
Tehnologija posodablja način zbiranja in 
obdelave odpadkov. 

Vendar stopnja uporabe inovativne 
tehnološke opreme in praks med državami 
članicami Evropske unije variira. 

V projektu WINPOL s povezovanjem partnerjev iz 
različnih držav gradimo mostove in izmenjujemo 
prakse uporabe inteligentnih sistemov v ravnanju 
z odpadki s ciljem premostiti vrzeli posameznega 
partnerja in v delovanje lokalnega sistema 
vključevati najboljše praks in politike, ki sledijo 
evropskim okoljskim ciljem

Inteligentno ravnanje z odpadki
Sistemi in politike

Partnerji

@winpol_EU

www.interregeurope.eu/winpol

info@winpol.eu
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PROJEKT

WINPOL je evropski projekt, ki v središče postavlja 
inteligentna orodja in politike v ravnanju s 
komunalnimi odpadki. Projekt je zastavljen v 
dveh fazah:

1.	Medregionalno	učenje	(2018	–	2020): partnerji 
prepoznavajo in izmenjujejo dobre prakse, 
spoznavajo lokalno okolje drugih partnerjev in 
vključujejo nova znanja v akcijske načrte.

2.	Implementacija	 (2020	 –	 2022): partnerji 
implementirajo pridobljeno znanje in 
spremljajo rezultate, pri čemer delijo rešitve z 
drugimi evropskimi regijami in mesti. 

SODELUJ

Ste dejavni na področju ravnanja z odpadki in 
se želite vključiti v WINPOL?

Projekt je odprt za ideje in pozdravlja nove 
deležnike, ki se lahko vključijo v eno od šestih 
skupin: Gijón (Španija), Antwerpen (Belgija), 
Malta, Kreta (Grčija), Maribor (Slovenija), 
Mehedinti (Romunija).

Pišite nam na info@winpol.eu, da izveste več.

EMULSA, občinsko podjetje za urbane 
okoljske storitve, Gijón (Španija), 
vodilni partner

ACR+, združenje mest in regij za trajnostni 
management virov (Belgija)

Antwerp (Belgija)

Regija Kreta (Grčija)

Mesto Heraklion (Grčija)

ERA, okolje in viri (Malta)

Drobeta Turnu Severin (Romunija)

Mehedinti državni svet (Romunija)

SNAGA, ravnanje z odpadki in druge 
komunalne storitve (Slovenija)
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Nove tehnologije 
in učinkovita 
uporaba podatkov 
(Big Data)

Inovativni modeli v 
zbiranju odpadkov, 
zmanjševanju količin 
in reciklaži

Različni modeli 
za obračunavanje 
povzročenih 
odpadkov

Osrednja področja
Partnerji v projektu

Cilj programa WINPOL je vključevanje dobrih praks 
in politik, povezanih s tremi osrednjimi tematikami:

Spodbujanje inovacij za izboljšanje 
ravnanja z odpadki na lokalni ravni.


