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PËRSHKRIMI 
Konferenca dhe Ekspozita Ndërkombëtare - RemTech Europe, për rehabilitimin e tokës dhe ujit, teknologjitë dhe 
tregjet, është planifikuar të zhvilohet në datat 19-2 Shtator 2022. 
Dy ditët e para të konferencës, në datat 19-23 Shtator do të jenë plotësisht digjitale, dhe do të transmetohen 
direkt on-stream. Tri ditët e tjera në datat 21-23 Shtator do të jenë më një fokus më specifik, të cilat gjithashtu do 
të transmetohen përmes platformës Remtech. Çdokush nga cilido vend i botës do të ketë mundësi të ndjekë çdo 
seancë për të 5 ditët e konferencës. 
Qëllimi i Konferencës është të ndajë informacion mbi njohuritë, inovacionin dhe një historik rastesh konkretë, për 
të inkurajuar zhvillimin e proçeseve të rehabilitimit dhe zbatimin e teknologjive të reja dhe të qëndrueshme si dhe 
të sjellë së bashku furnitorë dhe inovatorë që disponojnë shërbime dhe teknologji. Gjthashtu RemTech Europe 
ofron një platformë për diskutim midis palëve të interesuara. 
Axhenda është e larmishme dhe është krijuar për të promovuar shkëmbimin e njohurive dhe ndërkomunikimin 
midis të gjitha palëve përkatëse. Ajo përfshin të gjithë aktorët kryesorë europianë. Konferenca do të zhvillohet e 
gjitha në gjuhen angleze. 
Konferenca vjetore RemTech Europe do të ketë si fokus një fotografim, të kornizës së tregut Evropian dhe trendeve 
më të fundit të zhvillimit. Pjesëmarrja është pa pagesë. 
 

THIRRJA PER ABSTRAKT - AFATI thirrja e parë 31 Maj – 30 Qershor vetëm për kompanitë 
private 
Për të paraqitur abstraktin tuaj dhe për të marrë pjesë në sesionet zyrtare të RemTech Europe, ju lutemi paraqitni  
një përmbledhje, duke përfshirë: Temën e interesit, Titullin e prezantimit, Emri/emrat e autorit-ve/drejtuesit, 
Kontaktet (e-mail dhe numri i telefonit të folësit kryesor). Ju lutemi përdorni shkrimin Calibri me karakter 12 dhe 
dërgojeni atë në një format .pdf ose .doc. Afati i parë i thirrjes është 31 Maj, për entitetet publike, universitetet, 
OJQ-të, thirrja e fundit është caktuar më 30 Qershor, dhe është kryesisht e dedikuar për kompanitë private. Pagesa 
për pjesmarrje është 800€ vetëm për kompanitë private. Disa nga abstraktet do të përzgjidhen për t’u botuar 
revistën shkencore SETAC “Integrated Environmental Assessment and Management” kushtuar Remtech Europe pa 
kosto për AUTORËT. 
TEMPLATE:http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_
2022.doc 

CONTACTS RemTech Expo Office, mailto:secretariat@remtechexpo.com 
 

SI MUND TË MARR PJESË 
Për të ndjekur online, thjesht mund të regjistroheni me një email të vlefshëm në seancat ku jeni të interesuar 
http://www.remtechexpo.com/index.php/en/description/remtech-europe. Për t'u bashkuar këtu në takimin ballë 
për ballë, duhet të regjistroheni në faqen e internetit të Remtech. Ju do të lejoheni të merrni pjesë në të gjitha 
seancat e konferencës dhe është plotësisht pa pagesë për të gjithë 
http://www.remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-subscription. 
 

PËRSE DUHET TË MARR PJESË? KA 7 ARSYE PËR KËTË! 
PËRFITON, nga prezantimet teknike në dy pista paralele të sesioneve ku mesazhet dhe gjetjet do të përcillen  
plotësisht dhe do të diskutohen në mënyrë aktive. 
VLERSONI, teknologjitë dhe produktet më të fundit ku mund të ndërveproni direkt me shumë furnitorë të cilët  
mund t'u përgjigjen pyetjeve tuaja direkt dhe të ofrojnë zgjidhje për shqetësimet tuaja më të ngutshme. 
UDHEZIM, nga prezantimet përkatëse mbi aspektet aktuale teorike dhe praktike të sigurisë mjedisore, shkencës  
dhe inxhinierisë, si dhe temave specifike me interes të industrisë. 

http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_2022.doc
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PJESMARRJA, në zhvillimet më të fundit bazuar në projekte të përfunduara dhe / ose prova përfundimtare brenda 
fushave të sigurisë mjedisore, shkencës dhe inxhinierisë. 
EKSPERIENCA, shkëmbim interaktiv i ideve në lidhje me çështjet më të rëndësishme të momentit që kanë të bëjnë 
me shkencën dhe inxhinierinë mjedisore.  
LIDHJET,rrjetëzimi me qindra profesionistë. Gjatë seksioneve të pushimit të konferencës, do të keni mundësinë të 
takoheni dhe ndani kontakte të reja me njerëz të fushës dhe të krijoni më tej marrëdhënie konkrete. 
BASHKEPUNIMI, me prezantues të zgjedhur me kujdes, të përbërë nga ekspertë kryesorë të botës brenda 
komuniteteve akademike, ente rregullatore dhe këshilluese të fushës mjedisore. 
 

