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Comunicat de presă
Stimularea Domeniului Reciclării:
Primăria Mihai Viteazu partener în proiectul european care promovează
colectarea selectivă a hârtiei
•

IMPACTPapeRec este un proiect european prin care se propune creșterea continuă a
colectării separate a hârtiei în vederea reciclării și evitării depozitării și arderii ei

•

Manualul de bune practici, realizat prin proiect, va cuprinde analiza celor mai bune sisteme
de colectare separată a hârtiei din diferite regiuni ale Uniunii Europene.

IMPACTPapeRec a început la 1 februarie 2016, cu o perioadă de implementare de doi ani și
este finanțat 100% de Uniunea Europeană prin programul Orizont 2020.
36 de experți din 8 țări, reperezentând institute de cercetare, companii, primării, ONG-uri, sau întâlnit în Valencia, Spania, în vederea dezbaterii elementelor cheie ale proiectului și planificarea
activităților pentru următoarele luni.
Obiectivele principale ale proiectului sunt concentrate asupra țărilor implicate în proiect,
unde rata de reciclare a hârtiei este sub medie, cum ar fi Bulgaria, Polonia, România, precum și
asupra țărilor, cum ar fi Franța și Marea Britanie, unde hârtia de la gospodării, agenți economici și
instituții este, de multe ori, colectată în amestec, cu alte materiale reciclabile.
La conferința din Valencia, Spania, s-au dezbătut scheme existente și indicatori care definesc
cele mai bune practici de cercetare a hârtiei.
Coordonatorul proiectului de la ITENE, Antonio Dobon, spunea: ”Suntem extrem de
încântați de debutul proiectului. Acesta vine în momentul în care Comisia Europeană a prezentat
propunerea Programului de Stimulare în Domeniul Reciclării punând accentul pe importanța
colectării selective. Prin acest proiect, ne vom strădui să atingem obiectivele propuse în domeniul
reciclării în acele regiuni unde aceasta este deficitară. Totodată, ne dorim ca activitățile de
colectare selectivă a hârtiei să aducă beneficii atât mediului înconjurător cât și econmiei. Așadar,
vom defini cele mai bune practici de colectare selectivă a hârtiei astfel încât ele să poată fi
adoptate de municipalitățile din Europa, partenere în proiect.”
IMPACTPapeRec este un consorțiu cu 19 parteneri, din 8 țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Franța,
Germania, Polonia, România și Spania. IMPACTPapeRec își propune să plaseze Europa în
prim-panul colectării selective a hârtiei, furnizând o platformă comună, inovativă de
cunoaștere. Această abordare inovativă a strategiei colectării hârtiei se bazează pe angajamentul
tuturor participanților în programul dedicat valorificării hârtiei, incluzând domenii cum sunt:
cercetare, industrie, instituții publice și locuitori.
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