20

Den danske plast handlingsplan
v/Frank Jensen, Specialkonsulent Miljø- og Fødevareministeriet

10.50

Opsamling af plast fra vandmiljø – Indlægget er på engelsk
v/Neha Mehta, Manager Special Projects DESMI Ro-Clean

11.05

Erfaringer med genanvendelse af postconsumer plast med fokus på fiskenet
v/Hans Axel Christensen, CEO Plastix

11.25

Værdiskabelse af lavværdi plastaffald vha. pyrolyse
v/Hanne Risgaard, Rådgivende Ingeniør og Miljøchef Quantafuel

11.45

Frokost og networking

12.45

Udnyttelse og værdiskabelse af plast og kompositaffald
v/Kim Dalsgaard, Leder Dansk affaldsminimering

13.05

Håndtering og værdiskabelse af kompositaffald
v/Morten Gantris Sørensen, Afdelingsleder H.J.Hansen Genvindingsindustri

13.25

Omdannelse af fiberforstærkede plast kompositter til værdifulde produkter vha.
solvolyse
v/Hülya Ucar, Videnskabelig assistent Aalborg Universitet

13.45

Horizon 2020 - Muligheder for projekt finansiering – plast miljø og cirkulær økonomi
v/Stefanie Bondy Jørgensen, Specialkonsulent Styrelsen for forskning og uddannelse

14.05

Partnersøgning til EU projekter samt information om fundingmuligheder
v/Thomas Jensen, EU Consultant, South Denmark European Office

14.25

Virksomhedscase - En virksomheds erfaringer med H2020
v/Johan Frandsen, Frandsen Industry

14.45

Debat og kaffe

Praktiske oplysninger:
Mødedato:

Torsdag, den 3. maj 2018 - kl. 10.00

Mødested:

Aalborg Universitet, Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg, Lokale A 130

Arrangør:

Dansk Materiale Netværk, DMN

Sprog:

Dansk og Engelsk

Tilmelding:

Seneste tilmelding den 19. april 2018

Pris:

Medlemmer af DMN er gratis, men tilmelding kræves
Øvrige deltagere
DKK 500,00 ekskl. moms
Der beregnes et gebyr for udeblivelse på DKK 500,00 ekskl. moms

Ankomst med tog:

Der er 3,3 km fra banegården til Niels Bohrs Vej 8.

Taxa tlf.:

75 14 45 00

Bus:

Bus Nr. 5 kører fra stationen og holder 400 m fra adressen

Tilmelding til:

Har du spørgsmål kontakt da:

Tanja Bødker Pedersen

Bente Nedergård Christensen

Økonomiansvarlig
Plast Center Danmark,
Sekretariat & Facilitator af PlastNet
Niels Bohrs Vej 6
DK-6700 Esbjerg

Polymerspecialist - Projektleder
Plast Center Danmark,
Sekretariat & Facilitator af PlastNet
Niels Bohrs Vej 6
DK-6700 Esbjerg

Tel.: +45 36 97 36 02 (direkte)
E-mail: tbp@dmn-net.com

Tel.: +45 36 97 36 03 (direkte)
E-mail: bnc@dmn-net.dk

