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LINDANET IV Międzyregionalny Warsztat Tematyczny  

IV Międzyregionalny Warsztat Tematyczny projektu 

LINDANET, realizowany w ramach Programu Interreg 

Europe, poświęcony był opracowywaniu Planów Działania 

 

Czwarte, odbywające się dwa razy w roku wydarzenie 

w ramach projektu LINDANET, mające na celu połączenie 

wysiłków regionów europejskich na rzecz poprawy stanu 

miejsc zanieczyszczonych HCH (lindan), odbyło się w dniach 

8-9 czerwca 2021 r. Spotkanie miało odbyć się w Katowicach 

(woj. śląskie), jednak z powodu COVID-19 zostało 

zorganizowane w formule on-line. Spotkanie odniosło sukces. 

Tematem przewodnim Międzyregionalnego Warsztatu 

Tematycznego (IV ITW), zorganizowanego przez Główny 

Instytut Górnictwa w Katowicach w IV semestrze realizacji 

projektu, było „Opracowanie planów działania”.. 

Kliknij tutaj  aby uzyskać więcej szczegółów. 

 

 

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ 

WIĘCEJ O PROJEKCIE? 

____________________ 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ! 
www.interregeurope.eu/lindanet  

LINDANET Newsletter 4 

Lipiec 2021 
 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12376/4th-interregional-thematic-workshop-lindanet/
http://www.interregeurope.eu/lindanet
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Spotkania z interesariuszami projektu LINDANET  

W IV semestrze realizacji projektu LINDANET zostały zorganizowane 

3 spotkania z interesariuszami.  

Aragonia  (Hiszpania)   

24 lutego 2021 r. odbył się III regionalny warsztat 

tematyczny w ramach projektu LINDANET. 

Tematem przewodnim spotkania był „Zdrowotne 

i społeczne aspekty zanieczyszczenia gleby” 

szczegółowo przedstawiane podczas ITW3. 

 Więcej informacji… 

 

Województwo Śląskie (Polska) 

25 marca 2021 r. odbył się III regionalny warsztat 

tematyczny w ramach projektu LINDANET. 

Problem zanieczyszczenia HCH w Jaworznie 

został szczegółowo przedstawiony 

przedstawicielom organizacji pozarządowych 

(NGO). Produkcja lindanu w Zakładach 

Chemicznych Organika-Azot S.A. odbywała się w 

latach 1965-1982.  Więcej informacji… 

Galicja (Hiszpania) 

Trzy spotkania interesariuszy w Galicji (I, II i III) 

odbyły się kolejno 29 stycznia, 19 maja 

i 28 czerwca 2021 r. z wykorzystaniem systemu 

wideokonferencyjnego z uwagi na obostrzenia 

spowodowane pandemią COVID-19. 

W spotkaniu wzięli udział kluczowi interesariusze 

z regionu, w szczególności z obszaru najbardziej zanieczyszczonego lindanem (gminy Mos i Porriño).  

Więcej informacji o I spotkaniu interesariuszy,  2 spotkaniu interesariuszy i 3 spotkaniu interesariuszy 

w regionie Galicja. 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12390/3rd-stakeholder-meeting-aragon-region-spain/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12054/3rd-regional-thematic-workshop-in-poland/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/events/event/4298/1st-stakeholder-meeting-galicia-region/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12162/2nd-stakeholders-meeting-galicia-spain/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12572/3rd-stakeholders-meeting-galicia-spain/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12572/3rd-stakeholders-meeting-galicia-spain/
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Inne wydarzenia 

Miedzynarodowy warsztat w ramach projektu HCH w Europie 

Rząd Aragonii zorganizował spotkanie w ramach 

„Projektu pilotażowego mającego na celu ocenę 

i wypracowanie podejścia do obecności lindanu 

i heksachlorocykloheksanu (HCH) w Unii Europejskiej” 

(HCH w UE). 

Konsorcjum projektu „HCH w UE” tworzą SARGA (region 

Aragonii), holenderska firma konsultingowa TAUW 

i niemiecka CDM Europa. 

Warsztat koncentrował się na przedyskutowaniu  rozwiązań technicznych możliwych do 

zastosowania na zanieczyszczonych terenach w regionie Aragonii. W trakcie warsztatu zostały 

zaprezentowane działania prowadzone przez rząd Aragonii na zanieczyszczonych terenach oraz 

postępy realizacji prac w ramach  europejskich projektów LIFE SURFING i LINDANET. 

Konferencja rozpoczęła się, 18 maja 2021 r., wizytą w obiektach starej fabryki Inquinosa oraz na 

składowisku odpadów Sardas. Uczestnicy projektu odwiedzili również składowisko odpadów w Bailín, 

gdzie mogli dowiedzieć się więcej o postępach projektu Life Surfing. 

Więcej informacji… 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12053/international-workshop-of-the-hch-project-in-europe/
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www.interregeurope.eu/lindanet/  #lindanet 

 

O projekcie LINDANET 

 
Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczenia lindanem (ang. European Network 

of Lindane waste affected regions working together towards a greener environment) 

 

LINDANET to projekt, który ma na celu połączenie wysiłków regionów europejskich na rzecz 

poprawy stanu środowiska miejsc zanieczyszczonych HCH (Lindanem). LINDANET stworzy sieć 

regionów europejskich, której celem jest poprawa stanu środowiska poprzez wpływ na polityki w 

miejscach zanieczyszczonych HCH. 

 

 

 

PARTNERZY PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o partnerach projektu LINDANET tutaj. 

 

http://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/contacts/

