Sondaj național: voi ce faceți cu deșeurile?

Căutăm bune practici/strategii de managementul deșeurilor pentru a fi promovate la nivel
european și pentru a fi testate în 6 orașe pilot din România și Europa, în cadrul Urban_Wins.
Proiectul Urban_Wins, finanțat prin Programul „Orizont 2020”, programul-cadru pentru cercetare
și inovare al Uniunii Europene, are ca scop proiectarea, testarea și implementarea unor planuri
strategice și a unor bune practici inovative și sustenabile de Prevenire și Gestionare a Deșeurilor, în 8
orașe pilot din 6 țări europene (Austria, Italia, România, Portugalia, Spania, Suedia). În proiectul
Urban_Wins sunt implicați 27 de parteneri din 6 țări europene (autorități locale, institute de
cercetare și universități, companii,ONG-uri). Coordonatorul proiectului este Municipalitatea Cremona
din Italia. În România, partenerii sunt: Asociaţia ECOTECA, Romania Green Building Council, Asociaţia
ECOTIC, Global Innovation Solution, Asociaţia ENVIRON, Primăria Municipiului Bucureşti.
Proiectul este susținut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România.
Mai multe informații despre proiect găsiți aici - https://goo.gl/n6ZACp
Dacă ați implementat în cadrul organizației (companie privată, instituții de învățământ și/sau
institute de cercetare, instituție publică, ONG) bune practici/proiecte/strategii de managementul
deșeurilor (spre exemplu campanii de conștientizare a populației sau alte măsuri; dacă
implementați sisteme de gestionare a deșeurilor - stații de reciclare, biogaz etc ), vă adresăm
rugămintea să le introduceți în cadrul formularului de mai jos.
Proiectele pot fi înregistrate până la data de 15 ianuarie 2017, accesând formularele din link-urile de
mai jos:
https://www.surveymonkey.com/r/2K8TMDC - varianta în limba română;
https://www.surveymonkey.com/r/BN6S7BD - varianta în limba engleză.
Scopul formularului este de a identifica, în România, cele mai relevante și inovative politici,
strategii și bune practici locale, regionale și naționale privind prevenirea și gestionarea
deșeurilor.
Exemplele oferite de dvs. în cadrul formularului vor fi promovate în cadrul unui raport european
privind cele mai bune practici și strategii de gestionare a deșeurilor. Răspunsul dvs. ne poate
ajuta să arătăm că deși România este „codașa Europei” în ceea ce privește gestionarea deșeurilor,
în țară există numeroase inițiative individuale care pot fi replicate la nivel național.
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