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Novosti u komunalnome
gospodarstvu

Konferencija o komunalnom gospodarstvu govori kako su
istraživanje i razvoj inovacija i projekata u komunalnome
gospodarstvu prioritet

Potreba za sve aktivnijim sudjelovanjem na razini Europske unije u procesu
odlučivanja u zaštiti okoliša došla je do
svojega punog izražaja. Četvrtu godinu
zaredom na Konferenciji o komunalnom gospodarstvu, koja je održana od
29. do 31. siječnja 2018. u Londonu i
Bruxellesu, okupio se rekordan broj sudionika, donositelja odluka, direktora,
načelnika, gradonačelnika i župana te
predstavnika sektorskih udruga i visokoobrazovnih institucija, a sugovornici su
im bili važni donositelji odluka na razini
EU-a, uključujući predstavnike Europske
komisije i zastupnike u Europskome parlamentu. Pred sektorima gospodarenja
otpadom, vodoopskrbom, odvodnjom
te održavanjem groblja u Hrvatskoj i
susjednim zemljama stoje brojni izazovi koji zahtijevaju sve veća ulaganja
u istraživanje i obrazovanje te je stoga
glavna tema odnosila na investicije i inovacije u komunalnome gospodarstvu.
Ivana Maletić, hrvatska zastupnica u
Europskom parlamentu, bila je domaćin
konferencije na visokoj stručnoj razini,
a organizirala je i radni doručak u Parlamentu, gdje su hrvatski zastupnici
iz prve ruke dobili brojne prijedloge
za poboljšanje stanja i komunikacije
hrvatskih dionika s Bruxellesom od
vodećih osoba sektorskih udruga koje
okupljaju županije, općine i gradove te
od predstavnika akademske zajednice
i lokalnih institucija. Mato Škrabalo,
hrvatski veleposlanik pri Stalnoj misiji RH
pri EU-u, i zastupnici Ivan Jakovčić, Ivica
Tolić, Marijana Petir, Željana Zovko, Jozo
Radoš i Dubravka Šuica tom su prilikom
vrlo pozitivnom ocijenili takvu razinu komunikacije i pozvali prisutne na nastavak
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komunikacije, posebno u dijelu pripreme
stručnih europskih politika koje su važne
za hrvatsko gospodarstvo.

Posjet sjedištu EBRD-a u Londonu
Dio delegacije na čelu s Davorom Huškom,
pomoćnikom ministrice regionalnog razvoja i fondova EU, Dubravkom Ponošom,
direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prof. dr. sc. Dorom
Smolčić Jurdana, pomoćnicom rektorice
Sveučilišta u Rijeci, Željkom Turkom,
predsjednikom Udruge gradova, i Martinom Baričevićem, predsjednikom Udruge
općina, prethodno je iskoristio dvodnevni
boravak u Londonu za niz bilateralnih sastanaka na visokoj razini. U sjedištu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) delegacija je razgovarala o mogućnostima za
povećanje investicija u jugoistočnoj Europi, i to ne samo u komunalnoj infrastrukturi, nego i kroz obrazovni sustav, posebno kroz financiranje različitih istraživačkih
i obrazovnih projekata. Hrvatski veleposlanik u UK Nj. Eksc. Igor Pokaz također
je upoznat s ciljevima delegacije te im je
obećao potporu pri uspostavi bilateralnih
kontakata s potencijalnim partnerima
u Ujedinjenom Kraljevstvu, osobito u
području prijenosa znanja o uspješnim
projektima ruralnog razvoja. Sudionici su
uspješnim označili i radni sastanak u London School of Economics koji je bio prilika
za razmjenu stručnih mišljenja i iskustava
u području ulaganja u znanje i obrazovanje te za raspravu o mogućim zajedničkim
projektima poput povećanja razmjene
studenata te organizacije ljetnih škola,
zajedničkih skupova i sličnih obrazovnih
projekata.

Glavne teme u Bruxellesu –
inovacije i financiranja
Program u Bruxellesu ove je godine podrazumijevao niz studijskih posjeta u
okolicu, B2B (engl. Business to Business)
sastanke na marginama događanja
te sudjelovanje na dvjema tematskim konferencijama koje su obuhvatile
niz važnih predavača i tema, i to od
zaštite okoliša te istraživanja i razvoja
(R&D) u europskim politikama preko
međunarodne suradnje i obrazovanja
do predstavljanja najboljih lokalnih
projekata u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Davor Škrlec, hrvatski zastupnik
u Europskom parlamentu, koji se u
sklopu političke grupacije Zelenih aktivno bavi temom kružne ekonomije i
njezina utjecaja na gospodarstvo, istaknuo je nužnost interdisciplinarnog i
multisektorskog pristupa zaštiti okoliša
koji još uvijek izostaje. Zastupnik je najavio tri opsežne europske inicijative:
pametni gradovi, pametni otoci i pametna sela, te pozvao jedinice lokalne
samouprave da se aktivno uključe u njih
i njegovu uredu dostave projektne prijedloge. U službenome dijelu konferencije šibensko-kninski župan Goran Pauk,
koji je ujedno predsjednik Hrvatske
zajednice županija, predstavio je projekt
CGO Bikarac. O vrlo opsežnome projektu
i izazovima financiranja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Rijeka
govorio je Andrej Marochini, direktor
KD-a Vodovod i kanalizacija, dok je Dejan Kosić iz tvrtke Ponikve eko otok Krk
predstavio implementaciju pametnih
rješenja u komunalnoj infrastrukturi
otoka Krka koji već danas ostvaruje
mnoge europske ciljeve.
Sudionicima iz zemalja jugoistočne Europe posebno zanimljivi bili su analiza i
osvrt na rezultate programa HORIZON
2020 u periodu 2014. – 2016. koje
je predstavila konzultantica iz tvrtke
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Schuman Associates. Flanders International Technical Agency (FITA) predstavila je
svoje brojne aktivnosti u zaštiti od poplava i vodoopskrbi te uspješan sustav gospodarenja otpadom s vrlo niskim udjelom
odlaganja. Agencija je najavila poslovni
posjet Hrvatskoj u ožujku te poziva poslovne subjekte na umrežavanje i B2B
sastanke.

