VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU
www.interreg-central.eu/CWC.html

PROJEKTNI PARTNERJI
 Mesto Budimpešta, XIV okrožje Zugló

www.facebook.com/citywatercircles
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twitter.com/CirclesCity

CITY WATER CIRCLES

 Komunalno podjetje Budimpešta, Madžarska

Urbani modeli sodelovanja
za učinkovito rabo in ponovno
uporabo vode v funkcionalnih
urbanih območjih srednje
Evrope s celostnim pristopom
krožnega gospodarstva.

 Občina Torino, Italija
 Poliedra, storitveni in svetovalni center
Politecnico Milano na področju okoljskega
načrtovanja, Italija
 Mariborski vodovod, Slovenija
 E-zavod, Slovenija
 Mesto Bydgoszcz, Poljska
 Inštitut za trajnostni razvoj, Poljska
 Javna agencija RERA SD za koordinacijo in razvoj
Splitsko-dalmatinske županije, Hrvaška
 Vodovod in kanalizacija d.o.o. Split, Hrvaška
 Združenje za zbiranje deževnice in ponovne
uporabe vode, Nemčija

Projekt podpira program INTERREG Central Europe v
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
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” Ko se vodnjak posuši, vemo, koliko
je vredna voda.”
Benjamin Franklin
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NOVA TVEGANJA NA
PODROČJU UPRAVLJANJA
Z VODAMI
Podnebne spremembe prinašajo nova tveganja za
varno oskrbo z vodo. Pogosteje se srečujemo s sunkovitimi padavinami, dolgimi sušnimi obdobji, močnim
deževjem in poplavami. Naraščajoča poraba pitne
vode in vse večja količina odpadne vode v Srednji
Evropi preobremenjuje zastarelo infrastrukturo. Ti
združeni dejavniki ogrožajo varnost prihodnjih zalog
vode.

SREDNJEEVROPSKA MESTA
SE ZAVEDAJO IZZIVOV
Mesta in podjetja, odgovorna za oskrbo z vodo in
za ravljanje odpadnih voda, iz 5 funkcionalnih mestnih območij ter strokovne organizacije, se zavedajo
obstoječih izzivov na področju upravljanja z vodami,
zato so se odločila za sodelovanje v projektu
CityWaterCircles (CWC). Cilj skupne pobude je najti
rešitve za nove izzive na omenjenem področju.
V okviru projekta bodo projektni partnerji vzpostavili
bazo znanja za krožno upravljanje z vodami v urbanih
področjih, vzpostavili in testirali inovativne metode
na področju ponovne uporabe vode ter pri iskanju
rešitev vključevali zainteresirane deležnike: javne
institucije, dobavitelje vode, agencije ali nevladne
organizacije, ki lahko doprinesejo k razvoju rešitev.
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INOVATIVNE REŠITVE
V PRAKSI

KORISTI PROJEKTA
NAMENJENE LOKALNIM
DELEŽNIKOM
Delavnice in usposabljanja o krožni rabi vode v urbanih področjih.

Pilotni projekti v petih partnerskih mestih bodo testirali inovativne tehnološke rešitve in zagotovili zbirko
oz. primere dobrih praks:
 V okrožju Zugló XIV, v Budimpešti, bo v lokalnem
vrtcu uveden sistem ponovne uporabe deževnice
in odpadnih voda.
 Mesto Torino bo zgradilo in preizkusilo vrt na strehi in aeroponični rastlinjak s ponovno uporabo
deževnice.
 Demonstracijski pilotni projekt v Mariboru bo testiral, možnost uporabe deževnice in prečiščene
odpadne vode za proizvodnjo recikliranega gradbenega materiala.

Seznanitev z urbanimi strategijami partnerjev, ki
vključujejo ukrepe in uvajanje ter krepitev krožnega
upravljanja voda v urbanih področjih.
Vključevanje ukrepov projektne transnacionalne
strategije v oblikovanje spodbudnega okvirja politike o krožni rabi vode na lokalni ravni.
Seznanitev z digitalnimi učnimi viri o krožni rabi
vode v urbanih področjih.
Spletni transnacionalni priročnik projekta upravljanju in krožni rabi vode v urbanih področjih.
e

 V mestu Bydgoszcz se bo deževnica s streh javnih
zgradb zbirala in uporabljala v deževnih vrtovih
mesta.
 Mesto Split bo testiralo, kako lahko IT tehnologije
prispevajo k resničnim prihrankom porabe vode:
preizkusil se bo pametni sistem merjenja, ki ga
podpira mobilna aplikacija.
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