Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,
Προσκαλείσθε στο Διεθνές Συνέδριο CirClE2019 «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της
κυκλικής οικονομίας» και SMile2019 «6ο Συνέδριο για τη βιώσιμη κινητικότητα και τα
ευφυή συστήματα μεταφορών», που διοργανώνεται από το Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την αιγίδα των Γενικών
Διευθύνσεων Περιβάλλοντος (DGENV) και Κινητικότητας και Μεταφορών (DGMOVE) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Μαρτίου 2019 στο
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Επισυνάπτεται προκαταρκτικό Πρόγραμμα.
Το τελικό Πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στα νησιά, με έμφαση στη
διασυνοριακή συνεργασία και την ενδυνάμωση των διμερών και πολυμερών σχέσεων, η
ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ενίσχυση οικονομικών και επιχειρηματικών ευκαιριών, η
προώθηση της πράσινης και μπλε ανάπτυξης, της βιώσιμης κινητικότητας και των ευφυών
συστημάτων μεταφορών, εφαρμόζοντας τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας στα νησιά.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα συζητηθεί η ανάγκη υλοποίησης Ολιστικών Σχεδίων Κυκλικής
Οικονομίας, αλλά και Αειφόρου Κινητικότητας για τα νησιά, καθώς και ο ρόλος των
υφιστάμενων δικτύων στην υποστήριξη αυτών των πρωτοβουλιών. Με βάση το νέο πλαίσιο
κυκλικής οικονομίας και το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κινητικότητα, το Συνέδριο,
εστιάζοντας στην ενίσχυση ικανοτήτων και στην περιφερειακή συνεργασία, θα ασχοληθεί
με θέματα όπως τα ακόλουθα:







Οικολογική κινητικότητα.
Προκλήσεις και ευκαιρίες κυκλικής οικονομίας σε νησιωτικές περιοχές της ΕΕ.
Πρωτοβουλία Καθαρής Ενέργειας στα νησιά.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Διαχείριση υδάτινων πόρων.
Στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων και πλαστικών.








Καθαρές μεταφορές και αστικές συγκοινωνίες.
Γαλάζια ανάπτυξη.
Συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και συναφή χρηματοδοτικά εργαλεία.
Τεχνολογίες πληροφοριών και έξυπνα νησιά.
Έξυπνα και βιώσιμα συστήματα μεταφορών.
Υποδομές και Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Σε παρακείμενο εκθεσιακό χώρο θα παρουσιάζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τη
βιώσιμη κινητικότητα και την ηλεκτροκίνηση, καθώς και καινοτόμα έργα,
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, που σχετίζονται με θέματα κυκλικής οικονομίας και
βιώσιμης κινητικότητας.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα διεξαχθεί workshop με θέμα τα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφoριών, GIS.
Εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Συνεδρίου: www.circle2019.eu/register.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και προσβλέπουμε στην ενεργό
συμμετοχή σας στο προγραμματιζόμενο Συνέδριο.
Με εκτίμηση,

Βασιλική Αναστασιάδου
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων Κυπριακής Δημοκρατίας

Γεώργιος- Σταύρος Κρεμλής
Διευθυντής ε.τ. της Γ.Δ. Περιβάλλοντος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Υπεύθυνος για Θέματα Νησιωτικότητας
και Κυκλικής Οικονομίας
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής (CIrClE)

