UrbanWINS,
un proiect finanţat din fonduri europene, care
se derulează pe o perioadă de 3 ani, începând
cu luna Iunie 2016, ce are ca scop dezvoltarea
si implementarea de

PLANURI STRATEGICE
ECO-INOVATIVE
PENTRU PREVENIREA
ŞI GESTIONAREA
DEŞEURILORT
care vor creşte semnificativ mobilitatea
mediului urban şi vor contribui la
trecerea către modele sustenabile
de producţie şi consum.

„Metabolismul urban generează Reţele şi Strategii
Inovative de Gestionarea Deşeurilor” – (UrbanWINS)

Cum te poţi implica?
Cetăţenii reprezintă o “voce” importantă a oraşelor noastre.
Poţi să te implici în comunitatea UrbanWINS! Află mai multe
şi implică-te, alături de ceilalţi membri ai comunităţii,
pentru a contribui la îmbunătăţirea spaţiilor locuibile.

Agore online (întâlniriri online): Vino alături de
noi la agorele online şi împărtăşeşte părerile tale celorlalţi
participanţi. Vrem să ştim care sunt nevoile şi dorinţele tale,
care e opinia ta în legătură cu rezultatele şi concluziile acestui
proiect. Nu putem face schimbări în oraşele în care trăim decât
împreună. Pentru a participa la agorele online, te invităm să
accesezi site-ul www.urbanwins.eu/online-agora/home.

Agore fizice (întâlniri “faţă în faţă”): Oraşele pilot
vor găzdui aceste discuţii în grup, în care părţile interesate
(“stakeholders”) sunt invitate să-şi împărtăşească şi să dezbată
opiniile. Prin dinamica grupurilor constructive va fi încurajat
dialogul, în scopul creării împreună a unor planuri de acţiune şi
alinierea strategiilor de gestionare a deşeurilor.

Conferinţe: O serie de conferinţe naţionale va avea loc pe
întreaga durată a proiectului UrbanWINS, pentru a prezenta
proiectul şi a atrage cât mai mulţi stakeholders. La finalul
proiectului va avea loc o conferinţă la Bruxelles (Belgia), pentru
prezentarea rezultatelor.

Mic dejun cu ocazia sesiunii de Sustenabilitate:
Factori de decizie la nivel înalt din Europa vor fi invitaţi să
participe la această sesiune, pentru a afla mai multe despre
rezultatele proiectului şi a modului în care acesta contribuie la
viziunea şi ţintele Uniunii Europene privind sectorul deşeurilor.

Newsletter: Abonează-te la newsletter-ul nostru şi vei fi la
curent cu progresele proiectului UrbanWINS. Vizitează-ne siteul - www.urbanwins.eu - pentru abonare.

		

Abordarea UrbanWINS:
UrbanWINS caută să aducă o mai bună înţelegere a modului în care
oraşele noastre consumă şi elimină produsele şi resursele, evaluând
metodele de prevenire, reducere şi reutilizare a deşeurilor.
Proiectul foloseşte modelul metabolismului urban, care compară
oraşele cu organisme vii şi studiază fluxurile de materiale şi energie
din cadrul acestora.

Vor avea loc următoarele etape:
Analiza în profunzime a strategiilor de
gestionare şi prevenire a deşeurilor din cadrul
a 24 oraşe din 6 ţări europene – Austria, Italia,
Portugalia, România, Spania şi Suedia.
Rezultatele vor permite o mai bună înţelegere a modului în care oraşele
îşi „digeră” produsele şi ce strategii – tehnologice, ne-tehnologice,
educaţionale, de reglementare etc. - pot fi folosite pentru a genera o
schimbare pozitivă.

Implicarea unui cerc extins de „stakeholderi”
(părţi interesate) în cadrul agorelor urbane.
Vor avea loc întâlniri faţă în faţă, dar va fi creat şi un forum virtual
pentru discuţii online, astfel încât oricine, de la cetăţeni la manageri
din domeniul gestionării deşeurilor, va putea contribui şi împărtăşi
idei, preocupări şi posibile soluţii.
Participarea va fi deschisă pe întreaga desfăşurare a fazelor
procesului: analiză, elaborarea politicilor, planificarea acţiunilor şi
implementarea în oraşe-pilot.

Planuri strategice pentru
prevenirea şi gestionarea
deşeurilor în 8 oraşe-pilot.
Cremona, Albano Laziale, Pomezia şi Torino
(Italia), Leiria (Portugalia), Bucureşti (România)
şi Manresa şi Sabadell (Spania) vor testa
recomandări şi instrumente pentru a
asigura prevenirea si gestionarea
sustenabila a deşeurilor.
Oraşele-pilot

8 orase
din 4 tari

aplicarea unor
abordări participative

analiza consumurilor
si eliminarilor

stimularea inovarii
in prevenirea si
gestionarea deseurilor

realizarea unui impact
tangibil prin utilizarea
unor modele de consum
și producție sustenabile

Consiliul Consultativ European
UrbanWINS va avea sprijinul Consiliului Consultativ European
(European Advisory Board - EAB), compus din 20 de reprezentanţi
la nivel înalt din organisme cu putere de decizie din UE, organisme
de reglementare şi alţi stakeholders din sectorul deşeurilor.
EAB va furniza feedback în legătură cu aspectele tehnice ale
dezvoltării proiectului şi în diseminarea rezultatelor proiectului
la un nivel cât mai extins în cadrul UE, inclusiv în rândul celor mai
noi state membre ale Uniunii Europene. Până la finalul proiectului,
EAB va avea responsabilitatea de a crea “Alianţa UrbanWINS”, în
vederea absorbţiei, în continuare, a rezultatelor proiectului.

Rezultate aşteptate
• Creşterea gradului de conştientizare privind limitarea
consumului de resurse, prevenirea şi gestionarea deşeurilor
şi o mai bună înţelegere a legăturilor dintre reziliența mediului
urban şi calitatea vieţii urbane;
• Eliminarea barierelor din calea economiei circulare, prin
asimilarea deşeurilor drept resurse;
• Planuri strategice pentru prevenirea şi gestionarea deşeurilor
care pot fi replicate;
• Progresul ce se poate înregistra prin aplicarea de modele mai
sustenabile în producţie şi consum;
• Un set de instrumente disponibile online, rezultat din
experienţele celor 8 oraşe-pilot, care să ajute factorii de
decizie să îmbunătăţească politicile de prevenire şi gestionare
a deşeurilor.

Pentru detalii suplimentare:
www.urbanwins.eu

Vizitaţi canalele noastre de social media şi participaţi la discuţiile
#UrbanWINS
www.facebook.com/UrbanWINS
www.twitter.com/UrbanWINS
www.instagram.com/UrbanWINS
Contact:
Mara Pesaro, coordonator proiect UrbanWINS,
Municipalitatea Cremona (Italia)
Email: info@urbanwins.eu

Acest proiect este finanţat în cadrul
Programului de Inovare al Uniunii
Europene Orizont 2020, prin
Contractul de finanţare nr. 690047.

Disclaimer: Responsabilitatea oricărei erori sau omisiuni aparţine în
întregime editorului. Conţinutul nu reflectă neapărat opinia Comisie
Europene. De asemenea, Comisia Europeană nu este responsabilă
pentru orice utilizare a informaţiilor din acest material.
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