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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ RAW 

 

В съвременния контекст на претоварване и експлоатация на околната 

среда и нейните ресурси, кръговата икономика се очертава като 

решение за противодействие на тези ефекти, което позволява 

икономически растеж, без да се уврежда околната среда или да се 

изчерпват природните ресурси, чрез повторна употреба, използване на 

ресурсите и намаляване на отпадъците. Кръговата икономика 

предполага социално-икономическа промяна и промяна във 

философията на работа и за това е необходимо да се образоват и 

активно да се включат гражданите и компаниите. Проектът RAW ще 

подходи към кръговата икономика от гледна точка на интелигентното 

управление на отпадъците чрез анализ на настоящите практики, 

прилагани от МСП в кръговата икономика. 

 

RAW: "Повишаване на осведомеността за ефективното управление на 

отпадъците" е проект, който има за цел да повиши осведомеността 

относно ефективното управление на отпадъците сред търговските 

служители, агенциите за регионално развитие, местните власти и 

центровете за развитие на бизнеса, но също и сред учителите, 

обучителите и наставниците в областта на професионалното 

образование и обучение. RAW ще насърчи симбиозата и 

сътрудничеството между общините и предприемачите, разчупвайки 

стереотипите в поведението при управлението на отпадъците. Проектът 

RAW стартира на 01.01.2022 г. и ще продължи 24 месеца. Партньори по 

проекта са участници от различни части на Европа (Полша, Португалия, 

Испания, България, Турция и Унгария), подбрани заради опита и 

познанията им в областта на кръговата икономика. 

 

RAW: ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
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В резултат от дейностите по проекта RAW, ще бъдат разработени два 

основни резултата. Първият ще бъде Ръководство за стратегии за кръгова 

икономика в бизнес средата, което ще служи като методологическо 

ръководство и интензивен онлайн курс под формата на казуси на 

професионалисти, които вече имат устойчив подход в своя бизнес. Вторият 

резултат ще бъде приложение за повишаване на осведомеността за 

кръговата икономика. Това приложение ще бъде пряк отговор на нуждите 

на целевите групи. Приложението ще интегрира „таблетки на знанието“ от 

интензивния курс и тестове, инструмент за разработване на стратегии в 

подкрепа на процеса на преход и игрови инструмент за проследяване на 

отпечатъка, който ще показва как се отразяват действията на потребителя, 

например по отношение на пестенето на вода. 

Иновативните инструменти, разработени в рамките на проекта RAW, имат 

за цел да повишат осведомеността на населението и бизнеса за 

необходимостта от предприемане на действия и прилагане на кръговата 

икономика в ежедневието, за да се постигне реална промяна, която да 

доведе до положителни последици за околната среда. 

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА 

Първата среща по проекта за повишаване на осведомеността относно 

ефективното управление на отпадъците се проведе онлайн на 24 

февруари 2022 г. с домакин Търговско-промишлената палата в Катовице 

(RIG), които приветстваха партньорите. Партньорите обсъждаха 

състоянието и стратегията на проекта RAW, както и на дейностите по 

управление и разпространение на информация. 

В рамките на проекта RAW партньорите участваха активно в процеса на 

вземане на решения, като се ангажираха и споделиха своите знания и 

мнения по ключови аспекти на политиката на ЕС в областта на 

управлението на отпадъците, обучението, младежките дейности. 

Консорциумът успя да повиши капацитета си, да посочи 

предизвикателствата и да предложи възможни ранни решения. 
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СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 

Проектът стартира и всички партньори са готови да започнат работа по 

разработването на полезни материали и инструменти. Първите стъпки в 

проекта RAW са да се определят рамката и съдържанието за 

разработване на иновативни и всеобхватни стратегии за управление на 

отпадъците в бизнес среда. За тази цел, с цел да се обхванат последните 

тенденции в стратегиите за управление на отпадъците в бизнес среда, 

партньорите ще създадат и ръководят фокус групи със съответните 

заинтересовани страни от целевите групи на проекта във всички държави, 

както и ще съберат информация за стратегиите за управление на 

отпадъците, приети в проучваните от тях общини.   

Тази информация ще бъде обобщена в национални и европейски 

доклади, които ще бъдат основа за разработването на методическото 

ръководство като първи резултат от проекта.  

Посетете уебсайта ни: https://raw.erasmus.site 

Последвайте ни във Facebook 

Присъединете се към нас в LinkedIn 

© Партньори в проекта RAW  

 

Дейностите, описани в тази публикация, са финансирани от програма 

"Еразъм+" в рамките на Споразумение за отпускане на безвъзмездни 

средства Nº 2021-1-PL01-KA220-VET-000025342. 

https://raw.erasmus.site/
https://www.facebook.com/raw.erasmus.site/
https://www.linkedin.com/groups/9176330/

