Prezentace dílčích výsledků projektu ENTeR
na konferenci „TEXCHEM 2018“

Ve dnech 8.-9.listopadu 2018 se v Pardubicích konal již 50.ročník celostátní koloristické
konference se zahraniční účastí TEXCHEM 2018. Hlavními tématy, které rezonovaly celým
programem, byly inovace a oběhové hospodářství.
Program prvního dne přinesl velmi cenné informace o programu regionálních inovačních
strategií
„RegioTEX“,
kdy
programoví
manažeři
spolupracujících
regionů
(Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického) představili aktuální možnosti podpory
inovací a další koncepce činnosti ve spolupráci s průmyslovou sférou. Odpolední program
pak byl věnován prezentacím zahraničních řešitelů úspěšných výzkumných projektů v rámci
projektu RESET, kdy nechybělo ani téma recyklace textilních odpadů.
Na tato témata pak obsahově navazovala přednáška Ing. Chybové (INOTEX spol. s r.o.) na
téma „Produkce a zpracování textilních odpadů v zemích střední Evropy“ představující dílčí
výsledky projektu ENTeR. Na 50 účastníků si tak mohlo vyslechnout výsledky studií o
aktuální situaci v produkci a nakládání s textilními odpady nejen v regionech zúčastněných
v tomto projektu, ale i v dalších středoevropských zemích. Hlavním závěrem studie bylo, že
v téměř všech těchto zemích je evidentní potřeba inovací v oblasti zpracování a využívání
především odpadů z výroby technických textilií, jejichž produkce je v současnosti jedním
z nejvýznamnějších výrobních směrů ve střední Evropě. Rovněž zvýšení efektivity
separovaného sběru starého textilu od obyvatelstva a jeho recyklace bude v nejbližších letech
vyžadovat změny v řešení s ohledem k nadcházející povinnosti významného odklonu od
skládkování a povinnosti všech členských zemí EU zavést do roku 2025 tříděný sběr
textilního odpadu.

ENTeR – Expertní síť pro recyklaci textilií
Mezinárodní projekt ENTeR podporovaný z prostředků programu spolupráce Interreg
CENTRAL EUROPE se zaměřuje na snižování vzniku odpadů z textilního průmyslu a
možnosti jejich využití. V rámci projektu bude vytvořeno virtuální centrum (on-line
platforma), které urychlí spolupráci mezi zúčastněnými textilními regiony a podpoří
společnou nabídku inovačních služeb hlavních místních výzkumných center a podnikatelských
asociací zaměřenou na zpracování a využití textilních odpadů. Cílem je prokázat přínos
operačního modelu spolupráce mezi výzkumnými a obchodními partnery, založeného na online nástroji a sdílení zkušeností v oblasti eko-designu odpadů a efektivního využívání zdrojů.
Více informací o projektu na stránkách www.interreg-central.eu/enter