KUSH MUND TË MARRË PJESË? 
RemTech Europe do të ketë të ftuar drejtues dhe aktorë kryesorë nga fusha akademike, autoritete shtetërore, 
komuniteti rregullator, agjensi private të këshillimit dhe profesionistë të tjerë të mjedisit. Këtu janë vetëm disa nga 
titujt e dhe profilet e personave që do të marrin pjesë: Drejtues CEO, Shkencëtarë, Drejtues të Hidrogjeologjisë, 
Drejtues Projektesh Mjedisore, Inxhinierë të Trajtimit të Ujit të Pijshëm, Kimist Mjedisi, Inxhinier për Rehabilitimin e 
Mjedisit, Shkencëtar të Projekteve Mjedisore, Inxhinier Mjedisi, Gjeokimistë, Përpilues të politikave mjedisore, Ente 
Rregullatorë, Mikrobiologë Hulumtues, Inxhinierë të trajtimit të ujrave, Menaxherë të Projektite Restauruese, 
Gjeolog, Toksikolog, Zëvendës President i R&D, etj. 
 

PROGRAMI I PËRKOHSHËM  
 

Sesionet/seancat  
Çdo seancë do të jetë 1 orë e 30min dhe do të pasohet nga bashkëbisdime interaktive ku drejtuesit do të jenë 
intervistuesit dhe folësit do të jenë panelistë, si dhe do të ketë 
hapësirë për pyetje dhe diskutime nga audienca e gjerë.  
 
 

Kurse trajnimi 
Këto kurse do të përqëndrohen në tema shumë specifike, dhe do të 
kenë si referues trajnerë përkatës ndërkombëtarë.  
 
Demonstrime direkt  
Në vijim të zhvillimeve të ndodhura vitin e kaluar, Remtech Europe 
do të organizojë “Sustainathon 2022”, një maratonë 24 orëshe me 
folës nga e gjithë bota mbi mënyrën se si ata po zbatojnë 
rehabilitimin e qëndrueshëm dhe përdorimin e ujit në kontekst të 
synimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, nr.11 dhe n.6. 
Prezantimet do të nxjerrin në pah perspektiva dhe përvoja të 
ndryshme rreth menaxhimit të duhur mjedisor. Propozoni fjalimin 
tuaj duke dërguar një abstrakt në adresën: 
mailto:secretariat@remtechexpo.com me fjalën "Sustainathon 
2022" në subjektin e emailit tuaj. 
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TEMAT KRYESORE TE KONFERENCËS  
  

 

MICROPLASTICS   

PFAS   

EMERGING   

CONTAMINANTS   

CLIMATE CHANGE   

& SOIL NEXUS   

HRSC   

DIGITAL   

INNOVATION   

SUSTAINABLE   

REMEDIATION   

NATURE BASED  
SOLUTIONS   

WASTEWATER   

TREATMENT   

GEOTHERMAL   

ENERGY   

HUMAN HEALTH   

BIOMONITORING   

DNAPL & LNAPL   

REMEDIATION   

VAPOR   

INTRUSION   

LANDFILL S   

PORTS &  
MEGASITES   

SEDIMENT  
MANAGEMENT   

RADIOACTIVE  
SITES   

DRUGS   PESTICIDES   

1 ,4 DIOXANE   NANOMETERIALS   

ENVIRONMENTAL  
JUSTICE   

CHARACTERIZING  
SOIL HEALTH   

WASTE TO  
ENERGY   

MILITARY SITES   

CHEMICAL   

SENSORS   

DIFFUSE   

POLLUTION   

MINING SITES   

& COAL MINES   

SUSTAINABLE   

REMEDIATION   

CIRCULAR   

ECONOMY   

ACCIDENT  
PREVENTION   

RUNOFF   

TREATMENT   
DUE DILIGENCE   DISTRESSED REAL 

ESTATES   
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KOMITETI SHKENCOR  
KOMITETIT SHKENCOR  
Përbërja e përfaqësohet nga shumë institucione Europiane dhe ndërkombëtare.  
 
Christian Andersen, Diego Angotti, Veronique Antoni, Thomas Aspray, Patrizia Bianconi, Baran Bozoglu, Antonio 
Callaba de Roa, Said El Fadili, Marco Falconi, Nicolas Fatin-Rouge, Stephanie Fiorenza, Jorg Frauenstein, Josè Carlos 
Gouvea, Wouter Gevaerts, Deyi Hou, Nicola Harries, Róbert Jelínek, Joytishna Jit, Grzegorz Malina, Edith 
MartinezGuerra, Kine Martinsen, Dietmar Müller-Grabherr, Paul Nathanail, Jussi Reinikainen, Natalia Rodríguez 
Eugenio, Juliana Rolla de Leo, Pedro Sifuentes, Claudio Sorrentino, Frank Swartjes, Nino Tarantino, Pavlos Tyrologou, 
Marvin Unger, Olcay Unver, Antonella Vecchio, Erika von Zuben, StephenWeber, Christiane Wermeille, dhe Piotr 
Wojda, janë pjesë e komitetit shkencor. 
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