Water Europe

A common vision for a Water-Smart Society

Cine suntem?
▪ Water Europe este vocea şi promotorul RTD şi al inovaţiei în domeniul apei în Europa.
▪ recunoscută de CE drept Platforma Tehnologică Europeană pentru Apă
▪ Misiune:
✓ Îmbunătăţirea coordonării şi colaborării în sectorul apei şi în sectoarele
de utilizare a apei din UE şi nu numai;
✓ Îmbunătăţirea performanţei şi competitivitatii sectorului european
al apei şi a sectoarelor de utilizare a apei;
✓ Contribuţia la rezolvarea provocărilor globale prin Cercetare si Inovare.
▪ Strategia Water Europe:
✓ Întregul lanţ valoric al apei
✓ WE – Viziunea Apei (Water Vision)
✓ Servicii pentru membri

Membrii WE
Colegiile Water Europe
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Colegiul A: Companii multinaţionale
Colegiul B: Dezvoltatori in Cercetare şi Tehnologii
Colegiul C: Utilităţi publice
Colegiul D: Furnizori şi IMMuri
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+7.8% in 2019
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Colegiul F: Autorităţi Publice
Colegiul G: Organizaţiile societăţii civile

Colegiul C
10%

74% din
proiectele
H2020 din
domeniul apei

217 membri din 27 de state reprezentand 1 million de angajati şi o cifră de afaceri de 232 miliarde €

WE – Viziunea Apei (Water Vision)
Provocări:
• Deficitul de apa
• Poluarea mediului
• Adaptarea la schimbările climatice şi la evenimentele extreme
O societate Water-Smart:
• o societate în care adevărata valoare a apei este
recunoscută şi realizată;
• toate sursele de apă disponibile sunt gestionate astfel încât
să fie evitate deficitul de apă şi poluarea resurselor de apă;
• buclele de apă şi resurse sunt în mare parte închise pentru a
promova o economie circulară şi o eficienţă optimă a
resurselor,
• sistemul de apă este rezistent la impactul evenimentelor
schimbărilor climatice.

WE – Domenii de inovare

1. Apele multiple
2. Apă digitală
3. Valoare în apă

4. Infrastructură
hibridă gri-verde

WE - Echipe de conducere a Viziunii Apei

Water-Oriented Living Labs
(WoLLs)
Definiţia laboratoarelor europene
orientate spre apă (WoLLs)
1

Setări de cercetare şi inovare de tip
demo şi de tip platformă, cu nevoi şi
condiţii de activare specifice
contextului

2

Intervenţii orientate spre apă cu o
abordare intersectorială în medii
reale şi / sau realiste

3

4

Ecosistem proactiv de învăţare şi
inovare cu continuitate şi
reproductibilitate în cercetare şi
dezvoltare
Structură de guvernanţă multipartă
deschisă şi locală, cu sisteme de
control democratic

Din 105 situri de cercetare a
Laboratorului orientat spre apă (în 92 de
structuri organizaţionale), 12 sunt
platforme de reţea; 26 sunt platforme de
proiecte de laborator, iar 67 sunt
platforme de cercetare de laborator.
71 de laboratoare pentru apă au niveluri
de maturitate cuprinse între 2,5 şi 3.
Laboratoarele pentru apă au diferite
forme organizaţionale: laborator de
acţiune, asociere, cluster, bazin
experimental, laborator urban, staţie de
tratare a apei, platformă de cercetare şi
platformă de reţea. Scara geografică a
majorităţii laboratoarelor este
subregională.

Programe cheie WE

Programul de
COLABORARE
Programul de Colaborare le permite
membrilor noştri să construiasca reţele
şi să colaboreze de-a lungul lanţului
valoric al apei pentru a aborda
provocările legate de apă şi pentru a
forma consorţii de proiect de succes.

Water Knowledge Europe

Programul de
PROMOVARE POLITICI
EUROPENE
Programul Water Europe Advocacy
are ca scop asigurarea faptului că
valoarea apei pentru societatea
noastră este reflectată în politicile
europene şi în programele de
finanţare.

Water Innovation Europe

Programul de
CUNOASTERE A PIETEI
Programul Water Europe Market
permite membrilor noştri să
aducă rezultatele cercetării şi
soluţiile inovatoare pe piaţa din
Europa şi nu numai.

Water Market Europe

Grupurile de lucru Water Europe
Working Group
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Pascale Rouault

Ecosystem Services

Luleå University

Lena Goldkuhl

Contaminants of Emerging Concern

Deltares

Leonard Osté

Industrial Water Efficiency and Reuse Practices

SUEZ

Denis Bonvillain

Nature Based Solutions

SINTEF

Kamal Azrague

Renewable Energy and Desalination

CIEMAT-PSA

Guillermo Zaragoza

Resource Recovery

Wetsus

Martijn Bijman

Urban Water Pollution

University of Bath

Jan Hofman

Water & Agrifood

Bioazul

Antonia Lorenzo

Water & Climate

IWW

Tim aus der Beek

Water & Energy

University of Exeter & KWR

Lydia Vamvakeridou-Lyroudia

Water & Human Capital

EJWP

Naomi Timmer

Water & ICT

CETaqua

Rafael Giménez

Water & Industry

Wetsus

Albert Jansen

Water Beyond Europe

UNESCO-IHE

Gaetano Casale

Water Distribution Infrastructure

TBC

TBC

Water-Energy-Food Biodiversity Nexus

WUR

Floor Brouwer

Water Security

University of Bath

Jan Hofman

WE în proiectele de cercetare şi
dezvoltare
Sprijinul Water Europe pentru proiectele de cercetare şi
dezvoltare ale membrilor săi:
▪ Scrisoare de sprijin
▪ Partener de consorţiu

