ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΧΕΣΙΚΑ

ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ
Σο PLASTECO ςυγχρθματοδοτείται από το
INTERREG Europe / Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗ ΣΤΡΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
STARA ZAGORA
ΤΝΔΕΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΤΑΡΙΑ

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

ΑΚΟΛΟΤΘΗΣΕ ΜΑ ΣΑ SOCIAL MEDIA:

ΤΠΟΣΗΡΙΖΟΝΣΑ
ΣΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΣΗ ΕΕ

https://www.www.facebook.complastecointerreg/

ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΟΤΝ

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
AUVERGNE-RHONE-ALPES

https://twitter.com/PLASTECO2

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙΟΤILFOV
ΤΝΔΕΜΟ «ΑΚΣΕ ΣΗ
ΒΑΛΣΙΚΗ»

Από
μζχρι

Αυγ
Ιουλ

Αυτι θ ζκδοςθ ζχει χρθματοδοτθκεί από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE. Σο
περιεχόμενο τθσ παροφςασ αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του ςυντάκτθ και ςε
καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι αντικατοπτρίηουν τθ κζςθ και τισ αρχζσ
του προγράμματοσ INTERREG EUROPE.

ΣΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΒΑΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ


8 Εταίροι



8 Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ



8 Περιοχζσ



8 χζδια Δράςησ

Σο PLASTECO είναι ζνα 4-ετζσ ζργο για
ζρευνα,
εκμάθηςη
και
ανάπτυξη
χωροταξικϊν ςχεδίων για τη διαχείριςη των
πλαςτικϊν απορριμμάτων.

ΜΕΛΕΣΕ


ΣΟΧΟΙ





Βελτίωςη τησ διαχείριςησ
και τησ
ποιότητασ
των
ανακυκλωμζνων
πλαςτικϊν.
Περιοριςμόσ
των
«πλαςτικϊν»
απορριμμάτων.
Εφρεςη
χρηματοδοτικϊν
πόρων,
επενδφςεων και καινοτόμων λφςεων
προσ την κατεφθυνςη τησ κυκλικήσ
οικονομίασ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ρφπανςη από τα πλαςτικά απαιτεί
την ιςχυρή και άμεςη αντίδραςη από
τισ Ευρωπαϊκζσ περιοχζσ ϊςτε να
αντιμετωπιςτοφν
οι
αυξανόμενεσ
επιπτϊςεισ
ςτο
περιβάλλον.
Σο
PLASTECO, εναρμονιςμζνο με την
«Ευρωπαϊκή
τρατηγική
για
τα
Πλαςτικά ςτην Κυκλική Οικονομία», θα
υποςτηρίξει
τισ
ςυμμετζχουςεσ
περιοχζσ να κάνουν τα απαραίτητα
βήματα για την μετάβαςη τουσ ςε μία
«νζα οικονομία» για τα πλαςτικά.





υγκριτική αξιολόγηςη των οικονομικϊν
και κοινωνικϊν εμποδίων για την
μετάβαςη ςτη βιϊςιμη κατανάλωςη και
παραγωγή πλαςτικϊν.
υγκριτική ανάλυςη των πολιτικϊν για
το
διαχωριςμό
των
πλαςτικϊν
απορριμμάτων, την ομαδοποίηςη και
ανακφκλωςή τουσ.
Αναγνϊριςη μζτρων για τον περιοριςμό
των απορριμμάτων που καταλήγουν
ςτισ θάλαςςεσ και τισ ακτζσ και την
διευκόλυνςη του καθαριςμοφ τουσ.

ΩΦΕΛΕΙΕ
Οι περιοχζσ που ςυμμετζχουν ςτο
πρόγραμμα PLASTECO:




Σο PLASTECO επενδφει ςε ςυνζργειεσ με
τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ςε
δράςεισ διάχυςησ τησ πληροφορίασ
(Ευρωπαϊκά
και
διαπεριφερειακά
εργαςτήρια, Ενημερωτικζσ ημερίδεσ,
επιςκζψεισ μελζτησ)
Σο
PLASTECO
δημιουργεί
ζνα
Ευρωπαϊκό δίκτυο φορζων με ςτόχο τον
καλφτερο ςυντονιςμό των προςπαθειϊν
τουσ.

ΧΕΔΙΑ ΔΡΑΗ
Οι εταίροι λαμβάνοντασ υπόψη τα
αποτελζςματα του PLASTECO θα προβοφν
ςε τροποποιήςεισ των μζτρων και δράςεων
των ςχεδίων τουσ για τη διαχείριςη των
απορριμμάτων.

ανταλλάξουν

εμπειρίεσ

και

θα

αναπτφξουν ςχζδια δράςησ ςτο πλαίςιο
και

την

κατεφθυνςη

τησ

κυκλικήσ

οικονομίασ.


Θα επωφεληθοφν από τισ προβλζψεισ και
τη δυναμική τησ Ευρωπαϊκήσ τρατηγικήσ
για τα πλαςτικά.



Θα υποςτηριχθοφν για να επιτφχουν τουσ
ςτόχουσ

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ


Θα

που

ζχουν

θζςει

για

την

προςταςία του περιβάλλοντοσ.


Θα υποςτηριχθοφν για να βελτιϊςουν την
αποδοτικότητά τουσ ςτη διαχείριςη των
φυςικϊν πόρων και να αντιμετωπίςουν
μελλοντικοφσ κινδφνουσ για τη δημόςια
υγεία.

