
 
Evenimentul de inovaţie ecologică al anului 

 
 

 Cu șase luni rămase până la deschidere, lucrurile sunt deja pe făgaşul cel bun pentru 
Pollutec Horizons, expoziţia internaţională care reuneşte soluţii de avangardă în dezvoltarea 
durabilă a mediului.  
 Anul acesta, este singurul eveniment general care va fi organizat în Europa, acesta 
deservind o gamă tot mai diversă de specialişti cărora se adresează acest domeniu.  
 Viitoarea expoziţie va aborda o gamă completă de subiecte: managementul deşeurilor, 
tratarea apei, energiile regenerabile, eficienţa energetică, calitatea aerului, prevenirea 
riscurilor, biodiversitate, responsabilitatea socială corporativă şi achiziţiile etice, punându-se 
accent pe cercetare şi inovare. Precum această abordare sectorială, Pollutec Horizons 2013 va 
evidenţia o serie de teme inter-sectoriale, cum ar fi managementul urban inteligent, prin 
concentrarea asupra oraşelor sustenabile, eforturi de îmbunătăţire a performanţelor de 
fabricare, prin concentrarea pe industria sustenabilă, şi, pentru prima dată, dezvoltarea 
durabilă în unităţile de asistenţă medicală, ca parte a concentrării pe dezvoltarea spitalelor şi 
dezvoltarea durabilă. Expoziţia va urmări de asemenea abordarea din punct de vedere al 
mediului şi al altor sectoare ale economiei, cum ar fi comerţul şi distribuţia sau industria 
alimentară. Bazându-se pe dezvoltarea internaţională, în acest an Pollutec Horizons salută 
Coreea de Sud, în calitate de ţară a anului şi scoate în evidenţă cele mai bune practici de 
mediu din Scandinavia. 
 
 Forumul tehnologiilor ecologice inovative 
 Ca întotdeauna, cercetarea şi inovarea se află în centrul atenţiei în cadrul Pollutec 
Horizons acestea regăsindu-se la fiecare nivel expoziţional, de la standurile expozanţilor 
independenţi şi pavilioanele comune – unde se aşteaptă peste 150 de lansări şi anunţuri – la 
forumurile de conferinţă şi întâlnirile de afaceri LeCleantech, care în acest an se vor axa pe 
eficienţa energetică. Acestea vor avea o prezenţă mai mare în Forumul Tehnicile Viitorului, în 
Satul Ecotech şi Satul Spaţiu, care în acest an vor cuprinde de asemenea drone pentru uz civil. 
 Patru din cele cinci seturi de premii care sunt prezentate în acest an sunt dedicate de 
asemenea cercetării şi inovării, fie că este sub forma cercetării publice (Premiile pentru 
Tehnici inovatoare pentru mediul înconjurător), produse şi servicii care au fost deja lansate 
(Premii Business pentru mediu), succesul internaţional (Premiile pentru exportul Eco-
Întreprinderii) sau începuturi promiţătoare (Premiile companiilor noi pentru eco-inovare). 
Câştigătorii celei de-a 4-a ediţii a concursului CLER-Obscur pentru scurtmetraje pe tema 
energiei sustenabile vor fi selectaţi pe baza votului prin internet.  
 
 O expoziţie pentru noile sisteme de management urban  
 Încă o dată, oraşul durabil reprezintă o temă majoră a expoziţiei. Lucrând in 
parteneriat cu grupul Advancity, Ubifrance şi AMGVF, asociaţiile Les Eco Maires şi ASTEE, 
precum cu France Cleantech, EDF şi site-ul cu informaţii specializate Cleantech Republic, 
care va găzdui servicii dedicate web TV, Pollutec Horizons se va concentra pe cele mai 
recente progrese în sprijinul "unui trai mai bun în oraş ". Reperele programului includ: 
expoziţii franceze, sinergia tehnologică generată prin managementul inteligent al utilităţilor 
urbane (apă, energie, deşeuri), conservarea naturii în oraş (inginerie de mediu, biodiversitate), 
transport şi logistică. Se vor oferi de asemenea vizite la locaţii model potrivite pentru a fi 
reproduse în alte părţi. 
 
Soluţii complete pentru specialiştii de toate categoriile  



 Expoziţia prezintă de asemenea dezvoltarea industriei durabile, în parteneriat cu FFC 
(Federaţia franceză de ştiinţe chimice) şi altele. Aceasta va prezenta o selecţie de soluţii 
inovatoare, care ar putea contribui la transformarea esenţială a modelelor noastre de 
producţie, în special în domeniile de optimizare a performanţei de prelucrare, de eficienţă 
energetică, de reducere a consumului de materiale şi design eco-social. 
 În acest an, organizatorii expoziţiei au decis de asemenea să lanseze concentrarea pe 
Spital şi dezvoltarea durabilă. Se va pune accent pe managementul mediului în cadrul 
unităţilor de asistenţă medicală, impactul clădirilor care găzduiesc spitale asupra mediului 
precum şi sănătatea personalului la locul de muncă. Această iniţiativă nouă este lansată în 
parteneriat cu mai multe organizații franceze cum ar fi CD2S, H360, IHF, Inéris, SFSE şi 
Uniclima. Aceasta va acoperi de asemenea mediul înconjurător în sectorul comerţului şi 
distribuţiei în colaborare cu Perifem şi mediul înconjurător în industria alimentară împreună 
cu Coop de France.  
    
