
      

 

Projekt ENTeR – výstupy projektu 

 

Cílem projektu je urychlit spolupráci mezi zúčastněnými textilními oblastmi díky podpoře společné 

nabídky inovačních služeb hlavních lokálních výzkumných center a podnikových asociací („virtuálního 

centra“). Do vymezení strategické agendy a souvisejícího akčního plánu k řízení úvah a akcí dle principů 

oběhového hospodářství budou rovněž zapojeny veřejné subjekty. Koncepce projektu je zaměřena na 

řízení a optimalizaci odpadových toků z pohledu principů návrhu životního cyklu (nebo eko-designu). 

Cílem je ukázat přínos operačního modelu spolupráce mezi výzkumnými a obchodními partnery, 

založeného na on-line nástroji a sdílení znalostí v oblasti eko-designu odpadu a efektivity využívání 

zdrojů. 

 

VÝSTUPY PROJEKTU  

Strategická agenda pro řízení a recyklaci textilních odpadů 

Účelem Strategické agendy je definovat strategii k řešení cílů v oblasti řízení odpadů a konkrétní akce, 

které je třeba provést. Bude sloužit jako návod pro podporu inovací v oblasti nakládání s odpady a 

efektivního využívání zdrojů a pro spolupráci mezi partnery a dalšími subjekty. 

Strategická agenda (anglicky) 

Příloha strategické agendy - národní reporty (anglicky)  

 

Databáze textilních odpadů – M3P Platform 

Tento nástroj pomůže při vzájemném přiřazování materiálu mezi společnostmi nabízejícími „odpad“ a 

těmi, které shánějí suroviny. Prostřednictvím platformy mohou společnosti navazovat vzájemnou 

spolupráci jak v regionech Střední Evropy, tak i mimo ně. 

M3P Platform  

 

ENTeR – Expertní síť pro recyklaci textilií 

Mezinárodní projekt ENTeR podporovaný z prostředků programu spolupráce Interreg CENTRAL 

EUROPE se zaměřuje na snižování vzniku odpadů z textilního průmyslu a možnosti jejich využití. V rámci 

projektu bude vytvořeno virtuální centrum (on-line platforma), které urychlí spolupráci mezi 

zúčastněnými textilními regiony a podpoří společnou nabídku inovačních služeb hlavních místních 

výzkumných center a podnikatelských asociací zaměřenou na zpracování a využití textilních odpadů. 

Cílem je prokázat přínos operačního modelu spolupráce mezi výzkumnými a obchodními partnery, 

http://www.inotex.cz/docs/aktuality/Stategic_Agenda.pdf
http://www.inotex.cz/docs/aktuality/Annex-national_reports.pdf
http://www.lifem3p.eu/en/


založeného na on-line nástroji a sdílení zkušeností v oblasti eko-designu odpadů a efektivního využívání 

zdrojů. 

 

Více informací o projektu na stránkách www.interreg-central.eu/enter 

 

http://www.interreg-central.eu/enter

