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SUBTRACT – Ekonomska, socialna in okoljska
trajnost centrov za ponovno uporabo
SUBTRACT je projekt v okviru Interreg Europe, katerega cilj je razviti vse potenciale
centrov za ponovno uporabo in jih spremeniti v konkurenčne in trajnostne resničnosti
s pomočjo raziskav znanja, izmenjavo izkušenj in razvojem smernic, ki bodo vodjem
organov ESRR zagotavljale smernice, pa tudi drugih oblikovalcev politik o tem, kako
oceniti in upravljati centre za ponovno uporabo na svojem ozemlju.
S projektom SUBTRACT želimo doseči, da bodo centri za ponovno uporabo zagon
za pospeševanje kakovostne rasti, kot pomoč pri razvoju človeškega kapitala in za
krepitev socialne kohezije. Glavni cilj projekta je oblikovanje poslovnih načel in
modelov, ki bodo pomagali centrom za ponovno uporabo pri samooskrbi, ter
podpiranje učinkovitega sodelovanja med akterji v verigi ponovne uporabe
(regionalne in lokalne vlade, organi za ravnanje z odpadki, nevladne organizacije,
socialna podjetja).
Partnerji projekta bodo opredelili ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov in
razpravljali o pripravah na dejavnosti ponovne uporabe, ki bodo dajali prednost
prispevkom državljanov. Da bi blago za večkratno uporabo postalo privlačno in
spodbudilo povpraševanje in povpraševanje po izdelkih za večkratno uporabo, bodo
strukturirane strategije za krepitev ozaveščanja in v celotnem času trajanja projekta
se bo razvijalo privlačne modele kampanj.
SUBTRACT bo zagotovil konkretno in v prakso usmerjeno strokovno znanje za
ponovno uporabo upravljavcev centrov, pri čemer verjamemo v ekonomsko
samooskrbo centrov, kot ključni pogoj za prihodnost ponovne uporabe. Na podlagi
tega, se lahko poveča zaposlitev, tudi z združevanjem gospodarskih in socialnih
ciljev vključujoče rasti in socialne kohezije, s prispevanjem k strategiji Evropa 2020
(zmanjšanje odpadkov in emisij) in v smeri krožne gospodarske vizije.

Evropski zeleni dogovor za podporo k ponovni
uporabi in dejavnosti popravil
Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo, bo vključeval politiko „trajnostnih
izdelkov“ za podporo krožnemu oblikovanju vseh izdelkov na podlagi skupne
metodologije in načel. Prednost bo pri zmanjševanju in ponovni uporabi pred
recikliranjem materialov. Spodbujal bo nove poslovne modele in postavil minimalne
zahteve, da prepreči dajanje okolju škodljive izdelke na trg EU. Povečana bo tudi
odgovornost proizvajalcev. Medtem, ko bo akcijski načrt krožnega gospodarstva vodil
prehod vseh sektorjev, se bodo ukrepi osredotočili zlasti na sektorje, kot so tekstil,
gradbeništvo, elektronika in plastika. Akcijski načrt krožnega gospodarstva, bo
vključeval tudi ukrepe za spodbujanje podjetij k ponudbi in potrošnikom, da izberejo
izdelke za večkratno uporabo, trajne in popravljive izdelke. Analiziralo se bo potrebo
po „pravici do popravljanja“ in zajezilo zastarelost naprav, zlasti elektroniko.
Potrošniška politika bo potrošnikom omogočila, da se odločijo na podlagi informacij in
bo igrala aktivno vlogo v ekološkem prehodu. Novi poslovni modeli, ki temeljijo na
najemu in deljenju blaga in storitev, bodo igrali vlogo, če bodo resnično trajnostni in
cenovno dostopni.
Več o tem.
Prenesite dokument „Trajnostna industrija“.

SUBTRACT na prvem srečanju v Perugii
Prvo srečanje projekta SUBTRACT (8. in 9. oktobra 2019), je bilo partnerjem
dobrodošla priložnost, da se spoznajo in poglobijo razumevanje - sedaj, ko je projekt
že v teku, si vsi, kot celota in vsak partner v svoji regiji želimo nekaj doseči.
Obisk centra za ponovno uporabo v Perugii je začetek označil z osebnimi izkušnjami
iz prve roke. Center za ponovno uporabo (Centro del Riuso di San Marco), deluje
zelo dobro, upravlja ga neprofitna organizacija Mato Grosso, nameščen pa je pri
postaji za recilkliranje, do katere je mogoče priti le z avtomobilom. Organizacija Mato
Grosso deluje na celotnem območju GESENA in ima bogate izkušnje na terenu.
Cene so simbolične, saj je regionalni organ navedel, da ne sme biti nobene
gospodarske dejavnosti, povezane z upravljanjem centrov za ponovno uporabo.
Konkretna izkušnja je privedla do koristne podlage za razpravo v naslednjih dneh, in
sicer, kako okrepiti gospodarsko podlago in kako narediti, da bi bili centri bolj
privlačni.
Srečanje se je začelo s predstavitvijo partnerjev, kjer smo izkoristili priložnost za
izmenjavo izkušenj in razširitev znanja ter kaj lahko vsak prispeva in upa, da bo s
tem projektom pridobil. Ugotovili smo, da obstajajo zelo napredne izkušnje, ki jih
nekateri že izvajajo, drugi pa so v zgodnjih fazah. S skupnim optimizmom
verjamemo, da bo izmenjava izkušenj koristna vsem, saj se tako drug od drugega
učimo o različnih pristopih. Prišlo je do soglasja, da projekt SUBTRACT, bi lahko
spremenil politične instrumente partnerjev.
Med vprašanji, ki so se pojavila, je bilo vprašanje vključitve enotnih centrov za
ponovno uporabo v skladno regionalno strukturo in meril, najbolj pereče pa vprašanje
glede prostorske porazdelitve centrov v regiji. Drugo temeljno vprašanje za projekt
SUBTRACT je, kako spremeniti centre za ponovno uporabo v dobičkonosne
dejavnosti, premagati normativne omejitve, pomanjkanje kvalifikacij, ustvariti
zaupanje in motivacijo s strani vključenih.
Regionalna poročila o študiji, ki jih bodo pripravili vsi partnerji, in vprašalnik, ki se bo
uporabljal zainteresiranim stranem, bodo osnova za reševanje teh vprašanj v
skupnem interesu.
To glasilo bo glavni kanal za poročanje o razvoju projekta SUBTRACT, po
obetavnem začetku v Perugii.