 
300 de conferinţe şi prelegeri  
 
Întotdeauna un deschizător de drumuri, Pollutec Horizons descifrează ceea ce ne rezervă viitorul, prin 
intermediul unei serii de spaţii tematice: 
 Unsprezece sate organizate de către experţi în domeniul vizat: Biogaz (Biogaz Vallée, Club Biogaz 
ATEE); Inginerie de mediu / Biodiversitate (Ministerul Mediului); Spitalul şi Dezvoltarea Durabilă 
(CD2S, H360, IHF, Inéris, SFSE, Uniclima); Ecotech (reţele de centre de competitivitate cleantech); 
Reciclarea (Federec), Site-uri şi soluri (UPDS), Responsabilitatea socială corporativă (CDAF, DEDH, 
ObsAR, Pas@Pas); Satul Spaţiului (CNES, CETE Sud Ouest, IRSTEA); Mediu, Comerţ şi Distribuţie 
(Perifem). 
 Nouă forumuri de conferinţe: Oraş Durabil; Industrie Durabilă; Spitalul şi dezvoltarea durabilă; 
Tehnici de viitor; Energie; Calitatea aerului; Riscuri şi management de mediu; Responsabilitate socială 
corporativă / Achiziţii & Grijă; Forum soluţii (Apă&Deşeuri). 
NB: Bazându-se pe succesul său de la Pollutec Lyon 2012, Spaţiul Recrutare şi formare se va întoarce şi în 
acest an. Acesta este organizat în parteneriat cu AFITE (Asociaţia franceză de ingineri şi tehnicieni de 
mediu), APEC (Asociaţia de ocupare a forţei de muncă în conducere) şi Envirojob, un site de specialitate. 
 
 Un eveniment internaţional în continuă creştere  
 În prezent, 30% dintre expozanţii Pollutec Horizons şi peste 5.000 din vizitatorii 
expoziţiei provin din toate colţurile lumii. Pentru ediţia din 2013 se continuă acest proces de 
dezvoltare la nivel internaţional prin selectarea Coreei de Sud în calitate de ţară a anului, prin 
primirea reprezentanţilor din ţările scandinave şi prin intermediul Reuniunilor internaţionale 
verzi de afaceri. 
 Coreea de Sud este una din ţările din Asia cele mai angajate în creşterea ecologică şi 
care a elaborat o strategie naţională extrem de ambiţioasă care se întinde până în anul 2050 
(cf. gestionarea apelor, reabilitarea cursurilor de apă, energie verde, ICT şi transport public 
ecologic). 
 
 Multe din părţile interesate – reprezentanţi ai Ministerului Mediului, ai oraşelor şi ai 
industriilor — vor prezenta aplicaţiile concrete ale acestei strategii, alături de Institutul de 
Mediu & Tehnologie Coreea (KEITI) şi Asociaţia de Conservare a Mediului Coreea (KEPA). 
Expoziţia va oferi de asemenea oportunitatea de întâlniri şi discuţii cu actorii-cheie din ţările 
scandinave. De exemplu, experţii suedezi îşi vor prezenta strategia naţională cleantech 
precum şi un model suedez de iniţiative de dezvoltare urbană durabilă şi vor aborda aspecte ce 
ţin de bio-energie. Sunt aşteptaţi de asemenea participanţi din Danemarca, Finlanda şi 
Norvegia(1). Pollutec Horizons va găzdui de asemenea a treia ediţia a Reuniunilor verzi de 
afaceri. Aceste reuniuni pe teme tehnologice şi comerciale sunt organizate de Enterprise 



Europe Network împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Paris Ile-de-France. În 2011 
acest eveniment a găzduit peste 500 de reuniuni specializate între 200 de companii din 23 de 
ţări diferite. În cele din urmă expoziţia aşteaptă cu nerăbdare rezervarea pavilioanelor şi 
vizitele delegaţiilor din întreaga lume. De la începutul lunii iunie, pavilioanele bavareze, 
belgiene, canadiene şi japoneze au fost deja confirmate.  
 
 
Nou în cadrul expoziţiei  
În acest an, pentru prima oară, expoziţia Pollutec Horizons va fi inaugurată seara, aşteptându-se 
aproximativ 1.300 de expozanţi şi 30.000 de vizitatori. Joi, 5 decembrie (şi nu în data de 4 decembrie 
cum se anunţase iniţial), expoziţia va rămâne deschisă până la 9.30 p.m. Ideea este de a permite 
specialiștilor să îşi continue discuţiile într-o atmosferă mai informală şi sociabilă. 
 
 
(1) Pentru detalii suplimentare, articolele despre mediul înconjurător din aceste ţări pot fi citite online pe blogul 
Pollutec Capteur d’Avenir (blog.pollutec.com). Site-ul are de asemenea secţiuni dedicate ‘Oraşului durabil’, 
‘Industriei durabilă’, ‘Spitalului şi dezvoltării durabile’ şi ‘Cleantech/Creşterea verde’. 
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