Kje so priložnosti, ovire in potenciali pri ustvarjanju okolju
prijazne mobilnostne infrastrukture – bodisi na načelni
bodisi na povsem praktični ravni? Kako uspeti na trgu
zelene mobilnosti? Kako še bolj razširiti urbano
kolesarstvo? Odgovore na vprašanja bomo tokrat iskali z
(izjemoma tremi!) gosti:
Polona Andrejčič Mušič, strokovnjakinja za prometno
varnost in kolesarje
Iztok Mohorič, kolesa Woodster
Jasmina S. Šupuk, vodja projekta Karocikel

PREDVIDEN PROGRAM SREČANJA

PRILOŽNOSTI, SMERNICE IN OVIRE

Dobrodošli vsi, ki jih tematika zanima. Še posebej vabimo
zelene podjetnike* - začetnike, ki se želijo preizkusiti v
podjetniških vodah z zeleno poslovno idejo, pa tudi
izkušene z že uspešno dejavnostjo, ki se razvija in raste.

V četrtek, 16. oktobra 2014, ob 8. uri v Info
točki Okoljskega centra, Trubarjeva 50, 1000
Ljubljana

Saj veste: za uspešno žetev potrebujemo: 1. dobra
semena (ideje), 2. delavnega kmetovalca (podjetnika), 3.
rodovitno zemljo (dobro infrastrukturo) in dovolj vode
(denar). Vabljeni, da skupaj vzgojimo sadike zelenega
gospodarstva!

Dogodek je odprtega tipa, na njem pa udeleženci
izmenjajo svoje znanje in delijo izkušnje. Udeležba je
brezplačna, za lažjo organizacijo pa prosimo za potrditev
najkasneje do ponedeljka, 13. oktobra 2014, z izpolnjeno
spletno prijavnico. Dodatne informacije na tel.: 01 907 13
37, 031 717 231 (Matej).

Vabimo vas na 4. eko podjetniško jutro:

TRAJNOSTNA
MOBILNOST

Mobilnost ni tema le tistega vsakoletnega septembrskega
tedna, ampak jo doživljamo vsak dan: na poti v službo ali
po opravkih, med potovanji, za srečevanja in klepetanja.
A kako s to tako zelo pogosto aktivnostjo čim manj
vplivati na naše okolje? Kako motoriziran promet
nadomestiti s tistim na lastni pogon? Kako še bolj
spodbuditi kolesarjenje v zlasti urbanih območjih? Prav
zato vas vabimo na 4. eko podjetniško jutro, da skupaj
odkrijemo, kako se z “zeleno” mobilnostjo premikati
modro.

V pričakovanju prijetnega in koristnega druženja vas lepo
pozdravljamo.

8:00 Zbiranje udeležencev
8:30 Uvodni pozdrav
Kratka predstavitev sodelujočih predavateljev: Polona
Andrejčič Mušič, Iztok Mohorič, Jasmina S. Šupuk
9.45 Druženje, mreženje: izkušnje in potrebe podjetnikov
10:30 Zaključek srečanja

PRIJAVA

Za odjavo od novic kliknite na to povezavo.
* Zeleno gospodarstvo: gospodarstvo, ki izboljšuje blagostanje in
socialno pravičnost, ob tem pa pomembno zmanjšuje okoljska tveganja
in izčrpavanje naravnih virov. Zeleno gospodarstvo je nizkoogljično,
učinkovito uporablja vire in je socialno vključujoče. (UNEP, 2014)

Ekipa Umanotere

