ROHEMAJANDUS JA KESKKONNAJUHTIMINE VÄIKEETTEVÕTETES
SEMINAR
Toimumisaeg: 26. märts 2015 kell 9:20 – 12:20
Toimumiskoht: Meriton Grand Conference & Spa hotell (Paldiski mnt.4, Tallinn)
Sihtrühm: väikeettevõtted ja teised keskkonnajuhtimisest huvitatud huvirühmad
Suurenev konkurents, keskkonnaalaste õigusaktide nõuded ja kallinevad ressursid on tekitanud olukorra, kus ka
paljud väikeettevõtjad pööravad oma keskkonnategevusele rohkem tähelepanu. Poliitilisel tasandil räägitakse üha
enam rohemajandusest, ringmajandusest, biomajandusest ja mitmetest teistest kontseptsioonidest ning
strateegiatest, mis peaksid aitama Euroopa Liidu majandust keskkonnasäästlikumaks muuta ja seeläbi tõsta ka
ettevõtete konkurentsivõimet. Selleks on püstitatud nii Euroopa kui ka Eesti riigi tasandil poliitilised eesmärgid,
mille täitmiseks on ette nähtud erinevad ettevõtetele suunatud toetusmehhanismid. Samas on tihti just
väikeettevõtted need, kellel puudub ülevaade, kuidas selles muutuvas olukorras oleks mõistlik oma
majandustegevust kavandada. Mitmete Eesti edukate väikeettevõtete kogemused näitavad, et lihtsate
keskkonnajuhtimissüsteemide ja -vahendite teadlik kasutamine igapäevases juhtimistegevuses aitab energia- ja
ressursitõhusalt tegutseda ning seeläbi olla edukamad ja konkurentsivõimelisemad.
Nendele teemadele keskendubki Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) korraldatav
seminar „Rohemajandus ja keskkonnajuhtimine väikeettevõtetes“. Seminari võtab muuhulgas kokku
väikeettevõtete keskkonnajuhtimisele suunatud projekti „Väikeettevõtete ökoloogilise jalajälje vähendamine“
tulemused. Projekti käigus korraldatud koolituste käigus tutvustati lihtsaid keskkonnajuhtimisvahendeid (vt
www.ecotoolkit.eu) enam kui 45-le ettevõttele ja organisatsioonile. Tänaseks on paljud neist rakendanud
keskkonnajuhtimissüsteemi ja saanud vastava keskkonnamärgise.

PÄEVAKAVA
09:05 – 09:20
09:20 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:20
11:20 – 11:35
11:35 – 12:00
12:00 – 12:20

Tervituskohv
Sissejuhatus
Rohemajandus, ringmajanduse, biomajanduse - mis ja milleks ettevõtluse kontekstis?
(Rando Värnik, Maaülikool)
Euroopa Liidu ringmajanduse pakett - edasised arengud (Peeter Eek, Keskkonnaministeerium)
Kavandatavad ettevõtetele suunatud rahastusvõimalused jäätmete ringlussevõtu, energiasäästu ja
ressursitõhususe valdkonnas (Marika Lillemets, Keskkonnaministeerium)
Rohemajanduse kompetentsikeskus ja selle seos väikeettevõtetega (Sulev Alajõe, Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus)
Kohvipaus
Ülevaade Ecotips projekti tulemustest. GreenEcoNet platvormi tutvustus
(Evelin Urbel-Piirsalu, SEI Tallinn)
Väikeettevõtte hea näide (OÜ Werrowool)

Seminar on osalejatele tasuta
NB! Vajalik on eelnev registreerimine elektroonilises ankeedis (hiljemalt 23. märtsil). REGISTREERI SIIN!
Lisainfo seminari kohta:
Evelin Urbel-Piirsalu, SEI Tallinn: evelin.urbel@seit.ee, 6276116
Seminari korraldamist rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

