PROIECTUL CO-WANDA ESTE ÎN DERULARE!
Mai bine de 6 luni de muncă a fost realizată în cadrul proiectului CO-WANDA –
„Convenție pentru managementul deșeurilor pentru navigația interioară pe Dunăre”,
astfel pregătind drumul spre un sistem îmbunătățit de management a deșeurilor în
regiunea Dunării, ușor de folosit de către utilizatori. După debutul de succes din
octombrie 2012, consorțiul proiectului alcătuit din 11 parteneri s-a dedicat în întregime
muncii. Pentru a facilita implementarea unui sistem modern de management al
deșeurilor de pe Dunăre, armonizat la nivel transnațional, trebuie realizate o multitudine
de sarcini în decursul celor 24 de luni reprezentând durata proiectului.
Încă de la început s-a avut în vedere o abordare interdisciplinară, în baza unei
rețele solide de stakeholderi și observatori, ce a fost realizată în cadrul proiectului
anterior WANDA. Calitatea proiectului este asigurată prin implicarea unui grup de
consiliere, denumit GRUPUL INTERNAȚIONAL DE IMPLEMENTARE (GII), ce va
facilita procesul de pregătire a Convenției internaționale privind deșeurile de pe Dunăre.
În vara anului 2013 se vor derula acțiuni pilot ce vor permite navelor să predea
reziduurile de hidrocarburi de la bord în mod gratuit, la anumite puncte de colectare.
Dacă doriți să vă implicați în aceste acțiuni pilot, trebuie doar să obțineți o vinietă
electronică de pe site-ul proiectului CO-WANDA. Aceasta e la un click distanță:
http://www.co-wandaproject.eu/pilotaction/
În plus, serviciile de informare fluvială - RIVER INFORMATION SERVICES (RIS), care
au un potențial deosebit pentru susținerea predării organizate a deșeurilor, vor fi testate
în detaliu. Acestea vor fi testate pe durata implementării acțiunilor pilot în Ungaria,
Serbia și România. Aceste aplicații vor consta în utilizarea unor aplicatii software la
staţiile de colectare a deşeurilor, pentru a asigura recepția fără probleme a deșeurilor de
la bordul navelor. Acțiunile pilot vor permite colectarea de date statistice și de informatii
vizând sistemul. Acestea vor constitui baza pentru realizarea unui sistem RIS viitor ce
va susține managementul deșeurilor, astfel asigurând funcționarea în mod ecologic a
transportului pe căile navigabile interioare.
Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să vizitați site-ul CO-WANDA
http://www.co-wandaproject.eu/ sau să contactati echipa de proiect.
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