Conditii:
✓ Propunerea este în conformitate cu WE Water Vision şi SIRA
✓ Cel puţin un membru al Water Europe este în consorţiu

Implicare:

Comunicare &
Diseminare

Relationare /
Socializare

Exploatarea rezultatelor

Angajament politic Water Europe
• WE îşi va extinde programul de advocacy în direcţia elaborării politicilor, a lobby-ului
legislativ şi a implementării politicii şi legislaţiei existente.
• Poziţiile WE trebuie să se bazeze pe viziunea şi valorile WE.
• Criterii sistemice pentru evaluarea poziţiilor:
➢ Responsabilitate socială
➢ Bazate pe dovezi

➔

➔

WE Water Vision

Carti albe WE (WE WGs şi VLTs)

➢ Durabil din punct de vedere financiar ➔

Comitetul consultativ WE pentru politici

• Instrumente:
➢ Publicaţii strategice WE, Cărţi albe, Lucrări orientate spre politici
➢ MEP Water Group, European Water Alliance (EUWA), Smart Water Alliance, (SPIRE,
K4I).

• Procedură: WE PAC, WE VLTs + WGs + părţi externe interesate, Board de conducere WE

Grupul de lucru al membrilor
Parlamentului European (MEP Water Group)
▪

Caracteristici cheie:
✓ iniţiat ca Intergroup de europarlamentarul Richard SEEBER (PPE, AT) în a 6-a
legislatură a Parlamentului European
✓ Prezidată în prezent de europarlamentarul Pernille WEISS (PPE, DK)
✓ Water Europe ca organism de gestionare

▪

Misiunea Grupului de lucru al membrilor Parlamentului European:
✓ creşterea profilului apei ca subiect transversal în procesul decizional al UE.
✓ Promovarea gestionării durabile a resurselor de apă din Europa.

▪

Activitati
✓ sesiuni plenare / evenimente deschise publicului larg pentru a creşte gradul
de conştientizare cu privire la tema apei.
✓ întâlniri de mic dejun pe probleme specifice, pentru a discuta cu deputaţii
europeni despre sectorul apei.
✓ mese cu profil înalt cu participanţi la nivel superior pentru a discuta aspecte
legate de apă.

EU Water Alliance

EU Water Alliance

Alianţa UE pentru Apă este o coaliţie formată din organizaţii europene
membre, care reprezintă o gamă largă de părţi interesate din întregul lanţ
valoric (asociaţii, ONG-uri, universităţi, mari utilizatori ai apei, IMM-uri,
operatori de apă şi autorităţi locale).
În 2020, EUWA a adresat mesaje cheie către 16 membri ai Comisiei Von der
Leyen pentru a se asigura că apa este pe deplin luata in considerate in
realizarea unei tranziţii line şi pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă.

Programul european pentru tineri profesionisti
(The European Junior Water Programme)
Un program de doi ani pentru crearea de reţele, transferul de
cunoştinţe şi abilităţile soft necesare pentru a lucra împreună.

✓ îşi propune să construiască o comunitate formată din tineri
profesionişti europeni în gestionarea apei, care împărtăşesc un
angajament profund în abordarea problemelor actuale şi viitoare
ale apei şi schimbărilor climatice;
✓ conceput pentru a oferi participanţilor instrumentele, abilităţile şi
reţeaua adecvată de co-creare şi cooperare pentru a găsi noi
soluţii şi a împărtăşi cunoştinţe în scopul creării şi menţinerii unui
sistem durabil şi sigur de gestionare a apei în Europa.

juniorwaterprogramme.eu

WE Dialoguri internaţionale privind
apa (WE IWD)
Scop
Water Europe IWD reprezintă extinderea internaţională a programelor
existente Water Europe.

Obiective
➢ Facilitator pentru membrii săi în ceea ce priveşte cooperarea
internaţională în afaceri şi cercetare
➢ În conformitate cu Water Europe Water Vision şi SIRA
➢ Water Europe urmează exemplul Comisiei Europene

Instrumente dedicate
➢ Dialoguri internationale specifice ţării
➢ Grupul de lucru Water Europe – Apa dincolo de Europa (Water
Beyond Europe)
➢ Organizaţii internaţionale – de top precum OECD, Banca Mondială,

Publicatii cheie Water Europe
Water Vision

SIRA

EU Water-Oriented
Living Labs

Raport SDG

Analiza
Contributiile WE la
Green Deal
Proiectelor europene
ale membrilor WE
si Horizon Europe

Multumim
watereurope@watereurope.eu
www.watereurope.eu

+32(0)27068291
H2OEU
Water Europe

