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Druhá šacna pre produkty
Druhé medzinárodné stretnutie projektu CERREC v Asti, Taliansko
Asti, 20. január 2012 – 21. januára sa v Asti uskutoční druhé medzinárodné stretnutie projektu „Centrá a siete
pre opravu a opätovné použitie produktov”, tiež známy pod akronymom CERREC, na ktorom a stretnú
projektoví parnerov. Tento projekt vznikol za finančnej podpory programu Central Europe v rámci tretej
výzvy na predkladanie projektov a jeho koordinátorom je organizácia ARGE Waste Prevention, ktorá
má v oblasti nakladania s odpadom mnohé skúsenosti. Jeho hlavným myšlienkou je pomoc členským štátom pri
naplňaní cielov stanovených Rámcovou smernicou o odpade 2008/98/ES, ktorá hovorí o prevencii a

znižovaní množstva zneškodňovaných a skládkovaných odpadov.
Zámerom stretnutia je nadviazať na predchádzajúce stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 19.-20.
októbra 2011. V rámci stretnutia boli prezentované hlavné myšlienky projektu a spôsoby akými by bolo
možné ich dosiahnuť. Zároveň boli rozdelené úlohy zamerané na analyzovanie súčastného stavu v
odvetví odpadového hospodárstva a stave nakladania s odpadom systémom opätovného použitia
produktov. Takýto systém je súčasťou hierarchie nakladania s odpadom.
Projekt CERREC vyžaduje od všetkých participujúcich environmentálne myslenie v dlhodobom časovom
horizonte, s využitím metódy “opätovné použitie”. Súčasne je to nie len šanca na predĺženie životnosti
produktov, ale aj možnosť pomôcť ľudom s chudobnejších regiónov a horšiou finančnou situáciou. Pomoc je
možná prostredníctvom práce poskytnutej v takýchto centrách, ale taktiež získaním užitočných a funkčných
produktov pre domácnosť.
Vedúcim partnerom projektu CERREC je ATM (Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH) z Rakúska. Do
projektu je zapojených 7 členských štátov EU: okrem spomínaného ATM je Rakúsko zastúpené aj
koordinátorom projektu ARGE Waste Prevention, ďalšími partnermi sú CZ Biom z Českej republiky, Bay
Zoltán Foundation for Applied Research z Maďarska, bag Arbeit e.V z Nemecka, LAMORO Development
agency a Province of Rimini z Talianska, Kujawsko-Pomorskie Voivodeship z Poľska. Slovesnkú republiku
zastupuje Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
Stretnutie sa začne 20. februára 2012 od 9:30 v Chamber of Commerce, Camera di commercio di Asti, v Asti,
Taliansko.
Viac informácií o projekte je na www.cerrec.eu alebo http://cerrec.eu/slovakia/
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