
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí meziregionální t

Třetí Meziregionální tematický workshop projektu LINDANET se 

konal od 24. do 26. listopadu 2020. Organizovala jej Regionální 

rozvojová agentura jižních Čech (RERA) společně s

partnerem projektu (Government of Aragon

Setkání bylo původně plánované v Českých Budějovicích (jižní 

Čechy, Česká republika), ale pandemická situace změnila místo 

konání do online prostoru. To naštěstí nezabránilo

zrealizovat úspěšný workshop na téma 

on HCH contamination”. 

První dva dny se skládaly z veřejných jednání a zúčastnilo se jich 

na 50 účastníků, mezi nimi i partneři a stakeholdeři projektu.

Třetí den byl rezervovaný pro interní jednání projektových partnerů 

a byl zaměřený na řešení specifických úkolů v

Klikněte zde pro více informací. 
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Třetí meziregionální tematický workshop

Třetí Meziregionální tematický workshop projektu LINDANET se 

konal od 24. do 26. listopadu 2020. Organizovala jej Regionální 

jižních Čech (RERA) společně s vedoucím 

Government of Aragon). 

Českých Budějovicích (jižní 

Čechy, Česká republika), ale pandemická situace změnila místo 

konání do online prostoru. To naštěstí nezabránilo snaze 

zrealizovat úspěšný workshop na téma “Health and Social Aspects 

veřejných jednání a zúčastnilo se jich 

na 50 účastníků, mezi nimi i partneři a stakeholdeři projektu. 

Třetí den byl rezervovaný pro interní jednání projektových partnerů 

a byl zaměřený na řešení specifických úkolů v projektu.  

 

CHCETE SE O PROJEKTU 

____________________

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY!
www.interregeurope.eu/lindanet

Leden 2021 

matický workshop 
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Setkání stakeholderů projektu 

Během třetí etapy projektu byla zorganizována č
stakeholdery  
 

kraj 

V sobotu 10. 10. 2020 se ve městě C

nazvaná 

European context", 

projektovým partnerem IZSLT právě v

“LINDANET”. 

Slezské vejvodství 

Druhý regionální stakeholder mítink polského partnera GIG se 

konal 9. 12. 2020. Experti diskutovali nad současnými praktikami 

zohledňující environmentální limitace, zvláště pak v

chemičce 

 

spolková země Sasko

Druhé regionální setkání německých stakeholderů projektu 

LINDANET se týkal výstupů z

workshopu s

Více informací...

autonomní společenství Aragonie 

17. 12. 2

stakeholderů jehož tématem bylo zaměření na výsledky z

Meziregionálního tematického workshopu.

 Více informac
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Setkání stakeholderů projektu LINDANET 

Během třetí etapy projektu byla zorganizována čtyři setkání se 

kraj Lazio (Itálie) 

sobotu 10. 10. 2020 se ve městě Colleferro

nazvaná “Site of national interest, Valle del Sacco. Restarting in a 

European context", která byla zorganizována italským  

projektovým partnerem IZSLT právě v rámci evropského projektu 

“LINDANET”. Více informací... 

Slezské vejvodství (Polsko) 

Druhý regionální stakeholder mítink polského partnera GIG se 

konal 9. 12. 2020. Experti diskutovali nad současnými praktikami 

zohledňující environmentální limitace, zvláště pak v

chemičce Jaworzno. Více informací... 

spolková země Sasko-Anhaltsko (Německo

Druhé regionální setkání německých stakeholderů projektu 

LINDANET se týkal výstupů z Interregionálního tematického 

workshopu s tématem "Technical aspects on HCH contamination”.

Více informací...  

 

autonomní společenství Aragonie (Španělsko

. 12. 2020, Aragonská vláda uskutečnila druhé setkání 

stakeholderů jehož tématem bylo zaměření na výsledky z

Meziregionálního tematického workshopu. 

Více informací... 

LINDANET  

tyři setkání se 

olleferro konala konference 

“Site of national interest, Valle del Sacco. Restarting in a 

která byla zorganizována italským  

rámci evropského projektu 

Druhý regionální stakeholder mítink polského partnera GIG se 

konal 9. 12. 2020. Experti diskutovali nad současnými praktikami 

zohledňující environmentální limitace, zvláště pak v bývalé 

Německo) 

Druhé regionální setkání německých stakeholderů projektu 

Interregionálního tematického 

"Technical aspects on HCH contamination”.  