Prvo srečanje partnerjev - obisk Centra za ponovno uporabo San Marco v Peruggi

Prvo srečanje partnerjev projekta SUBTRACT – skupinska slika

Prvo srečanje zainteresiranih strani v Sloveniji
Prva regijska delavnica je potekala 21. januarja v Novi Gorici. Zainteresirane strani,
ki so se odzvale vabilu, so prišle iz ustreznih organizacij, vključno z javno upravo,
regionalnimi vladami, ponudniki storitev ravnanja z odpadki, neprofitnimi
organizacijami in zasebnimi podjetji.
Med srečanjem so bili pozvani, da predlagajo ideje, opredelijo priložnosti in ovire na
področju krožnega gospodarstva in ponovno uporabo v Goriški regiji. Jasmina Nikić
iz Regionalne razvojne agencije severne Primorske Nova Gorica je na srečanu
predstavila projekt SUBTRACT, g. Rolih iz regijskega komunalnega podjetja
Komunala Nova Gorica pa je podal pregled nacionalne zakonodaje. Med delavnico
so bili predstavljeni različni primeri in dobre prakse trajnostnega razvoja in krožnega
gospodarstva.
Vsi udeleženci so se strinjali s ciljem, da se Goriška regija in njeno upravno središče
Nova Gorica morata raztezati na nično odpadno območje, Slovenija pa naj bi
bistveno napredovala v krožnem gospodarstvu. Najbližja dobra praksa je za zdaj
mesto Ljubljana, ki je dosegla najvišji delež ločeno zbranih odpadkov in je leta 2016
postala Zelena prestolnica, sledita ji Talin in Helsinki.
Nova Gorica je trenutno v fazi postavitve prvega centra za ponovno uporabo.
Aktivnost bo spremljala podpiranje promocijskih dejavnosti, katerih namen je
spodbuditi državljane k zmanjšanju količine odpadkov, s spodbujanjem zmanjšanja,
ponovne uporabe in odgovorne porabe.

Dejavnosti mreženja
Poudarek Evropske unije na krožnem gospodarstvu kot novi paradigmi trajnostne
prihodnosti se kaže v številnih projektih, ki se trenutno financirajo, da bi preučili
številne možnosti in težave, ko izstopajo iz prevladujoče logike linearne ekonomije.
Medtem ko zanimanje in energijo namenjamo sposobnosti preživetja centrov
ponovne uporabe kot malih in srednje velikih podjetij, bo projekt SUBTRACT ves čas
trajanja projekta izvajal mednarodne mrežne dejavnosti, da bi izkoristil potencialne
sinergije z drugimi pomembnimi EU projekti, organizacijami in mrežami, ki delajo na
ponovni uporabi in še več, na splošno, da bi krožno gospodarstvo postalo resnično.
Pozdravljamo prve projekte, ki so sprejeli naš predlog za povezovanje v mrežo:
• BIOREGIO (Interreg Europe)
Regionalni modeli krožnega gospodarstva in najboljše razpoložljive tehnologije za
biološke tokove| spletna stran
• CITYCIRCLE (Interreg Central Europe)
Centri krožnega gospodarstva in obrobna urbana središča v Srednji Evropi
| spletna stran
• COLOR CIRCLE (Interreg Europe)
Povezovanje in krepitev pooblastil lokalnih organov z raziskovalnimi zmogljivostmi
za sprostitev celotnega potenciala cirkularnega gospodarstva | spletna stran
• GRESS (Interreg Europe)
ZELENA zagonska podpora | spletna stran
• REDUCES (Interreg Europe)
Premišljanje trajnostnega razvoja v evropskih regijah z uporabo poslovnih modelov
krožnega gospodarstva | spletna stran
• SinCE-AFC (Interreg Europe)
Krepitev podjetništva MSP v krožnem gospodarstvu agroživilske verige | spletna
stran
• SMART WASTE (Interreg Europe)
Inovacije v politiki ravnanja z odpadki | spletna stran
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