
 

 

 
POZVÁNKA   
Setkání ERDV Sítě cirkulární ekonomiky  
#ESG (Environmental, Social, Governance) regulace 
28. března 2023, Workshop, on-site @ OÖ Zukunftsforum 2023  

 
 
Přednášky se budou konat v němčině nebo češtině a budou simultánně tlumočeny do druhého jazyka. 
 
Kdy:  28. března 2023, 12:00 – 14:30  
 
Kde: OÖ Zukunftsforum 2023 (Hornorakouské fórum budoucnosti) 
 Oberbank Donau-Forum 
 Untere Donaulände 28 
 4020 Linz / AT 
  
Cíl:  Workshop poskytne vhled do současných a budoucích předpisů a zákonů týkajících se 

udržitelnosti v podnicích a představí dopad nových předpisů na cirkulární ekonomiku. 
Kanceláře/partneři sítě EEN – Enterprise Europe Network v rámci ERDV budou informovat o 
svých službách zaměřených na včasnou přípravu na požadavky, kterým budou muset malé a 
střední podniky čelit.   

 
Cílové skupiny: MSP,  aktéři & zainteresované strany z oblasti cirkulárního myšlení, výkumu a ekonomiky 
 
PŘÍHLÁŠKA: Zašlete prosím zpět přiložený registrační formulář. 

 
Akce bude realizována za obsahové podpory týmu EEN a týmu Circular Region společnosti Business Upper 
Austria.  
 
Pro další informace je vám k dispozici tým ERDV společnosti Business Upper Austria (melanie.eggel@biz-up.at, 
iris.reingruber@biz-up.at 
 
 

ERDV Síť Cirkulární Ekonomiky |Napříč technologiemi, odvětvími a přes 
hranice: 
Budování sítí, výměna vědomostí, komunikace a spolupráce mají posílit 
cirkulární myšlení, cirkulární výzkum a cirkulární ekonomiku v ERDV a 
jsou středobodem budoucích aktivit.  

Cirkulární myšlení vytváří povědomí na všech úrovních, protože 
cirkulární ekonomika funguje pouze tehdy, když všichni táhnou za stejný 
provaz. Cirkulární výzkum zahrnuje všechny instituce výkumu a vývoje, 
které hledají nové přístupy a vyvíjejí řešení na vědecké úrovni. Cirkulární 
ekonomika se zabývá novými obchodními modely a zaváděním cirkulární 
ekonomiky v podnicích.  

melanie.eggel@biz-up.at
mailto:iris.reingruber@biz-up.at


 

 

 
 
PROGRAM 
Setkání ERDV Sítě cirkulární ekonomiky 
#ESG (Environmental, Social, Governance) regulace 
28. března 2023, Workshop, on-site @ OÖ Zukunftsforum 2023 
 
 
12.00  Zahájení & úvod   
 
 
12.15 Přehled: EU ESG regulace (EU taxonomie, zákon o dodavatelském řetězci...) 

• Prezentace již přijatých a připravovaných předpisů a jejich současného významu pro velké 
společnosti a budoucího významu pro male a střední podniky 
Markus Mair / Philipp Schöftner, Enterprise Europe Network | Business Upper Austria 
 
 

12:35   Dopad EU ESG regulací (EU Taxonomie, zákon o dodavatelském řetězci...) na cirkulární ekonomiku 

• Rozšíření první prezentace o téma cirkulární ekonomiky a významu nových předpisů na cirkulární 
ekonomiku 
Birgit Gahleitner, Sustainable Business Transformation Coach – Cirkulární ekonomika a 
udržitelnost 

  
12.50 EEN AT/BAY/CZ Podpůrné služby pro MSP 

• Za každý region vystoupí zástupce EEN příslušného regionu s 15minutovou prezentací o místní 
nabídce pro podniky v oblasti udržitelnosti, včetně příkladů z praxe 

• Robin Hesch, Enterprise Europe Network | Bayern Innovativ, Nürnberg/DE 

• Jakub Masri, Enterprise Europe Network | JIC, Brno/CZ 

• Philipp Schöftner, Enterprise Europe Network | Business Upper Austria 
 
13.35 Rethink – Repair – Remanufacture – Recycle  

Interaktivní část: Co již děláme? Čím bychom se měli zabývat?  

• Na základě 4 cirkulárních R Rethink, Repair, Remanufacture a Recycle prověříme vlastní snahy 
účastníků workshopu o cirkulárnost 
Melanie Eggel, tematická manažerka ERDV Cirkulární ekonomika | Business Upper Austria 
 

14.20  Závěr & výhled 

• Shrnutí workshopu 

• Výhled na nadcházející aktivity ERDV Sítě cirkulární ekonomiky 

• Výhled na nadcházející program Hornorakouského fóra budoucnosti (OÖ Zukunftsforum) 
Melanie Eggel, tematická manažerka ERDV Cirkulární ekonomika | Business Upper Austria 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


