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Ο Δήμος Ρεθύμνης (Τμήμα Προγραμματισμού) συμμετείχε στην 5 Συνάντηση Εργασίας του Έργου
CASTWATER που υλοποιήθηκε στη Μάλτα παρουσία εκπροσώπων από όλους τους εταίρους του
Έργου. Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση, την
οργάνωση και τον χρονοπρογραμματισμό των επιμέρους παραδοτέων του Έργου καθώς και
ζητήματα που αφορούν τις δράσεις επικοινωνίας, προβολής και δικτύωσης με άλλους φορείς και
προγράμματα στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζουμε ότι το CASTWATER είναι το πρώτο έργο Interreg MED που υποστηρίζει βιώσιμες
πολιτικές και πρακτικές για την πιο αποδοτική χρήση του νερού στις παράκτιες τουριστικές
περιοχές της Μεσογείου. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν ακόμα 10 ευρωπαίοι εταίροι που
εκπροσωπούν 9 περιφέρειες της ΕΕ ενώ ο Δήμος Ρεθύμνης είναι ο επικεφαλής εταίρος αυτού του
προγράμματος. Στόχος του είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση της διεθνούς πρόκλησης για τη
μείωση του αντίκτυπου των τουριστικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον και να παρέχει
υποστήριξη στους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού
με την δημιουργία ενός καινοτόμου διαδικτυακού εργαλείου το οποίο θα τους βοηθήσει να κάνουν
αποδοτικότερη χρήση των υδάτινων πόρων.
Δεδομένου ότι το διαδικτυακό εργαλείο του CASTWATER είναι ήδη διαθέσιμο στην διεύθυνση για
τους φορείς και τις επιχειρήσεις για μια πρώτη πιλοτική δοκιμή (https://www.castwatertool.ceid.upatras.gr/), στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος διάδοσης της
χρήσης του και της εφαρμογής του από τις τοπικές επιχειρήσεις και τους φορείς καθώς η συλλογή
παρατηρήσεων θα συμβάλει ουσιαστικά στην ευρεία εφαρμογή και στη βελτιστοποίηση του.
Το διαδικτυακό εργαλείο του CASTWATER είναι χρήσιμο για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα
που επιθυμούν να κάνουν ορθολογική χρήση του νερού που χρησιμοποιούν. Με το εργαλείο αυτό,
οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, μπορούν να βγάλουν
συμπεράσματα ως προς τη βιωσιμότητα των συστημάτων και των μεθόδων που εφαρμόζουν σε
σχέση με την ποσότητα του νερού που καταναλώνουν. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν
ενθαρρύνονται να αυτό-αξιολογήσουν την αποδοτικότητα τους και να εντείνουν τις προσπάθειες
τους πετυχαίνοντας την ιδανική ισορροπία στη σχέση κόστους - οφέλους της κατανάλωσης νερού.

Αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο είναι επίσης σημαντικό για τους φορείς του δημοσίου καθώς τους
δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουν τα ζητήματα και να αξιολογούν τη συνολική κατάσταση ως προς
την επίδοση των συστημάτων διαχείρισης υδάτων που εφαρμόζονται στην περιοχή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CASTWATER
(https://castwater.interreg-med.eu/)
ή
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Ρεθύμνης
(https://www.rethymno.gr/). Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε την σελίδα του CASTWATER αλλά
και του Τμήματος Προγραμματισμού τόσο στο FACEBOOK όσο και στο TWITTER.

