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Oписание
Недостигът на вода е глобален проблем, който засяга много
европейски региони, а не само онези, които традиционно се считат
за изпитващи недостиг и засушаване. Конкуренцията за традиционните
водни ресурси поставя нови предизвикателства пред гражданите, икономиките и
екосистемите, които разчитат на съществуващия начин за водоснабдяване. Напояването в
селското стопанство е с най-голям дял от
консумацията на водни ресурси в Европа,
достигайки средно 44 % от общото водовземане и дори до 70 % в някои региони на Южна
Европа.
В този контекст, градските регенерирани води все повече се признават за допълнителен
ресурс с голям потенциал за облекчаване на недостига на вода, особено в крайбрежните
райони. Градските пречистени води се считат за изключително надеждно водоснабдяване, до
голяма степен независимо от дъждовете в Южна Европа и способно да задоволи пиковите
нужди от напояване, особено през летния сезон.
SUWANU EUROPE се основава на предишния проект на ЕС: SuWaNu – Устойчиво пречистване
на водата и повторно използване на хранителни вещества, чиято основна цел беше
разработването на нови стратегии за повторна употреба на вода, способни да решат
проблемите, свързани с недостига на вода и по-високите цени на торовете. SUWANU EUROPE
е замислен като нов инструмент за подобряване на практическото приложение на
резултатите от научните изследвания и опита за напояване с регенерирана вода в селското
стопанство.

Участващи Региони
SUWANU EUROPE е Тематична Мрежа, чиято основна цел е да се справи с общите
предизвикателства засягащи селскостопанския сектор в цяла Европа. За постигането на тази
цел са избрани 8 целеви региона: Андалусия (Испания), Брауншвайг (Германия), Солун (Гърция),
Пловдив (България), Алентехо (Португалия), басейн на река По (Италия), Окситания (Франция),
Антверпен и Лимбург (Белгия).
Генералната цел на проекта SUWANU EUROPE е да насърчи приемането на нови стратегии за
напояване в селското стопанство с регенерирана вода чрез създаване на постоянна мрежа от
подходящи местни участници, съчетана с динамична система за обмен на информация за
успешен опит, в които изследователите, частни компании, граждански организации и
публични администрации, могат ефективно да си взаимодействат.

Какво е SUWANU EUROPE?
Целта на проекта SUWANU EUROPE е да насърчи ефективния обмен на
знания, опит и умения между експертите от бранша и съответните
участници при повторната употреба на вода за напояване в селското
стопанство. Проектът ще стимулира трансфера на
приложими технологични и организационни
решения в цяла Европа и по този начин ще
доведе до по-гъвкав селскостопански
сектор, способен да се справи със
съвременния и бъдещ недостиг на
вода, както и с последиците от
климатичните промени.

Институции и
политици

Експерти:
Земеделски производители, групи
за съвети в земеделието, инженери
и оператори във водния сектор

Описание на
съществуващите
знания, добри
практики и
регионален
анализ

Ползватели

Разработване
на общ и
регионален план
за действие
Обмен на
знания

Очаквани резултати
Охарактеризиране на 8-те
целеви региона за оценка на
потенциала за използване на
регенерирана вода за напояване
в селското стопанство

Изготвяне на информационни листове
и практически резюмета с успешни
проекти и казуси в страни-пионери в
повторната употреба на вода като
Кипър и Израел

Завършване на SWOT и AKIS
анализите във всеки един от
целевите региони като основа
на изработване на стратегията

Създаване на Планове за Действие със
специфични цели, препоръки и
дейности, адаптирани към регионалните
специфики, които да улесняват
прилагането на иновативни решения

Изготвяне база данни на
проектите за повторно
използване на водата в Европа

Провеждане на работни семинари
с ключови участници за
идентифициране на различните
възгледи и интереси и широко
обществено представителство за
съвместно създаване на стратегии

Организиране на онлайн курсове и
обучения за различни групи участници,
които да отговарят на техните нужди от
знания и да увеличат капацитета на
експертите в областта на
регенерираните води

Бъди част от
SUWANU Europe!
Свържи се с
Регионалната
Работна Група

Faz parte do
SUWANU EUROPE!
Contacta o Grupo
Regional de
Trabalho
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Тази брошура отразява само мнението на автора и Агенцията не носи отговорност за каквото и да било използване на информацията,
която той съдържа.