Visoki predstavnici Europske
komisije i Parlamenta
Vrhunac dvodnevnog događanja za delegaciju bio je stručni skup u Europskome
parlamentu, na kojemu je zastupnica Ivana
Maletić omogućila prisustvo renomiranih
kolega zastupnika u Europskome parlamentu Jana Olbrychta iz Poljske te Lamberta van Nistelrooija iz Nizozemske, koji
je apostrofirao važnost biogospodarstva
te veću upotrebu prirodnih izvora kao
ključa održivosti. Europsku komisiju predstavljali su Karen Dalgaard Sanning iz Opće
uprave za okoliš (DG ENVI) koja je govorila
o provedbi politika i zakonodavstva EU-a
u očuvanju europskih vodnih resursa i
održivome upravljanju vodama te Robert
Schröder iz Kabineta povjerenika Moedasa. Schröder se osvrnuo na inovacije,
odnosno na EU-ova iskustva u području
programa istraživanja i razvoja poznatijeg kao HORIZON 2020. Sljedećih šest
mjeseci ključno je za budućnost programa
jer će se definirati prijedlog budžeta do
kraja tekućeg perioda te početi planiranje
za idući period nakon 2020. "Očekujemo
velika sredstva", kazao je Schröder te
istaknuo nužnost holističkog pristupa
temama gospodarenja vodama i otpadom.
U opsežnome izlaganju zastupnica Maletić
pozvala je prisutne na proaktivan pristup europskim institucijama i pravodobne

reakcije prilikom donošenja propisa jer usvojene direktive utječu na programe Unije
i buduće financijske omotnice, pa tako i na
budućnost Hrvatske.
Istaknuti su važni lokalni projekti i operativna pitanja s lokalne razine u Hrvatskoj
i susjednim zemljama. Irena Miličević,
pročelnica Odjela za komunalni sustav
grada Rijeke, predstavila je opsežne aktivnosti na svim razinama nakon što je
Rijeka proglašena Europskom prijestolnicom kulture 2020. godine. Ulaganja u
kulturne sadržaje dosežu 333 milijuna
kuna, dok ukupne investicije u infrastrukturu iznose 21 milijardu kuna.
"Osijek je grad izuzetnoga strateškog
položaja koji valoriziramo ulaganjima u
infrastrukturu", kazao je Boris Piližota,
dogradonačelnik Osijeka. U Osijeku je
izgrađena prva zelena industrijska zona
u Hrvatskoj, a vrlo je važno jačanje suradnje sveučilišta i grada oko razvojnih
projekata.

ropskih sveučilišta Université libre de Bruxelles, ali i cijeli koncept stručnog skupa.

O problemima u susjednoj Bosni i
Hercegovini

Analizirajući mjere i najave predstavljenih
europskih politika, sudionici su ocijenili kako
su dobili opsežan pregled nad aktualnom
regulativom i procedurama povezanima s
istraživanjem i razvojem te komunalnim
gospodarstvom na razini EU-a. Dužnosnici
EU-a u svojim su izlaganjima težište stavili
na inovacije u sektorima upravljanja vodama i otpadom koje bi trebale omogućiti
veće korištenje sredstava u područjima
istraživanja i razvoja, odnosno velike razvojne iskorake i rezultate u pogledu dostizanja
ciljeva kružne ekonomije. Posebno težište
stavlja se na procese programiranja i financijskog planiranja te izgradnje kapaciteta za
veće povlačenje EU-ovih sredstava.
Najavljeno je i peto izdanje konferencije koje će se održati u Bruxellesu 30.
siječnja 2019.

"Potrebno je poboljšati prekograničnu suradnju u projektima vodoopskrbe i odvodnje te tražiti mogućnosti zajedničkog
financiranja", rekao je Vjekoslav Filipović,
direktor JKP-a Komunalno iz Gruda, na
kojeg se konkretno nadovezao Branko
Bago, načelnik Općine Posušje, koja
već više godina traži rješenje za složeni
projekt prekograničnog pitanja odvodnje. "Tražimo partnere za zajedničke
istraživačke i obrazovne programe na
prekograničnoj i europskoj razini", kazala
prodekanica Katarina Vukojević s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te
vrlo pozitivno ocijenila ostvarene bilateralne kontakte na jednome od vodećih eu-

Sudionicima trebaju konkretni
primjeri dobre prakse
Bogat i dinamičan program dvodnevne
konferencije započeo je studijskim posjetom naselju Bella Vita koje je svjetski
poznato po energetskoj učinkovitosti i
konceptu pametnog stanovanja. Sudionici su imali priliku i za umrežavanje sa
sektorskim stručnjacima iz akademske
zajednice. Vrlo korisnima ocijenjeni su i
studijski posjeti briselskome krematoriju te pročistaču otpadnih voda Vallee
du Hain, kako u pogledu upoznavanja s
uspješnim inozemnim praksama tako i
sa stajališta moguće primjene viđenog
prilikom budućeg planiranja u zemljama
jugoistočne Europe.

Najava petog izdanja

Sudionici u radu Europskog parlamenta
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