Re-Use je zlato:
Smart Re-Use Parky
Pilotní akce

European Regional
Development Fund

SURFACE

CO ZNAMENÁ
RE-USE?

CO JE SMART
RE-USE PARK?

PROČ
RE-USE PARK?

Re-use je opětovné využití produktu, nebo jeho části

Smart Re-Use Park je fyzické místo nebo virtuální prostor,

Smart Re-Use Parky jsou jedním z existujících

v současné podobě. Nezáleží na tom, zda produkt

kde alespoň 3 aktéři realizují aktivity v oblasti prodloužení

řešení pro podporu udržitelného životního stylu v

využívá původní nebo nový majitel. Jádrem myšlenky

životnosti produktu (sběr, příprava na znovuvyužití, prodej

městských oblastech, kombinující možnosti digitální

re-use je zachování energie a materiálu, který byl vložen

re-use věcí, oprava, pronájem, upcycling, vzdělávání atd.).

a fyzické implementace. Změna spočívá v dostupnosti

do produkce určité věci a prodloužení její životnosti.

Mezi tyto aktivity zahrnujeme second hand shopy, lokální sítě

harmonizovaného a na datech založeného

Podle Rámcové směrnice o odpadech EU je re-use

zapojené do znovuvyužití a oprav, repair cafès, vzdělávání,

rozhodování v oblasti prevence vzniku odpadů ve

preferovaným přístupem odpadového hospodářství.

umístění produktů na online tržiště, workshopy zaměřené

střední Evropě.

na re-use, události pro veřejnost stejně jako R&D inovativní
business modely zaměřené na spolupráci mezi veřejným,
sociálním a privátním sektorem.

PILOTNÍ
AKTIVITY
SMART RE-USE
PARKU
Implementováno
v 5 funkčních
urbanizovaných
oblastech v rámci
projektu SURFACE
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datum implementace

datum implementace

datum implementace

datum implementace

1.10.2019.

2.04.2019.

1.10.2019.

1.11.2019.

období fungování

období fungování

období fungování

období fungování

7 měsíců

15 měsíců

8 měsíců

8 měsíců

Smart Re-use Park
ATM

Smart Re-use Park
INSIEME

586

Smart Re-use Park
BZN

Smart Re-use Park
K-PV

5

NĚMECKO

Smart Re-use Park
ZAK
datum implementace

1.01.2018.
období fungování

28 měsíců

254
1.346.468
253
Včetně všech osob zapojených do založení SRP

Repair cafes, nabídka vzdělávání, online platformy a mnoho dalšího

Včetně zachovaných pracovních míst

1.607.610
Kilogramy

SURFACE

RAKOUSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

MAĎARSKO

POLSKO

BELGIA

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

ITÁLIE

ITÁLIE

SLOVINSKO

NĚMECKO

CHORVATSKO

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 

