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WINPOL închide o fază intensivă a învățării interregionale prin publicarea Ghidului
său de bune practici
14 exemple de „Utilizarea datelor și tehnologiilor pentru optimizarea sistemelor” și 12 „Modele inovatoare”. Iată ce
vă oferă proiectul Interreg Europe WINPOL să descoperiți răsfoind noul său Ghid de bune practici publicat. Această
publicație rezumă doi ani și jumătate de experiență și schimb de cunoștințe între mai multe autorități publice
europene pentru a-și îmbunătăți strategiile de gestionare a deșeurilor prin încurajarea utilizării echipamentelor
inteligente și a practicilor conexe.
Bruxelles, Belgia - Din iunie 2018, partenerii WINPOL - opt autorități publice reprezentate de municipalitățile din Anvers
(BE), Drobeta Turnu Severin (RO), Heraklion (GR), județul Mehedinți (RO), regiunea Creta (GR), EMULSA (ES), Snaga
(SI), ERA (MT) și ACR + (BE) în calitate de partener consultativ - au identificat și au schimbat bune practici relevante pentru
a-și îmbunătăți strategiile locale de gestionare a deșeurilor. Vizitele de studiu, seminariile tematice pe trei subiecte cheie,
discuțiile cu părțile interesate locale și sesiunile de la egal la egal au ajutat la creșterea cunoștințelor
lor cu privire la utilizarea echipamentelor inteligente și a practicilor conexe. Acest exercițiu a fost
scopul așa-numitei prime faze a proiectului, care va ajunge la final la sfârșitul lunii noiembrie.
Dacă pandemia COVID-19 a îngreunat ușor ultimele luni ale acestei prime faze, forțând partenerii să
reprogrameze unele vizite de studiu, schimbul de experiență a fost totuși fructuos. Munca asiduă a
partenerilor tocmai și-a găsit realizarea în publicarea unui Ghid de bune practici . Disponibilă deja în
engleză și în curând în slovenă și spaniolă, această publicație reunește peste 26 de practici
inovatoare colectate în toată Europa. Acestea sunt separate în două categorii: „Utilizarea datelor și
tehnologiilor pentru optimizarea sistemelor” și „Modele inovatoare” și pot fi explorate fie prin locația
geografică, fie prin tema (temele) asociate acesteia. Aceste teme acoperă subiecte la fel de variate
precum feedback-ul către cetățeni, site-urile de amenajare civică, autorizația de tiping-fly, ecoeveniment, monitorizarea și luarea deciziilor etc.
„În timp ce tehnologiile și inovația oferă oportunități excelente, gradul de introducere a echipamentelor și practicilor
inovatoare variază semnificativ de la un teritoriu la altul. Ghidul de bune practici WINPOL contribuie la completarea acestui
gol. Este un instrument practic pentru orașe și regiuni care caută abordări noi și concrete pentru a minimiza generarea de
deșeuri și a atinge eficiența resurselor. Într-un mod și mai interesant, acele practici evidențiază, de asemenea, că inovația
nu trebuie întotdeauna să rimeze cu TIC sau big data. Uneori, o cutie veche de carton (așa cum se utilizează în Stiria pentru
a spori refolosirea obiectelor mici) face minuni și poate chiar să obțină rezultate mai bune decât o aplicație! ” A comentat
Francesco Lembo, director general al ACR +.
Ghidul de bune practici este disponibil pe site-ul web WINPOL . Bunele practici pot fi, de asemenea, consultate online și fac
parte din baza de date Interreg Europe, care adună peste o mie de soluții inspirate pentru îmbunătățirea politicilor regionale.

O altă etapă a primei faze a WINPOL este elaborarea a șase planuri de acțiune locale. Pentru fiecare teritoriu vizat de
proiect, au fost selectate două sau trei practici ale Ghidului de bune practici și a fost elaborat un plan pentru a le transfera
în contextul local. Acesta este modul în care Municipalitatea Heraklion (GR) va dezvolta o platformă de monitorizare a
colectării deșeurilor după ce va afla mai multe despre centrul de date privind deșeurile administrat de LIPOR (PT) și sistemul
de cântărire a colectării deșeurilor utilizat de EMULSA în orașul Gijón (ES) .
După începerea celei de-a doua faze din decembrie, partenerii de proiect vor avea la dispoziție doi ani, până în noiembrie
2022, pentru a implementa aceste acțiuni pentru a-și îmbunătăți în mod concret performanțele în ceea ce privește
gestionarea deșeurilor și durabilitatea.
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Proiectul WINPOL - Sisteme și politici inteligente de gestionare a deșeurilor - își propune să încurajeze și să promoveze utilizarea echipamentelor
inteligente și a planificării derivate din acesta, prin îmbunătățirea politicilor de gestionare a deșeurilor, contribuind astfel la minimizarea deșeurilor
în orașele și regiunile europene. Aflați mai multe informații despre proiect pe www.interregeurope.eu/winpol
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