KVIEČIAME DALYVAUTI KONKURSE

Pakuočių sektoriaus dalyviams keliami vis aukštesni aplinkosauginiai reikalavimai, kurie reikalauja
sąmoningų verslo, valstybinių institucijų ir visuomenės pastangų bei tarpsektorinio bendradarbiavimo.
Kalbant apie pakuočių sektorių, per dažnai susitelkiama tik į problemas, nepastebint pažangių
iniciatyvų bei idėjų. Šis konkursas – puiki proga pristatyti ir pasidalinti gerąja patirtimi, inovatyviais
sprendimais.

KONKURSE TIKSLAS
Konkurso tikslas: viešinti gerąją patirtį, skatinti inovatyviai, kūrybiškai ir atsakingai pakuočių atliekų
tvarkymo sistemoje veikiančias verslo įmones, įstaigas, įvertinti geriausius pasiekimus ir išskirtinę
veiklą bei apie tai informuoti visuomenę.

KONKURSE GALI DALYVAUTI
-

Gamintojai ir importuotojai
Pakuočių gamintojai
Savivaldybės ir Regioniniai atliekų tvarkymo centrai
Atliekų tvarkytojai

KONKURSE KATEGORIJOS
GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS
pakuotės optimizavimo inovacija
inovatyvus daugkartinės pakuotės sprendimas
aplinkosauginė visuomenės švietimo iniciatyva
PAKUOČIŲ GAMINTOJAMS
inovatyvi pakuotės funkcija/koncepcija
inovatyvi pakuotės medžiaga
pakuočių perdirbimą skatinanti inovacija
SAVIVALDYBĖMS BEI REGIONINIAMS ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAMS
aplinkosauginio bendradarbiavimo projektas
gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva
inovatyvus veiklos vystymo sprendimas
ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS
aplinkosauginio bendradarbiavimo projektas
gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva
inovatyvus veiklos vystymo sprendimas

DALYVIUS VERTINS
Į komisiją kviečiami atstovai iš šių institucijų, įstaigų: LR aplinkos ministerija, LR ūkio ministerija,
Aplinkos apsaugos agentūra, VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija, KTU Pakavimo, inovacijų ir tyrimų
centras, Lietuvos atsakingo verslo asociacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos savivaldybių
asociacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, Regioninių atliekų tvarkymo centrų
asociacija.

KONKURSO APDOVANOJIMAI
Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti 2016 m. lapkričio 10 d. DIDŽIAUSIOS PAKUOČIŲ SEKTORIAUS
KONFERENCIJOS METU! Konkurso nugalėtojams įteikiamas apdovanojimą patvirtinantis diplomas,
apdovanojami specialiais konkurso prizais. Informacija apie nugalėtojų veiklą ir jų inicijuotus projektus
bei iniciatyvas bus paskelbtos nacionaliniuose dienraščiuose bei naujienų portaluose.

DALYVAVIMAS KONKURSE NEMOKAMAS!
PARAIŠKOS PRIIMAMOS IKI 2016 M. RUGSĖJO 30 D.
KONKURSO NUOSTATAI IR DALYVIO PARAIŠKA
Internetinėje svetainėje www.pslyderiai.lt

KONKURSO ORGANIZATORIUS – VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija.
KONKURSO PARTNERIAI: KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras, Lietuvos darbdavių konfederacija,
Lietuvos atsakingo verslo asociacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, UAB
„Papyrus Lietuva“.

