Мрежа за устойчиво управление на твърдите отпадъци и промоция
на инструменти за интегрирани решения в Балканския регион

Вестник – Брой Ν 5 (Септември 2011)

BALKWASTE е LIFE – проект, свързан с
околната среда (LIFE 07 ENV/RO/000686),
който цели да пропагандира
устойчивото управление на отпадъците
и развитието на инструменти за
интегрирани решения, свързани с
отпадъците на територията на
Балканите.
Партньори по проекта са:
- REPA – Регионална агенция за
опазване на околната среда, Бакау,
Румъния
- Национален технически
университет – Атина /у-ще за
химично инженерство/
- TUC – Технически университет в
Крит, факултет по Електроника и
компютерна техника
- Фирма EUROCONSULTANTS S.A. Гърция
- НПО Клуб “Устойчиво развитие на
ГО” - България
- Фирма EFCon - Гърция
- SUROVINA ООД - Словения

Софтуерен пакет за вземане
на решения за управление
на отпадъците ще бъде
достъпен скоро
Основна

цел на проекта е да създаде софтуер за

взимане

на

решения

относно

управлението

на

отпадъците (DSS), който използва холистичен

подход и може да оценява различни сценарии
включвайки всички основни елементи при
разработката на интегрирани системи за
управление на отпадъците. В момента продуктът
е готов и се валидира от партньорите по
проекта и други заинтересовани страни в
България, Румъния, Гърция и Словения.
Предстои софтуерният продукт да бъде
достъпен за всички потребители чрез сайта на
проекта.

www.balkwaste.eu

Мрежа за устойчиво управление на твърдите отпадъци и промоция
на инструменти за интегрирани решения в Балканския регион

Последни новини
Балканска
мрежа
за
управление на отпадъци &
технологична база данни
Мрежата съдържа директория и мониторингова
платформа, която беше преработена.
Бяха добавени нови участници и бяха
актуализирани мониторинговите индикатори.
Сега технологичната база данни има подобрено
управление на данните.
Броят на потребителите нарасна драстично през
септември,
след
като
бяха
направени
подобренията.
За повече информация посетете:
http://www.wastedb.eu/platform/.

Обучения за DSS
През май 2011, REPA и EFCon

представиха

първата
версия
на
DSS
софтуера
на
представители от северо-западна Румъния. Бяха
организирани 6 срещи с общо присъствали 52
души.

Бъдещи дейности
Въпреки, че проектът наближава своя край, последните месеци ще бъдат посветени на допълване на
техническите дейности и разпространение на продуктите му.

Бизнес-план за финансиране
Създаването и действието на инфраструктура

за

третиране на отпадъци често е възпрепятствано от липса
на финансиране и разрешителни процедури. Цел на плана
ще бъде да покаже как да се привлекат финанси за
реализация на управлението на отпадъците и да представи
необходимите дейности за конструкция и реализация на
оптимизирани решения.

Доклад за резработка на
регионално планиране на
управлението на отпадъците
DSS инструментът ще бъде внедрен в целевите
региони в България и Румъния, за да
подпомогне местната власт при взимане на
решения.

Предвидени обучения за
внедряване на софтуера
Две тренинг-сесии ще бъдат проведени в България и
Румъния, за да се демонстрира софтуерното средство на
компетентните органи. Последните ще бъдат уведомени от
Съответните партньори кога и къде ще се проведат
обученията.
За повече информация, моля свържете се с Клуб
УРГО mail@csdcs.org за обученията в България.

За повече информация, моля посетете сайта на проекта:
www.balkwaste.eu

