PROJEKTA PARTNERI
PAR MUMS
RETHYMNO PAŠVALDĪBA (GRIEĶIJA)

LOMBARDIJAS REĢIONS (ITĀLIJA)
ŠTĪRIJAS PROVINCES VALDĪBA
(AUSTRIJA)

PLASTECO līdzfinansē pārrobežu sadarbības
programma INTERREG Europe / Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

SAZINIES AR MUMS
Project email: plastecoproject@gmail.com
LP email: vmirioke@rethymno.gr
Web: www.interregeurope.eu/plasteco/

SEKO MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
STARA ZAGORA REĢIONĀLĀ
EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS
AĢENTŪRA (BULGĀRIJA)
https://www.www.facebook.complastecointerreg/
BAVĀRIJAS VIDES TEHNOLOĢIJU
KLASTERIS (VĀCIJA)

https://www.linkedin.com/company/plasteco/
https://twitter.com/PLASTECO2

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ENERĢĒTIKAS VIDES
AĢENTŪRA (FRANCIJA)

BUKARESTES-ILFOVAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (RUMĀNIJA)
BIEDRĪBA “BALTIJAS KRASTI”
(LATVIJA)

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg
programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu
pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg
programmas oficiālo nostāju.

ATBALSTS ES REĢIONIEM
PLASTMASAS
ATKRITUMU
MAZINĀŠANAI UN
IEROBEŽOŠANAI

PROJEKTA INFO
•

8 partneri

•

8 EU valstis

•

8 reģioni

•

8 rīcības plāni

PLASTECO projekts ilgs četrus gadus, un tajā
paredzēta zināšanu apmaiņa, kopīgi pētījumi un
teritoriālo plānu izstrāde attiecībā uz plastmasas
atkritumu apsaimniekošanu.

•

Uzlabot plastmasas pārstrādes

•

•

Ierobežot plastmasas atkritumu
ražošanu un piesārņojumu

•

Investīciju un inovāciju virzība uz cirkulārās

Plastmasas piesārņojuma problēmai ir

Ekonomisko un sociālo šķēršļu salīdzinošs
novērtējums attiecībā uz ilgtspējīgākiem
plastmasas
patēriņa
un
ražošanas
modeļiem.
Plastmasas
atkritumu
atdalīšanas,
šķirošanas
un
pārstrādes
politikas
salīdzinošā analīze.
Pasākumi
identificēšana
ūdens
piesārņojuma samazināšanai un tīrīšanas
pasākumu atvieglošanai.

IESAISTĪTO
PUŠU
POLITIKAS VEIDOŠANĀ
•

nepieciešama spēcīga ES reģionu
reakcijas rīcība, lai risinātu aizvien
pieaugošās vides problēmas. PLASTECO
saskaņā ar “Eiropas stratēģiju
plastmasai aprites ekonomikā”
atbalstīs iesaistītās teritorijas veikt
nepieciešamos pasākumus pārejai uz
“jaunu plastmasas ekonomiku”.

Atbalstu pieredzes apmaiņai un rīcības

•

ES

aprites

ekonomikas

ietvaros.

aprites risinājumiem.

APRAKSTS

•

PĒTĪJUMI

MĒRĶI

ekonomiku un kvalitāti.

PLASTECO projekta reģioni saņems:

attīstīšanai

•

•

KAS GŪS LABUMU

PROJEKTA AKTIVITĀTES

IESAISTE

PLASTECO sniegs ieguldījumu sinerģijās ar visām
ieinteresētajām
pusēm
un
informācijas
izplatīšanas pasākumos (ES un starpreģionālie
semināri, informācijas dienas, pieredzes
apmaiņas vizītes).
PLASTECO izstrādā ES mēroga ieinteresēto
personu datu bāzi, lai palielinātu to iesaistīšanas
un koordinēšanas kapacitāti.

DARBĪBAS PLĀNI
Politiskās intervences un pasākumi PLASTECO
rezultātu ieviešanai partneru reģionos.

•

Ieguvums no ES plastmasas stratēģijas
noteikumiem un to ieviešanas.

•

Palīdzību savu mērķu sasniegšanai vides
aizsardzības jomā.

•

Atbalstu
palielināšanai,
veselību.

resursu
mazinot

efektivitātes
ietekmi

uz

