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O PROJEKTU AQUARES PONOVNA UPORABA 
VODE V EU 

KAJ PRIDOBIMO  
S PROJEKTOM? 

Projekt AQUARES združuje 10 
javnih inštitucij iz 9 evropskih držav s 
ciljem, da bi s ponovno uporabo 
vode dosegli boljše upravljanje z 
vodnimi viri. 
 
Projekt se osredotoča na: 

• opredelitev izvedljivih strategij 
ponovne uporabe vode za učinkovito 
rabo vode; 

• zagotavljanje zaščite vodnih teles; 

• izkoriščanje še neizkoriščenih 
finančnih instrumentov EU; 

• spodbujanje javnega dialoga za 
obravnavo nasprotujočih si interesov 
v sektorju ponovne uporabe vode. 

Ena tretjina ozemlja EU je 
izpostavljena pomanjkanju vode 
zaradi naraščajočih potreb 
prebivalstva, podnebnih sprememb 
in/ali pretiranega odvzema. Ponovna 
uporaba vode je lahko ključni način 
za spodbujanje učinkovite rabe virov 
na območjih Evrope, ki se soočajo s 
pomanjkanjem vode, izkoriščanje 
priložnosti na rastočem trgu z vodo 
in lajšanje pritiska na evropske 
vodne vire. 

AKTERJI 
 
Akterji na področju ponovne uporabe 
vode bodo aktivno vključeni v projektne 
aktivnosti, in sicer z udeležbo na 
regionalnih srečanjih, medregionalnih 
delavnicah, sodelovali bodo pri 
mreženju, ozaveščanju in spodbujanju 
javnega dialoga.  
 
JAVNI ORGANI 
 
Javni organi bodo izboljšali izvajanje 
regionalnih razvojnih politik in ukrepov 
učinkovite rabe vode, ustvarili bodo 
priložnosti za zeleno rast gospodarstva 
in delovna mesta za podjetja. 
 
ŠIRŠA JAVNOST 
 
Projekt bo povečal ozaveščenost in 
spodbudil usklajevanje med ponudniki 
vode, delovno silo in državljani glede 
ponovne uporabe vode, kar bo 
pomagalo pri blaženju konfliktov. 

AQUARES je Interreg Europe (medregionalni) projekt, 
ki prejema sredstva iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Projekt traja 5 let. 


