Zápis z analytického workshopu 1
v rámci projektu TL01000217 Obce v kruhu cirkulární ekonomiky
Termín

19.2.2019

Místo

Rakovník – Setkání starostů obcí v území SO ORP Rakovník

Cílová skupina

Starostové a zastupitelé obcí v okruhu MAS Rakovnicko

Obsah jednání

Realizace workshopu pro starosty a zastupitele obcí.
Projektový workshop byl začleněn do akce „Setkání starostů“, neboť
je to ideální příležitost z hlediska skladby i počtu účastníků. Setkání
starostů v rámci akcí MAS jsou dlouhodobě hojně navštěvovaná,
protože témata příspěvků jsou přímo zaměřena na jejich činnost, a
to často i z lokálního hlediska. S ohledem na vytíženost starostů
menších obcí a četnost akcí, jejichž cílovou skupinou jsou, se takové
řešení jeví jako efektivnější, než upořádání samostatné akce.
Účastníci byli seznámeni se základními principy oběhového a
odpadového hospodářství, s rozdíly a souvislostmi v jednotlivých
přístupech. Hlavním tématem byla změna nahlížení na odpady
nikoliv jako na zdroj problémů, ale naopak příležitostí a surovin.
Část prezentace se věnovala implementaci Akčního plánu EU pro
oběhové hospodářství do legislativy ČR, s důrazem na změny, které
se dotknou obcí.
Téma „Globální souvislosti a lokální řešení“ bylo určeno přímo
zástupcům obcí a jejich spolupráci s MAS. Byly představeny různé
možnosti komunitních projektů, vzdělávání občanů, hodnocení
systémů plateb za komunální odpady, chytrá řešení v nakládání
s odpady, ale i překážky a možné komplikace.
Dále byl představen projekt „Obce v kruhu cirkulární ekonomiky“,
jeho dosavadní a zamýšlené finální výsledky. Zástupci obcí byli
požádání o spolupráci při vývoji výstupů, s ohledem na dosažení co
možná největší jednoduchosti a využitelnosti výstupů. Bude jim
zaslán odkaz na pilotní verzi webového katalogu a budou požádáni
o zpětnou vazbu.
Byla rovněž zaznamenána zpětná vazba ke změnám v ZoO i k
samotné problematice oběhového hospodářství, která bude využita
v dalším průběhu projektu. Jako hlavní body lze uvést:
- jsou dány přesnější podmínky pro provoz obecní kompostárny,
nebo lze kompostovat jednoduše na vyhrazeném místě bez využití
nákladných úprav a technologií?
- jak se z hlediska cirkulární ekonomiky jeví záměr zařízení pro
energetické využití odpadů (Mělník), kam by v budoucnu mohly
směřovat i odpady z rakovnických obcí?
- jaké jsou možnosti obcí v případě skladování odpadů na
pozemcích fyzických osob (autovraky a jejich části apod.)
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