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Drogi Czytelniku,  

Projekt City Water Circles (Obieg Wody w Mieście) zbliża się do końca, a my mamy tak wiele do 
zaprezentowania. Wielki podręcznik CWC jest już dostępny online bezpłatnie, inwestycje pilotażowe zostały 
sfinalizowane, zebrano wiele przydatnych doświadczeń. Krajowe i ponadnarodowe strategie gospodarki 
wodnej są gotowe do wejścia w życie. Musimy pilnie podjąć działania, ponieważ właściwe gospodarowanie 
wodą w miastach jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Zapraszamy do udziału w konferencji zamykającej 
projekt, aby zapoznać się z jego wynikami! 

 

KONFERENCJA KOŃCOWA PROJEKTU CWC 9 CZERWCA BR. 

Konferencja zamykająca projekt City Water Circles 
odbędzie się 9 czerwca br. w mieście Split 
(Chorwacja) i będzie dostępna online.  

 

Konferencja pozwoli zapoznać się z rezultatami 
projektu: dostępnymi zasobami wiedzy, lokalnymi  
i europejskimi strategiami dotyczącymi gospodarki 
wodą, innowacyjnymi działaniami w miastach: 
zielonymi dachami, ogrodami deszczowymi, 
zarządzaniem danymi w czasie rzeczywistym, 
zbieraniem wody deszczowej, ponownym 
wykorzystaniem wody szarej, produkcją surowców 
wtórnych ze ścieków. 

 

ZAPROSZENIE, REJESTRACJA, PROGRAM KONFERENCJI 

 

 

PONADNARODOWA STRATEGIA NA RZECZ WYKORZYSTYWANIA  
W MIASTACH WODY  
W OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

Ponowne rozważenie kwestii wody w miastach  
w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym  
i odporności daje możliwość rozwiązania wyzwań 
związanych z wodą w miastach poprzez systemowe 
i innowacyjne podejście do dostarczania wody  
i usług sanitarnych w sposób bardziej 
zrównoważony, sprzyjający włączeniu 
społecznemu, wydajny i odporny, a także poprzez 
uznanie i wykorzystanie całkowitej wartości wody.  

"Transnarodowa strategia CWC i zalecenia  
w zakresie polityki na rzecz zwiększenia 
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Final-CWC-Conference-9th-June-2022.html


 

 

 

 

 City Water Circles Newsletter No6 Page 2 

wykorzystania wody w obiegu zamkniętym w regionie Europy Środkowej" ma na celu wniesienie wkładu  
w wysiłki UE na rzecz stymulowania i ułatwiania ponownego wykorzystania wody i wody deszczowej. 

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM STARTEGICZNYM I ZALECENIAMI  
 
 

PODRĘCZNIK W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ W OBIEGU 
ZAMKNIĘTYM I WYKORZYSTYWANIA 
WODY W MIASTACH 

 

Jak kompleksowo podejść do cyrkulacyjnej gospodarki 
wodnej i wykorzystania wody na obszarach miejskich? Aby 
sprostać temu wyzwaniu, przedstawiamy "Ponadnarodowy 
podręcznik w zakresie gospodarki wodnej w obiegu 
zamkniętym i wykorzystywania wody w miastach", zestaw 
narzędzi wspierających podejmowanie decyzji, zawierający 
informacje na temat inteligentnego planowania, zarządzania, 
inżynierii i rozwiązań cyfrowych w zakresie oszczędzania  
i ponownego wykorzystania wody. e-podręcznik składa się  
z czterech katalogów tematycznych:  

 Inteligentne narzędzia do oceny potencjału wykorzystania 
wody w miastach  

 Innowacyjne rozwiązania inżynieryjne i oparte na przyrodzie 
w zakresie wykorzystania wody w obiegu zamkniętym  

 Inteligentne narzędzia do zarządzania sprzyjające 
stosowaniu zamkniętego obiegu wody w miastach  

 Nowatorskie narzędzia cyfrowe promujące efektywną 
gospodarkę wodną wśród obywateli/konsumentów. 

 

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI I POBRAĆ PLIK, KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

 

 

SUBSKRYBUJ TUTAJ newslettery projektu CWC  

Odwiedź naszą stronę I śledź nas! 

           

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FINAL-PILOT-EVENT-HELD-IN-SPLIT-WITHIN-THE-CITY-WATER-CIR.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Transnational-water-strategy-and-policy-recommendations-.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Transnational-water-strategy-and-policy-recommendations-.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-Online-Handbook.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-Online-Handbook.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-Online-Handbook.html
https://forms.gle/knem59gF32XB64WH6
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.facebook.com/citywatercircles/
https://www.instagram.com/citywatercircles/
https://twitter.com/CirclesCity

