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KAJ JE PONOVNA
UPORABA?

KAJ JE PAMETEN PARK
PONOVNE UPORABE?

ZAKAJ PAMETNI PARK
PONOVNE UPORABE?

Ponovna uporaba je praksa večkratne uporabe istega

Pametni park ponovne uporabe je fizično območje in / ali

Pametni parki ponovne uporabe so možna rešitev

izdelka v njegovi izvorni obliki in funkciji. Pomembno

virtualni prostor, kjer različni akterji izvajajo aktivnosti na

za večjo trajnost izbranih funkcionalnih urbanih

je, da se podaljša raba izdelka in prepreči, da se

področju podaljševanja življenjske dobe izdelka (zbiranje,

območij, ki združujejo možnosti digitalne in fizične

prezgodaj odvrže. S podaljšanjem življenjske dobe

priprava na ponovno uporabo, prodaja izdelkov za ponovno

izvedbe. Sprememba je sestavljena iz razpoložljivosti

izdelkov prihranimo na naravnih virih in energiji, ki

uporabo, popravilo, najem, upcycling itd.). To lahko

usklajenih in na dokazih temelječih odločitvah na

so bili uporabljeni pri njihovi izdelavi in preprečimo

vključuje trgovine z rabljenimi izdelki, lokalna omrežja, ki

področju preprečevanja nastajanja odpadkov v Srednji

prezgodnji nastanek odpadkov. Krovna evropska

se ukvarjajo s ponovno uporabo in popravilom, kavarniške

Evropi.

direktiva o odpadkih določa preprečevanje nastajanja

popravljalnice, izobraževalne delavnice, spletne trgovine z

odpadkov in pripravo na ponovno uporabo kot

rabljenimi izdelki, družabni animacijski dogodki, delavnice,

prednostna načina ravnanja, pred recikliranjem in

povezane s ponovno uporabo, javne prireditve in razstave,

odstranjevanjem.

pa tudi raziskave in razvoj inovativnih poslovnih modelov za
sodelovanje med javnim in socialno-zasebnim sektorjem.

PAMETNI PARKI
PONOVNE
UPORABEPILOTNE AKCIJE
Izvedeno v 5
funkcionalnih urbanih
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DATUM IZVEDBE

DATUM IZVEDBE

DATUM IZVEDBE

DATUM IZVEDBE

1.10.2019

2.04.2019

1.10.2019

1.11.2019

OBDOBJE DELOVANJA

OBDOBJE DELOVANJA

OBDOBJE DELOVANJA

OBDOBJE DELOVANJA

7 mesecev

15 mesecev

8 mesecev

8 mesecev

5

NEMČIJA
Smart Re-use Park
ZAK
DATUM IZVEDBE

1.1.2018
OBDOBJE DELOVANJA

28 mesecev

586

vključno z vsemi ljudmi, ki so prispevali k postavitvi SRP

254
1.346.468
253
Kavarniške popravljalnice, izobraževalni laboratoriji, spletne trgovine in še veliko več...

Vključno z ohranjenimi delovnimi mesti

kilogrami

1.607.610
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ATM Abfallwirtschaft Tirol
Mitte GmbH

IURS - Institute for Sustainable
Development of Settlements

BZN - Bay Zoltán Nonprofit
Ltd. for Applied Research

K-PV - Kujawsko-Pomorskie
Voivodeship

RREUSE - Reuse and Recycling
European Union Social Enterprises

www.atm-online.at

www.iurs.cz

www.bayzoltan.hu

www.kujawsko-pomorskie.pl

www.rreuse.org

ITALIJA

ITALIJA

SLOVENIJA

NEMČIJA

HRVAŠKA

PoR - Province of Rimini

INSIEME Cooperativa Sociale

CPU - REUSE Center

ZAK Abfallwirtschaft GmbH

ACT group

www.provincia.rimini.it

www.insiemesociale.it

www.cpu-reuse.com

www.zak-kempten.de

www.act-grupa.hr

www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.html 

