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AURI - Umbrian Regional Waste and Water Agency 
ITALIEN

Regional Development Agency of Northern 
Primorska Ltd Nova Gorica 
SLOVENIEN 

ARC - Waste Agency of Catalonia 
SPANIEN

VAKIN - Water and Waste Competence in the North 
SVERIGE

Kierrätyskeskus - Helsinki Metropolitan Area Reuse 
Centre Ltd
FINLAND

Office of the Regional Government of Styria
Directorate 14 - Water Management, 
Resources and Sustainability
ÖSTERRIKE 

RREUSE - Reuse and Recycling European Union 
Social Enterprises
BELGIEN

Ett interregionalt samarbetsprojekt för att förbättra 
policys som underlättar konkurrenskraften hos SME:s.FÖLJ OSS!



6 Regionala omvärldsanalyser som beskriver den 
nuvarande situationen inom återbruk och cirkulär ekonomi 
i varje partners region. 

6 Working Papers som utvärderar affärsmodeller och 
mätbara mål för återbruk i varje partners region.

Identifiering av Goda exempel i varje land, varav 8 är 
godkända för Policy Learning Platform. 
www.interregeurope.eu/policylearning 

4 Interregionala seminarier för utbyte av erfarenheter och 
interregional lärnade process.  

1 Intensive workshop om att främja efterfrågan, förvaltning, 
finansiella lösningar och mätbara mål för återbrukscentraler.

6 Bilaterala personalutbyten och 4 studiebesök för att se 
goda exempel och undersöka deras överförbarhet.

18 Regionala workshops för att ta del av intressenternas 
kunskaper och involvera dem i handlingsplanernas 
utformning och genomförande.

Riktliner för att “Göra återbrukscentraler till hållbara 
och framgångsrika företag”. Hur man utvecklar 
återbrukscentralernas fulla potential och gör dem till 
långsiktiga och livskraftiga SME:s.
www.interregeurope.eu/subtract/library

6 Regionala Action Plans för att förbättra policys 
inom återbruk och cirkulär ekonomi och bidra till 
återbrukscentralernas långsiktiga hållbarhet.

 Italien – Omflyttning och utbyggnation av 
återbrukscentraler, skapa digitala tjänster samt att 
kombinera sociala och ekonomiska aspekter inom 
återbruk.   

 Slovenien - Skapa ett köpcentrum för återbruk, 
implementera en ny hållbar återbruksmodell, påverka 
tankesättet kring cirkulär ekonomi.

 Spanien - En gemensam online försäljningsplattform 
baserad på främjande av återbruk och förberedelse för 
återbruk i linje med den nya lagen för förebyggande och 
hantering av avfall och effektiv användning av resurser i 
Katalonien.

 Sverige -  Utreda förutsättningarna för en handelsarena 
med SME:s, ökat och förbättrat inflöde samt sortering 
av åkerbruksprodukter vid återvinningscentralerna och 
ändring av beteenden och attityder.

 
Finland - Kombinerade återbruk- och 
återvinningsinsamlingar på återbrukscentralen, en 
återbruksgalleria och en regional plan för återbruk.

 Österrike - Digital karta med återbruksinitiativ för att 
både öka allmänhetens medvetenhet om återbruk och 
lyfta återbruksföretag i regionen. Verksamhetsstöd för 
nystartade SME:s inom återbruk.  

AKTIVITETER & RESULTAT ACTION PLANENS FOKUSFOKUSOMRÅDE
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Genom forskning, erfarenhetsutbyte, identifiering av goda 
exempel och interregionalt lärande har SUBTRACT: 

 Gett vägledning till ERUF:s förvaltningsmyndigheter och 
andra beslutsfattare om hur man stödjer och förvaltar 
återbrukscentraler i deras länder.

 Identifierat affärsprinciper och modeller som hjälper
 aktörer längs hela återbrukskedjan att samarbeta effektivt 

och stärka nätverk. 

 Undersökt och utvärderat åtgärder som förebygger 
uppkomsten av avfall och underlättar förberedelse för 
återbruk. 

 Utvecklat strategier och kampanjer för att ändra 
beteenden kring återbruk. Detta för att öka utbudet och 
efterfrågan samt göra återbruksprodukter mer attraktiva 
och önskvärda. 

 Främjat cirkulär ekonomi i den privata och offentliga 
sektorn.

“SUBTRACT ser återbrukscentraler 
som potentiella SME:s och identifierar 
förutsättningarna för att de ska vara 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.”

SME competitiveness


