
 

   
 

 

Місячний Е-Бюлетень проекту «Стратегія нульових відходів – 

досягнення сприятливого екологічного статусу-BSB 257» 

E-Бюлетень №:18 

Спільні кордони. Загальні рішення. 

Цей проект фінансується за рахунок 1-й конкурсу пропозицій спільною оперативною програмою «БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ» 

2014-2020 

BSB275-ZEWSGES Стратегія Нульових Відходів Досягнення Сприятливого 
Екологічного Статусу (ZEWSGES) Проект обрано частиною публікації та виставки 
"Інтеграції 30 років - проекти" "! 

Ми із задоволенням повідомляємо, що проект « Стратегія Нульових Відходів Досягнення 
Сприятливого Екологічного Статусу (ZEWSGES)» був обраний для участі у проекті «Інтергації 
30 років - публікація та виставка проектів». Провідний партнер університету Tekirdag Namik 
Kemal відповів на такі конкретні питання, необхідні для публікації та виставки. 
 
1. Короткий опис вашого проекту (що це / про що йдеться, приблизно 100 слів). 
2. Розкажіть, що означає співпраця з колегами з інших країн?? 
3. Яка додаткова цінність реалізації проекту через Interreg? 
4. Що робить ваш проект особливим? 
5. Якої зміни досяг ваш проект? Який прогрес спрямований на ваш проект? 

 

Малюнок 1. Афіша плаката проекту BSB257 ZEWSGES, підготовлена компанією Interreg Team 

Короткий зміст відповідей на запитання: 

1. Короткий опис вашого проекту ( що це / про що йдеться, приблизно 100 слів). 
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Ця спільна дія була розроблена та реалізована для належного вирішення проблеми морського 
сміття, особливо стосовно використання та утилізації пластмас та інших синтетичних 
матеріалів. Це сміття, яке присутнє в морях і на пляжах, називають морським сміттям. 
Морське сміття - одна з найпоширеніших у світі проблем забруднення, яка впливає на моря. 

Акція має на меті сприяти загальному зменшенню (1) кількості видимих (> 2,5 см) предметів 
підстилки на берегових лініях, включаючи пластикові, рибальські та санітарно-побутові речі 
на узбережжі; (2) кількість предметів сміття на квадратний метр у морському руслі, 
включаючи пов'язані з риболовлею предмети у морському руслі з 2012 року до 2020 року в 
Одесі, в Україні; Бургас, в Болгарії; Гурія, в Грузії та Текірдаґ, в Туреччині. 

2. Розкажіть, що означає співпраця з колегами з інших країн? 

Морська підстилка не має кордонів: щороку близько 6,4 мільйона тонн сміття потрапляє до 
морського середовища у всьому світі. Програма ООН з навколишнього середовища 
повідомляє, що в середньому 18000 штук пластикового сміття плаває на кожен квадратний 
кілометр морів. Навколо Чорноморського басейну чотири установи ENC CBC з Туреччини, 
України, Болгарії та Грузії вирішили діяти разом, і ми поділяємо спільну турботу, спільного 
ворога: морське сміття. Зокрема, використання пластмаси та інших синтетичних матеріалів. 

Ми збираємось "на риболовлю на сміття": невелика "армія" сотень рибалок, студентів, 
викладачів та громадських організацій. Ми збираємо пластмасу навколо Чорного моря, щоб 
очистити квадратні кілометри пляжів та води. І ми дізнаємось, як розумне поводження з 
твердими відходами може зменшити вплив забруднення на наші дорогоцінні екосистеми. 

3. Яка додаткова цінність реалізації проекту через Interreg? 

Ми вважаємо, що Interreg Europe надасть можливість регіональним та місцевим державним 
огранам по всій Європі обмінятися ідеями та досвідом щодо публічної політики на практиці, 
таким чином вдосконалюючи стратегії для наших громадян та громад. Кооперація, 
колаборація та співтовариство, які є трьома основними завданнями Interreg, можуть бути 
об'єднані у дві основні служби підтримки з метою сприяння розумінню та критичному 
мисленню шляхом створення простору для нових ідей, різних перспектив та колективного 
навчання. 

