PLAN REGIONAL DE ACTIUNE C2C

Fisa de proiect in baza Exemplului de Bune Practici “EASTEX”
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1. Titlul
Valorificarea deseurilor refolosibile din spatiul real in spatiul virtual, cu beneficii reale
proiectului
2. Bugetul
Maximum 150.000 €
proiectului
3. Sursa
de
finantare
a
bugetului
proiectului
Prioritatea 3: People to People Co-operation
4.
5.

6.

7.
8.

Masura 3.1. Guvernanta locala si regionala; suport pentru societatea civila si comunitatea locala.
Solicitantul
Municipiul Botosani, ROMANIA
Parteneri
si Parteneri: Municipiul Chisinau, R. Moldova;
asociati
Asociati: Municipiul Suceava, ROMANIA;
Municipiul Iasi, ROMANIA;
Municipiul Vaslui, ROMANIA;
Municipiul Cernauti, Ukraina.
Aria geografica NE ROMANIA;
in
care
se UKRAINA;
desfasoara
R. MOLDOVA.
Durata
12 luni
proiectului
Obiectivele
Obiectivul general al proiectului este crearea premiselor pentru o cooperare sporită între comunităţile locale din zona de
proiectului
graniţă Romania - Ucraina – Republica Moldova, in vederea dezvoltarii economico-durabile, a intensificarii cooperării
economice transfrontaliere Romania - Ucraina – Republica Moldova, precum şi a dezvoltarii capacităţii agenţilor institutionali
regionali de a implementa proiecte comune, prin promovarea şi dezvoltarea bunelor practici în domeniul economic in spaţiul
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9. Activitatile
proiectului

10.

Rezultatele

transfrontalier.
Obiectivul specific al proiectului este crearea pe parcursul a 12 luni a unei platforme commune de cooperare intre
comunitatile de granite care sa permita valorizarea deseurilor ca material de schimb, reducerea costurilor cu transportul,
selectarea si depozitarea deseurilor, colectarea informatiilor privind cantitatile, tipologiile si localizarea desuerilorprecum si
cresterea nivelului de informare si constientizare privind valoarea adaugata a utilizarii tehnologiilor productive cu circuit
inchis.
GA1: Organizarea managementului proiectului, coordonarea si comunicarea proiectului.
GA 2: Realizarea unui studiu de piata in randul APL-urilor din arealul NE Romania, R. Moldova, Ukraina cu privire la
modalitatile de colectare a deseurilor, spatiile de depozitare a acestora, cantitatile de deseuri refolosibile, cantitatile de deseuri
refolosibile valorificate, potential de a creste veniturile valorificand aceasta resursa, necesar de a realiza campanii de
promovare a actiunii de valorificare a deseurilor refolosibile.
GA 3: Realizarea unui studiu legislativ comparativ cu privire la modalitatile de valorificare a deseurilor refolosibile si la arealul
geografic unde acestea pot fi transmise in vederea infaptuirii valorificarii.
GA 4: Realizarea unei campanii de promovare a fenomenului de valorificare a deseurilor refolosibile atent si corespunzator
colectate.
GA 5: Dezvoltarea si activarea platformei de schimb de materiale , prin achizitionarea echipamentelor si software-ului necesar,
la nivelul intregului areal geografic studiat, cu sectiuni dedicate la nivelul unor areale mai mici, in conformitate cu solutiile
propuse de studiul de la GA 3. Implementarea experientei de buna practica acumulata de Marea Britanie prin aplicarea
modelului Cradle to Cradle - Eastex Materials Exchange.
GA 6: Stabilirea unitatii de management a platformei/ platformelor, rapoartele de subordonare a acestea si modalitatea de
autosustinere.
GA 7: Punerea in functiune a platformei/ platformelor si instruirea utilizatorilor si a unitatii de management.
GA 8: Promovarea utilizarii platformei/ platformelor si promovarea proiectului;
GA 9: Managementul proiectului.
Rezultatele proiectului constau in:

PLAN REAGIONAL DE ACTIUNE 3

proiectului

11.
Durata
activitatilor
proiectului

12.
Impactul
asteptat



APL-urile din zona trilateral transfrotaliera devin mai constiente de raspunderea pe care o au in colectarea optima a
deseurilor, depozitarea corecta a acestora si valorificarea eficace a celor refolosibile;
 O platforma/platformele virtuale de valorificare a deseurilor refolosibile functionale;
 Realizarea a 2 campanii de constientizare cu privire la colectarea optima a deseurilor, depozitarea corecta a acestora si
valorificarea eficace a celor refolosibile;
 Reducerea cantitatii de deseuri depozitate, reducerea numarului de sanctiuni aplicate agentilor economici pentru
selectare si depozitare improprie a deseurilor.
GA/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
moth
GA 1
GA 2
GA 3
GA 4
GA 5
GA 6
GA 7
GA 8
GA 9
Gama completa de beneficiile pe care le Eastex aduce comunităţii sunt exprimate în detaliu mai jos, dar în primul rând ele sunt,
de economii pentru clienţi în ceea ce priveşte costurile de achiziţie, reducerea emisiilor de carbon şi reducerea continuă a
volumului de deseuri trimise depozitele de deşeuri .
Beneficii suplimentare revin ca urmare a lucrului îndeaproape cu APL-urile şi comunitatea. Aceste relaţii pozitive sprijina
solutionarea problemelor APL-urilor legate de acest subiect si genereaza responsabilitate sociala.
Beneficii economice:
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13.

