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Projekt INTHERWASTE 

 

Projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste 

Management in European Heritage Cities (Międzyregionalna wymiana 

doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) jest realizowany  

w ramach Programu INTERREG EUROPE. 

Celem projektu INTHERWASTE jest stworzenie sieci europejskich miast światowego 

dziedzictwa w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat gospodarowania 

odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w zabytkowych miastach.   

Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami jest międzyregionalnym procesem uczenia się.  

Jest to głównym katalizatorem generowania oczekiwania zmiany polityki w regionach 

uczestniczących w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Typowymi działaniami wspieranymi w ramach programów współpracy międzyregionalnej  

są seminaria, warsztaty, wizyty w terenie, wymiany pracowników oraz wzajemne oceny.  

Gmina Miejska Kraków jest jednym z 6 partnerów z Europy, pozostali to Bruksela, Tallinn, 

Porto, Ibiza i Kordoba. W projekt zaangażowani są również interesariusze z danych regionów. 

W Krakowie są to Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Politechnika Krakowska, 

Polska Akademia Nauk oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Projekt realizowany jest w dwóch fazach: 

 Faza I: 1 kwietnia 2016 r. - 31 marca 2019 r. (aktualnie realizowana) polega na 

wymianie doświadczeń i dobrych praktyk na temat funkcjonowania systemów 

gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości, rozpowszechniania 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także wdrażania edukacji ekologicznej 

wśród mieszkańców. Przeprowadzane są warsztaty, seminaria, wzajemne oceny, wizyty 

studyjne, wymiany pracowników, opracowywanie planów działań/wdrażanie dobrych 

praktyk, 
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 Faza II: 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2021 r., polegać będzie na monitorowaniu 

wdrażania planów działań oraz w uzasadnionych przypadkach realizacji akcji 

pilotażowych. 

Spotkania z partnerami projektu 

W ramach Fazy I odbyły się dotychczas spotkania w następujących miastach partnerskich 

projektu. 

 
 

Spotkanie inauguracyjne w Kordobie 

26-29.04.2016r. 

 

Podczas spotkania określone zostały cele 

projektu INTHERWASTE oraz sporządzono 

plan działania na najbliższe 6 miesięcy, 

obejmujący: 

- wykonanie analizy sytuacyjnej w zakresie 

systemów gospodarowania odpadami  

w miastach partnerskich, 

- zorganizowanie spotkań Lokalnych Grup 

Interesariuszy, 

- podpisanie Umowy Partnerskiej projektu, 

- zorganizowanie spotkania partnerów  

w Brukseli i w Tallinnie, 

- promocję projektu. 

 
 

Spotkanie w Brukseli 

30.06.2016r. 

 

    Podczas spotkania – warsztatów roboczych 

uczestnicy mieli okazję zapoznać się  

z analizą doświadczeń, w tym rezultatów 

wynikających z zakończonych projektów:  

    Pre-waste, Regions4Recykling oraz Miniwaste, 

dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi w miastach europejskich. 

Pozwoliło to na porównanie systemów 

gospodarowania odpadami. Głównymi 

aspektami analizy były: kompostowanie, 

recykling oraz zapobieganie powstaniu odpadów 

ulegających biodegradacji. 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/intherwaste


 
                  

                  INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Projekt INTHERWASTE (Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) ma na celu ulepszenie 
systemu gospodarki odpadami w Miastach Europejskiego Dziedzictwa. Więcej informacji o projekcie: 
www.interregeurope.eu/intherwaste  
 

 

 
 

Spotkanie w Tallinie 

21-22.09.2016r. 

 

Podczas spotkania partnerzy projektu 

przedstawili zasady funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami na terenie swoich miast 

oraz podczas wizyt studyjnych zapoznali się  

z systemem gospodarki odpadami 

funkcjonującym w Tallinie. 

 

 

 

 

 

 
 

Seminarium Tematyczne w Krakowie 

7-8.06.2017 r. 

 

 
 

Seminarium Tematyczne w Porto 

8-9.03.2017 r. 

 

Podczas seminarium partnerzy projektu 

przedstawili dobre praktyki w zakresie 

deponowania odpadów komunalnych  

w zabytkowej części miasta oraz podczas wizyt 

studyjnych zapoznali się z systemem gospodarki 

odpadami funkcjonującym w Porto. 

 

 

 

 

 
 

Seminarium Tematyczne w mieście Ibiza 

15-16.11.2017 r. 
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Podczas seminarium partnerzy projektu 

przedstawili dobre praktyki w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

w zabytkowej części miasta. Pierwszego dnia 

seminarium odbyły się dwie wizyty studyjne. 

Partnerzy mieli okazję zapoznać się  

z funkcjonowaniem Zakładu Demontażu Odpadów 

Wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, jak również 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych – „LAMUSOWNI”, do którego 

mieszkańcy Gminy mogą oddać selektywnie 

zebrane odpady komunalne, a także Centrum 

Ekologicznym Barycz. 

 

 

   Podczas seminarium partnerzy projektu 

przedstawili dobre praktyki w zakresie 

integracji aspektów estetycznych w zabytkowej 

części miasta oraz podczas wizyt studyjnych 

zapoznali się z systemem gospodarki odpadami 

funkcjonującym w mieście Ibiza. 

 

Nadchodzące wydarzenia 

 Seminarium pn.: „Minimalizacja powstawania odpadów komunalnych w zabytkowej 

części miasta” -  13-14 czerwca 2018 r. w Kordobie. 
 

 

Efektem realizowanego projektu INTHERWASTE będzie ulepszenie funkcjonującego na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi poprzez zaadoptowanie od miast partnerskich dobrych praktyk w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o zdobyte doświadczenia podczas 

wyjazdów zagranicznych oraz spotkań bilateralnych. 

 

 

Osoby do kontaktu 

Ilona Gomuła, tel. 12 616 87 63, e-mail: ilona.gomula@um.krakow.pl 

Michał Gelata, tel. 12 616 87 69, e-mail: michal.gelata@um.krakow.pl 
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