4. Що робить ваш проект особливим? 

Важливо спочатку знати про джерела забруднення та їх вплив як на сухопутні, так і на морські 
екосистеми. Таким чином, ми розробили метод моніторингу для дослідження типу, тенденції 
та джерела морського сміття та сформулювали заходи профілактики, включаючи залучення 
учнів 7-16 років, їхніх викладачів, рибалок та громадян, які мешкають біля моря в діяльності 
«Програми екосистемної освіти "," Риболовля на сміття "та" Кампанії з очищення пляжів " у 
всіх країнах-партнерах. 

5. Яких змін досяг ваш проект? Який прогрес спрямований на ваш проект? 

Для досягнення цілей акції було проведено дві основні цілі: 

i) Збір та утилізація морського сміття 



 

   
 

 

Місячний Е-Бюлетень проекту «Стратегія нульових відходів – 

досягнення сприятливого екологічного статусу-BSB 257» 

E-Бюлетень №:18 

Спільні кордони. Загальні рішення. 

Цей проект фінансується за рахунок 1-й конкурсу пропозицій спільною оперативною програмою «БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ» 

2014-2020 

a. чотири акції "Риболовля на сміття" (по одній в кожній країні), а місцеві рибалки 
збирають 1,5 тонни занедбаного риболовного спорядження з морського дна; 

b. чотири кампанії з прибирання пляжу (по одній у кожній країні), де діти 7-16 
років та їхні вчителі збирають по 0,5 тонни сміття з пляжів, 

c. Моніторинг пляжної сміття та розробка методу моніторингу. 
ii) Проінформованість громадськості серед дітей 

 75 початкових / середніх шкіл (50 з Туреччини, 5 з Болгарії, 10 з України, 10 з 
Грузії), 50 громадських організацій (15 з Туреччини, 5 з Болгарії, 20 з України, 10 
з Грузії) та 25 місцевих медіа-організацій (10 з Туреччина, 5 з Болгарії, 7 з України, 
3 з Грузії) будуть залучені до Програми екосистемної освіти (EEP). 

ііі)      Розроблений метод моніторингу морської підстилки. 

      Діяльність збору та утилізації морського сміття, включаючи моніторинг 
морського сміття  

 успішно впроваджується і були отримані попередні результати для дослідження 
тенденції та джерела морського сміття. 

 Дві кампанії "Риболовля на сміття" реалізовані в Болгарії та в Україні, а дві інші в Грузії 
та Туреччині будуть здійснені до червня 2020 року. 

 Набір освітньої програми для екосистеми створено на чотирьох мовах (турецькою, 
болгарською, українською та грузинською мовами), включаючи інтегровану базу 
даних, навчальні відео з питань екосистемної освіти, гру, плакати, брошуру та 
опитування обізнаності щодо екосистем. Підписано договори з місцевими органами 
освіти на навчання та включення екосистемних навчальних матеріалів до навчальних 
програм. 

 Проінформованість буде вимірюватися кількістю учнів початкових / середніх шкіл, 
вчителів, громадських організацій, місцевих медіа-організацій, що беруть участь у 
Програмі освіти з екосистем (EEP). Крім того, з метою вимірювання впливу ЕЕР на 
громадян, серед викладачів та студентів будуть проводитись опитування щодо рівня 
обізнаності про екосистеми до та після впровадження програми екосистемної освіти. 
«Морський годинник для сміття», моніторинг результатів, екосистемний тренінг та 
співпраця з іншими установами будуть здійснюватися на основі розробленої 
інтегрованої бази даних.  
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Спільна операційна програма Чорноморського басейну 2014-2020 рр.  Фінансується 
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