Riscuri

reducerea costurilor cu depozitarea si transportul deseurilor la intreprinderile si organizatiile care utilizeaza platforma
de schimb;
 identificarea de noi oportunităţi pentru a stimula pieţele / dezvoltarea pieţei;
 creşterea încrederii în lanţurile de aprovizionare şi a pieţelor regionale cu scopul de integrare cu alte regiuni;
 consumatorii primesc bunuri la reducere sau fără nici un cost, eliberând venituri pentru alte scopuri;
 stimularea tranzacţiilor de mărfuri, tradusa în creştere capacitatii pentru reutilizare.
Beneficii sociale:
 creşterea cererii de pe piaţă şi oferta de produse la preţuri accesibile refolosite;
 oportunităţi pentru crearea de locuri de muncă şi oportunităţi de formare profesională;
 creează relatii pe termen lung între organizaţiile sinergice – consolidarea unui sentiment de comunitate;
 creşterea gamei de resurse disponibile pentru majoritatea celor la nevoie (cu venituri mici, marginalizate, trusturi de
locuinţe, alte grupuri comunitare).
Beneficii de mediu
 cresterea cantitatii de deseuri reutilizabile (şi reciclabile) considerate resurse, care în prezent merge la gropile de gunoi;
 atenuarea schimbărilor climatice;
 reducerea cererii de resurse primare;
 favorizarea reutilizarii în loc de downcycling la materii calitate inferioară;
 sprijinirea APL-urilor si întreprinderilor care doresc să lucreze în mai durabil.
Riscurile in cadrul acestui proiect sunt:
1. Modificarea normelor de implementare a proiectului în cadrul ENPI CBC;
2. Înlocuirea reprezentantului legal al solicitantului;
3. Înlocuirea membrilor echipei de proiect;
4. România, R. Moldova şi Ukraina trec prin criză economica, ceea ce va duce la incapacitatea sectorului public pentru a
finanţa contribuţia la proiect (10% valoare cheltuieli eligibile plus cheltuieli neeligibile);
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5. Diminuarea interesului comunităţii de afaceri să valorifice deseuri în cadrul zonei vizate;
6. Intârzierea în activităţile de punere în aplicare a proiectului sau abateri.
14.
Amenintari Amenintarile asupra acestui proiect pot fi:
1. România, R. Moldova şi Ukraina trec prin criză politică;
2. Datorită structurii administrative diferite în ţările partenere regiunile afectate au functii diferite in procesul de
planificare a managementului deseurilor;
3. Aparitia unei proceduri restrictive de eliberare a vizelor şi modificarea politicii de migraţie in sens restrictiv chiar şi în
scopuri de afaceri;
4. Modificarea legislaţiei în domeniul managementului deseurilor.
15.
Metode de Vom imparti metodele de gestionare in metode de gestionare a riscurilor si metode de gestionare a amenintarilor, dupa cum
gestionare
urmeaza:
A riscurilor:
1. relaţiile cu autorităţile continuă programul şi punctele de contact naţionale vor continua, şi instrumente comune vor fi
folosite pentru sarcinile administrative şi financiare ale ENPI;
2. proiectul va fi implementat de echipa manageriala, astfel întârzieri mici în activităţile de administrare vor avea loc, fără
să înceteze proiectul;
3. aprobarea membrilor echipei de proiect în urma realizarii transparente a selecţiei;
4. promovarea proiectului in vederea obtinerii de imprumuturi;
5. activităţi de sensibilizare mai bine orientate;
6. monitorizarea constantă, activitati de revizuire a calendarului şi a acordului privind eventuale modificări cu autorităţile
programului.
A amenintarilor:
1. va fi dezoltată o puternică strategie PR şi va fi asigurată implicarea factorilor de decizie politică şi autorităţile de
finanţare în toate fazele de punere în executie a proiectului;
2. se va apela la sprijinul institutiilor abilitate in vederea gasirii posibilitatilor optime de armonizare a reglementarilor in
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vigoare si a punerii în aplicare a soluţiilor coordonate pentru proiect ;
3. va fi dezoltată o puternică strategie PR şi va fi asigurată implicarea factorilor de decizie politică şi autorităţile de
finanţare în toate fazele de punere în executie a proiectului in vederea facilitarii accesului la vize;
4. se va apela la sprijinul institutiilor abilitate in vederea gasirii posibilitatilor optime de armonizare a legislatiei in
domeniul deseurilor si a punerii în aplicare a soluţiilor coordonate pentru proiect .

