Poštovani sudionici njemačko-hrvatske prezentacije o učinkovitosti na temu gospodarenja otpadom
Projekt „Prijenos koncepata i usluga za gospodarenje otpadom” koji je pokrenula Savezna agencija za
zaštitu okoliša tijekom pripremanja današnjeg dana utvrdio je nekoliko prioritetnih područja za daljnji razvoj
gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, a sada želi prikupiti što više procjena i pogleda sudionika radionica.
Istodobno je vrlo važno utvrditi na kojem bi području, po vašem mišljenju, suradnja s Njemačkom imala
najviše smisla.
U tu svrhu pripremili smo vam ovaj upitnik. Bilo bismo vam zahvalni kada biste ga ispunili tijekom događaja i
na taj nam način u pisanom obliku dostavili svoju procjenu. Pitanja vam također mogu biti povod da danas
osobno izravno razmijenite ideje s nama tijekom prilika za razgovor.
Ako ne želite razgovarati ili nemate prilike za to, ispunjeni upitnik možete i anonimno ubaciti ili ostaviti na
mjestu za registraciju.
Zahvaljujemo na vašem mišljenju i suradnji.
Vaš projektni tim tvrtki INTECUS i adelphi.

Činjenice

…trenutačno smatram
da je za napredak
gospodarenja otpadom
u Hrvatskoj…

…kao predmet
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Njemačkom
smatram da
je…
Vrlo
Manje
važno važno

Vrlo
hitno

Manje
hitno

Nije
hitno

Više kontinuiteta u politici gospodarenja otpadom i planiranju











Jasniji propisi odnosno smjernice koje bolje odgovaraju
stvarnosti











Bolji službeni nadzor nad postojećim propisima odnosno
smjernicama











Bolja opremljenost i kvalificiranost službi











Nadogradnja ili preoblikovanje institucijskih odnosno
organizacijskih struktura











Temeljita promjena koncepta o centrima za prikupljanje
otpada (RCGO)











Novo usmjeravanje centara za prikupljanje otpada koje je
potrebno osnovati s obzirom na kemijsko inženjerstvo











Općenito veći broj odnosno decentraliziraniji obradni
kapaciteti











Jačanje/razvoj termičke obrade / suspaljivanja otpada











Općenito razvoj odvojenog prikupljanja otpada











Razvoj odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada











Lokalno prilagodljiva rješenja za otkrivanje raznih otpadnih
materijala











Bolja tehnička opremljenost za prikupljanje i odvoz otpada











Bolja praksa u raspisivanju odnosno dodjeli učinkovitosti
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Bolje povlačenje odnosno pružanje financijskih sredstava
(npr. i EU)











Više informacija / bolji pristup instrumentima financiranja za
međunarodne suradnje na projektima (između ostalog
posebni fondovi)











Promjene u prikupljanju naknada od proizvođača otpada











Uvođenje većih odnosno dodatnih nameta (npr. porez na
odlaganje otpada)











Brže zatvaranje starih deponija











Jačanje proizvoda za recikliranje na tržištu











Bolje osiguravanje kvalitete pri pružanju vrijednih materijala,
sekundarnih materijala i recikliranja











Proširenje infrastrukture za gospodarenje otpadom i uvjeti u
turističkim regijama











Općenito više međunarodnog prijenosa tehnologije











Veća potpora prijenosom znanja i istraživanjem











Više obrazovanja odnosno podizanja svijesti o gospodarenju
otpadom











Dodatne činjenice o kojima želite raspraviti...
–





















–

Ostali komentari/napomene za nas:

Smijemo li znati… (po izboru)
Kojem području/sektoru za gospodarenje
otpadom pripadate?
Tko ste vi?
Kako možemo stupiti u kontakt s vama?
Smijemo li vas ponovno kontaktirati radi
dodatnih upita?

E-pošta:
Telefon:

Da


Ne

