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Gmina Zabierzów w projekcie SYMBI

 

Gmina Zabierzów jako jedna z dwóch gmin w województwie małopolskim została zaproszona do regionalnej grupy interesariuszy w projekcie SYMBI. Doceniony został sposób
gospodarowania odpadami w Gminie Zabierzów oraz zauważona została możliwość wniesienia do projektu wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk stosowanych przez Gminę.

W ramach projektu odbyły się międzyregionalne warsztaty nt. projektów demonstracyjnych w zakresie symbiozy przemysłowej – „Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego
rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Warsztaty miały miejsce w Sewilli (Hiszpania) w dniach od 19-20 czerwca 
br. Uczestnikami wydarzenia byli partnerzy projektu oraz zaproszeni przez nich przedstawiciele regionalnej grupy interesariuszy. Z ramienia Gminy Zabierzów w warsztatach wziął
udział Maciej Biernacki podinsp. z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

SYMBI jest to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu INTERREG Europa. Jego partnerami są organy administracyjne, organizacje naukowe i pozarządowe
z siedmiu państw: Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Grecji, Węgier, Finlandii oraz Polski. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2021.

Projekt SYMBI przyczyni się do poprawy wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w zakresie promocji i rozpowszechniania symbiozy przemysłowej i gospodarki
o obiegu zamkniętym. Projekt realizowany w siedmiu krajach  ma pomóc w dostosowaniu polityk publicznych do przyjętego przez Komisję Europejską pakietu „Circular Economy”.
Efektem ma być zasobooszczędna gospodarka w Europie.

SYMBIOZA PRZEMYSŁOWA obejmuje powiązania między środowiskiem, gospodarką i przemysłem. Wspierane jest współdziałanie zasobów w celu zmniejszenia ilości odpadów
na wzór naturalnych ekosystemów, w których wszystkie zasoby są ponownie wykorzystane.

 szukaj w serwisie

dnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Urząd Gminy Zabierzów będzie nieczynny. Szczegóły w zakładce ogłoszenia.

https://www.zabierzow.org.pl/webcamera/
https://www.zabierzow.org.pl/2018/07/06/gmina-zabierzow-w-projekcie-symbi-2/12
https://www.zabierzow.org.pl/2018/07/06/gmina-zabierzow-w-projekcie-symbi-2/14
https://www.zabierzow.org.pl/2018/07/06/gmina-zabierzow-w-projekcie-symbi-2/16
https://www.zabierzow.org.pl/feed/
https://map.airly.eu/pl/#latitude=50.11686&longitude=19.79877
http://www.facebook.com/GminaZabierzow
https://www.zabierzow.org.pl/2018/07/06/gmina-zabierzow-w-projekcie-symbi-2/
https://www.zabierzow.org.pl/?lang=en
https://www.zabierzow.org.pl/?lang=fr
https://www.zabierzow.org.pl/?lang=de
https://www.zabierzow.org.pl/


20/12/2018 Gmina Zabierzów w projekcie SYMBI - Oficjalny serwis internetowy Gminy Zabierzów

https://www.zabierzow.org.pl/2018/07/06/gmina-zabierzow-w-projekcie-symbi-2/ 2/3

 (http://bip.malopolska.pl/ugzabierzow/Article/id,289479.html)  (http://www.inwestujwgminie.pl/zabierzow)

 (http://www.bibliotekazabierzow.pl/)
 (https://www.zabierzow.org.pl/system-powiadamiania-sms/)

 (/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/ochrona-zwierzat/znaleziony-zagubiony-pieskot/)

 (http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/ochrona-powietrza-informacje/ochrona-powietrza/)

 (http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/ochrona-powietrza-informacje/pone-wymien-piec-na-

proekologiczny-z-dotacja-2/)

 (https://www.zabierzow.org.pl/samorzad/zalatw-sprawe/wydzial-�nansow-i-budzetu/deklaracje-podatkowe-rok-2018/)

 (http://gops.zabierzow.org.pl/category/rodzina-500/)  (http://rodzina.zabierzow.org.pl/)

 (http://metropoliakrakowska.pl/)  (http://www.krakowairport.pl/pl/)

 (http://www.bliskokrakowa.pl/pl/)  (/gmina/projekty-wspol�nansowane-ze-srodkow-zewnetrznych/)

 (http://znadrudawy.com/)

 (http://zabierzow.org.pl/gmina/inwestycje-gminy-zabierzow/informacje-dla-mieszkancow-modernizacja-linii-kolejowej-e30-w-gminie-

zabierzow/)

 (https://mikroporady.pl/)  (/formularz-kontaktowy/awarie-oswietlenia-ulicznego/)

Wcześniejsze spotkanie w ramach projektu SYMBI miało charakter regionalny, podczas którego Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anetta Kucharska
wygłosiła wykład na temat gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi na terenie Gminy Zabierzów. Spotkania i konsultacje organizowane przez partnerów zakończą
wnioski dotyczące polityk regionalnych, które będą rozpowszechniane na poziomie Unii Europejskiej.

Tekst i zdjęcia M. Biernacki
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