
AUSTRIA

ATM Abfallwirtschaft Tirol 
Mitte GmbH
www.atm-online.at

REPUBLIKA CZESKA

IURS - Institute for Sustainable 
Development of Settlements
www.iurs.cz

POLSKA

K-PV - Kujawsko-Pomorskie 
Voivodeship
www.kujawsko-pomorskie.pl

NIEMCY

ZAK Abfallwirtschaft GmbH
www.zak-kempten.de

WŁOCHY

INSIEME Cooperativa Sociale
www.insiemesociale.it

WŁOCHY

PoR - Province of Rimini
www.provincia.rimini.it

CHORWACJA

ACT group
www.act-grupa.hr

BELGIA

RREUSE - Reuse and Recycling 
European Union Social Enterprises
www.rreuse.org

WĘGRY

BZN - Bay Zoltán Nonprofit 
Ltd. for Applied Research
www.bayzoltan.hu

SŁOWENIA

CPU - REUSE Center
www.cpu-reuse.com

1607610
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Punkt Ponownego Użycia to miejsce, gdzie podmioty 
prywatne i podmioty ekonomii społecznej prowadzą 
działania związane z zapobieganiem powstawaniu 
odpadów. Punkty mogą obejmować szereg usług 
zorientowanych na ponowne użycie przedmiotów: między 
innymi takie usługi jak: odbiór i sprzedaż używanych 
przedmiotów, kawiarenki naprawcze, warsztaty upcyklingu, 
profesjonalne usługi naprawcze, a także warsztaty 
edukacyjne. 

Punkty ponownego użycia promują zrównoważony 
styl życia, zapewniając lepszy dostęp do usług 
ograniczającyh powstawanie odpadów na obszarach 
miejskich. Punkty ponownego użycia ułatwiają 
promowanie idei ponownego użycia w Europie 
Środkowej.

Ponowne użycie to praktyka wielokrotnego używania 
tego samego produktu w jego oryginalnej formie 
i funkcji. Ważne jest, aby przedłużyć stosowanie 
produktu i zapobiec jego przedwczesnemu 
wyrzuceniu. Wydłużając żywotność produktów, 
oszczędzamy zasoby naturalne i energię, które zostały 
użyte do ich produkcji i zapobiegamy wytwarzaniu 
odpadów. Europejska dyrektywa ramowa w sprawie 
odpadów określa zapobieganie powstawaniu 
odpadów i przygotowanie do ponownego użycia jako 
zadania priorytetowe, przed recyklingiem i utylizacją.

www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.htmlSURFACE
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Punkty Ponownego 
Użycia: ponowne użycie 
jest “złotem” 
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Uruchomione zostały 
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w ramach projektu 
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W tym instutucje zaangażowane 
w uruchomienie Punktu

Kawiarenki naprawcze, warsztaty edukacyjne, sprzedaż online i wiele więcej

W tym utrzymane miejsca pracy

kilogramy

menadżer 

sprzedawca

rzemieślnik

kierowca 

...
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