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Workshop de succes la Bruxelles privind prevenirea deşeurilor
În cadrul proiectului Pre-waste, Institutul de Management al Mediului din Bruxelles (IBGE) a
organizat un workshop internaţional pe data de 28 martie, aducând împreună experţi în
prevenirea deşeurilor din toată Europa. În decursul acestui eveniment, partenerii Pre-waste şi
aproximativ 130 de părţi interesate, au avut oportunitatea de a împartăşi opinii privind aspecte cheie
de prevenire a deşeurilor la nivel local şi regional. Aceştia au discutat de asemenea câteva dintre cele
50 de bune practici alese în cadrul proiectului dintre cele 100 de studii de caz prezentate de partenerii
de proiect.
Acest eveniment ce a durat o zi, a acoperit subiecte precum contextul UE de planificare a prevenirii
deşeurilor la nivel local şi regional, utilizarea de indicatori, instrumente reglementatoare şi
economice de prevenire a deşeurilor. Evenimentul a inclus sesiuni paralele la care participanţii au
putut aborda mai în profunzime chestiuni privind
deşeurile alimentare, ambalaje,
închiriere/reparare/refolosire şi consum, producţie şi stiluri de viaţă sustenabile.
Vorbitorii au inclus în principal partenerii Pre-waste (IBGE, ACR+, Regiunea Marche ORDIF), precum
şi reprezenatanţi ai Comisiei Europene, Agenţiei Europene de Mediu, autorităţilor locale şi regionale,
sectoarelor de afaceri, academice şi ONG.
De asemenea, a fost organizată o “sesiune de afişe”, la care participanţii au putut solicita mai multe
informaţii partenerilor Pre-waste privind selecţia de bune practici şi strategii de prevenirea
deşeurilor în Europa, expuse în format de afiş. Aceste bune practici au acoprit în principal centre de
reparaţii şi refolosire, taxare şi sensibilizare privind pungile de plastic, dematerializare la birou,
evitarea deşeurilor alimentare şi compostarea la domiciliu.
Prezentările şi alte rezultate ale conferinţei pot fi descărcate de pe urmatorul site:
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/Informer.aspx?id=11506&langtype=
2060
“Pre-waste” cod 05994R2 este un proiect co-finanţat prin Programul INTERREG IV C care se
desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (2010-2012). Scopul său este de a ajuta autorităţile locale şi
regionale în îmbunătăţirea politicilor de prevenire a deşeurilor. Principalele rezultate vor consta în 20
de bune practici de prevenire a deşeurilor care vor fi transferate partenerilor receptori, un instrument
web care să permită evaluarea şi monitorizarea acţiunilor de prevenire a deşeurilor şi orientări pentru
dezvoltarea de politici eficiente locale şi regionale de prevenire a deşeurilor.
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