Španělsko) 

vláda uskutečnila druhé setkání 

stakeholderů jehož tématem bylo zaměření na výsledky z druhého 



 

 

Další zajímavé události

Webinář HCHinEU 

Z pověření generálního ředitelství pro životní 

prostředí Evropské komise provádí projekt 

HCHinEU celoevropský soupis potenciálně 

ovlivněných míst HCH. 

HCH (Lindan) je perzistentní organická znečišťující 

látka a většina zemí na světě se podle 

Stockholmské úmluvy dohodla na ukončení 

používání těchto chemikálií a likvidaci zbývajících 

zastaralých zásob. 

V současné době bylo ve 23 z 27 členských států EU identifikováno více než 200 

potenciálně ovlivněných lokalit HCH.

Aby bylo možné tyto výsledky podrobněji rozpracovat, uspořádal

dva webináře: jeden 26. listopadu 2020 a druhý 1. prosince 2020

všichni partneři projektu LINDANET.

 

 

LINDANET NL3 – January 2021 

 

Další zajímavé události 

Z pověření generálního ředitelství pro životní 

prostředí Evropské komise provádí projekt 

HCHinEU celoevropský soupis potenciálně 

HCH (Lindan) je perzistentní organická znečišťující 

látka a většina zemí na světě se podle 

Stockholmské úmluvy dohodla na ukončení 

používání těchto chemikálií a likvidaci zbývajících 

V současné době bylo ve 23 z 27 členských států EU identifikováno více než 200 

alit HCH. 

Aby bylo možné tyto výsledky podrobněji rozpracovat, uspořádalo konsorcium 

: jeden 26. listopadu 2020 a druhý 1. prosince 2020. Webinářů se zúčastnili 

všichni partneři projektu LINDANET. Více informací... 

projekt LIFE POPWAT 

LIFEPOPWAT je evropský projekt, který podporuje 

inovativní technologie založené na vybudovaných 

mokřadech pro úpravu vod kontaminovaných pesticidy.

Jako síť regionů postižených pesticidy HCH je 

LINDANET zastoupen v poradní radě projektu LIFE 

POPWAT. 

První poradní výbor se konal 5. listopadu 2020 u 

příležitosti druhého setkání projektu. Tato spolupráce 

zvýhodní vytváření sítí nejen s projektem LINDANET, ale 

také s dalšími evropskými projekty, do nichž jsou partneři 

LINDANET zapojeni. Více informací...

V současné době bylo ve 23 z 27 členských států EU identifikováno více než 200 

o konsorcium projektu 

Webinářů se zúčastnili 

LIFEPOPWAT je evropský projekt, který podporuje 

inovativní technologie založené na vybudovaných 

kontaminovaných pesticidy. 

Jako síť regionů postižených pesticidy HCH je 

LINDANET zastoupen v poradní radě projektu LIFE 

První poradní výbor se konal 5. listopadu 2020 u 

příležitosti druhého setkání projektu. Tato spolupráce 

nejen s projektem LINDANET, ale 

také s dalšími evropskými projekty, do nichž jsou partneři 

Více informací... 



 

 

www.interregeurope.eu/lindanet/

LINDANET v kostce

European Network of Lindane waste 

LINDANET je ambiciózní projekt, jehož cílem je spojit úsilí evropských regionů o společnou práci na zlepšování lokalit 
kontaminovaných HCH (Lindanem). LINDANET vytvoří síť evropských regionů s

perzistentních organických znečišťujících látek, lindanu.

Více o partnerech projektu LINDANET 
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www.interregeurope.eu/lindanet/  #lindanet 

LINDANET v kostce 

 

European Network of Lindane waste affected regions working together towards a greener environment

LINDANET je ambiciózní projekt, jehož cílem je spojit úsilí evropských regionů o společnou práci na zlepšování lokalit 
kontaminovaných HCH (Lindanem). LINDANET vytvoří síť evropských regionů s cílem zlepšit legislativu dekontaminace 

perzistentních organických znečišťujících látek, lindanu. 

 

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI 

 

 

 

 

 

 

 

Více o partnerech projektu LINDANET zde. 

 

affected regions working together towards a greener environment 

LINDANET je ambiciózní projekt, jehož cílem je spojit úsilí evropských regionů o společnou práci na zlepšování lokalit 
cílem zlepšit legislativu dekontaminace 


