Partneři Miniwaste v oblasti

Zůstaňte v kontaktu s

prevence vzniku bio odpadů

projektem Miniwaste

R

ennes
Métropole (FR), Brno
(CZ) a Lipor (PT)
podniknou předváděcí
akce zavedením celé
řady iniciativ týkajících
se prevence vzniku
bio odpadů, a to místně
v pilotním nebo širším
měřítku.

Občané budou mít z Miniwaste přímý užitek díky
hlavním školicím programům kompostování a
distribuci kompostérů v Brně, v Portu a v Rennes
po dobu životnosti tohoto projektu.
Cemagref a ACR+ zajistí odbornou podporu, a to
zejména pomoc při identifikaci dobrých postupů
prevence a přípravě metodik vyhodnocování.
Partneři budou také šířit nástroje a výsledky Miniwaste ve
městech a regionech Evropy
prostřednictvím webových stránek, bulletinů, akcí, atd.

• Přihlaste se k odběru
bulletinu a získejte
pravidelné aktuality o
činnostech Miniwaste.
• Navštivte webovou stránku
Miniwaste:
www.miniwaste.eu
Spousta jasných a
technických informací.
• Přijďte se během akcí Miniwaste setkat s experty
na prevenci bio odpadu:
- Září 2011: expertní konference v Brně
(Česká republika)
- Říjen 2012: závěrečná konference v
Rennes (Francie)

Přivádíme
bio odpad
zpátky k životu

30% našeho

odpadu tvoří bio
odpad.
Nevyhazujte jej:
co nesníte vy,
bude chutnat
vašim rostlinám

www.miniwaste.eu
• Kontaktujte tým Miniwaste:
contact@miniwaste.eu

Za finanční podpory programu
LIFE+ Evropské komise

Nástroje Miniwaste k

Miniwaste: evropský projekt
snižování objemů bio

M

iniwaste je 6-letým evropským projektem
podporovaným programem LIFE+ Evropské
komise (2010-2012), jehož cílem je pomáhat
orgánům státní správy minimalizovat komunální
organické odpady v zemích EU.
Každý Evropan vyprodukuje mezi 100 a 200 kg bio
odpadů ročně. Veškerý tento odpad má ekonomické a
ekologické dopady.
Pomáháním prevenci vzniku bio odpadu Miniwaste
významně sníží náklady na jeho sběr a zpracování, což povede k zlepšení využitelnosti a snížení
dopadů změny klimatu (pomocí snížení emisí CO2 a
metanu).

Bio odpad je kuchyňským
odpadem (odpad ze syrových a vařených potravin) a
zeleným odpadem (odpad ze
zahrad a parků)

prevenci vzniku odpadů
Úvěr: EISENIA

Čeho chce Miniwaste
dosáhnout?
Hlavní cíl: prokázat, že je možné významně snížit
objem bio odpadů u zdroje, a to zvládnutým a
udržitelných způsobem.
Jak: propagací přenosu technologie, poskytnutím
metod a podpory členským státům, městům a
regionům EU a zajištěním povědomí občanů EU o
různých způsobech minimalizace bio odpadu.

Kdo jsou partneři?
Rennes Métropole
Koordinátor Miniwaste (Francie)

Pro inspirování státní správy (při jejím boji s
odpady), byl vydán soupis dobrých postupů pro
prevenci vzniků odpadů.
Tento seznam pokrývá deset případových studií
realizovaných v Evropě: devět z nich se týká bio
odpadu (domácí kompostování, společné kompostování, kompostování na místě, zamezování vzniku
odpadu z potravin a zahradničení na základě
“uzavřené smyčky”) a jedna se týká center recyklace.
- Softwarový nástroj státním orgánům pomůže
zvolit nejvhodnější řešení minimalizace bio
odpadu v rámci jejich území a sledovat výsledky.
- Instrukce budou také poskytnuty ve formě
metodik vyhodnocení (‘protokoly’) a ukazatelů
(posouzení množství zamezeného odpadu a kvality
kompostu).

Lipor - Intermunicipal Waste
Management Service of Greater
Porto (Portugalsko

Lidé mohou objem bio
odpadu snížit jeho
kompostováním:
- doma,
- nablízkém úložišti,
- nebo ve školách,
v restauracích nebo
na farmách, atd.

Město Brno (Česká republika)
ACR+ - Asociace měst a regionů
pro recyklaci a udržitelné řízení
zdrojů (evropská síť)
Cemagref
Výzkumné centrum (Francie)
Úvěr : Didier Gouray

