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Pátý meziregionální tematický workshop 

5. meziregionální tematický workshop projektu 

LINDANET byl zaměřený na prezentaci 

Regionálních akčních plánu. 

V pořadí páté setkání projektu LINDANET, původně 

plánované ve španělské Galicii pod vedením regionální 

vlády, ředitelství pro kvalitu životního prostředí a 

klimatické změny, se kvůli pandemii covidu-19 konal 

online ve dnech 23. - 24. listopadu 2021 se zaměřením 

na prezentaci akčních plánů. 

První část setkání (23. listopadu) byla zasvěcena 

ekologické zátěži regionu Galicie a revizi přípravy 

společných studií vytvářených v rámci projektu. Pro 

více informací klikněte zde. 

 

 

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O 

PROJEKTU? 

____________________ 

NAŠTIVTE NAŠE STRÁNKY! 
www.interregeurope.eu/lindanet  
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https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13663/5th-interregional-thematic-workshop/
http://www.interregeurope.eu/lindanet
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Setkání stakeholderů LINDANET 

Tři setkání stakeholderů byla zorganizována v rámci pátého semestru. 
 

Sasko-Anhaltsko (Německo)   

4. Stakeholder mítink v Sasku-Anhaltsku (Německo) 

4. setkání stakeholderů bylo věnováno návštěvě areálu 

Bitterfeld megasite a jeho okolí. Během dne účastníci 

navštívili relevantní místa v areálu a během cesty 

autobusem si vyslechli informace o historii a produkci 

lindanu a dalších látek v této lokalitě. Více informací... 

Slezské vejvodství (Polsko) - celkem dvě setkání byla zorganizována. 

Prvním setkáním byl 4. regionální tematický workshop 

zorganizovaný 22. října 2021. Během setkání došlo 

k fyzické návštěvě kontaminované oblasti. Problém 

s HCH kontaminací v Javořnu byl prezentován na místě. 

Kontaminovaná oblast v blízkosti chemické továrny 

Organika-Azot S.A se nachází v údolí potoka 

Wąwolnica. Ten je napojený na řeku Przemsza a ta zase 

na řeku Vislu, která ústí do Baltického moře. Více 

informací... 

 

Druhé setkání stakeholderů proběhlo 7. prosince 2021. 

Hlavním cílem workshopu byla diskuze nad koordinací 

administrativních aktivit v rámci kontaminace lindanem. 

Produkce lindanu probíhala v Javořnu hlavně mezi lety 1965 a 

1982. Více informací... 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13807/4th-stakeholder-meeting-saxony-anhalt-germany/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13766/4th-regional-thematic-workshop-polan-region/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13766/4th-regional-thematic-workshop-polan-region/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13753/5th-stakeholder-meeting-silesian-region-poland/
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Další relevantní akce 

 

Závěrečný workshop HCH in EU 

Během závěrečného workshopu byly prezentovány výsledky pilotního 

projektu „Pilot Project to evaluate and address the presence of 

Lindane and HCH in the EU”. Projekt byl připraven konsorciem 

složeným z nizozemského TAUW (hlavní konzultant), německého 

CDM Smith Europe GmbH and španělského Sociedad Aragonesa de 

Gestión Agroambiental (SARGA) a pověřeným Evropskou komisí. 

Evropská komise byla požádána o iniciaci projektu HCH in EU u 

Evropského parlamentu. 

Dvěma hlavními cíli projektu byli: 

• Získat přehled o pozůstatcích lindanu a produkce HCH v Evropě. 

• Asistence zodpovědným autoritám při udržitelné údržbě sedmi 

kontaminovaných oblastí.  

Po otevřeném workshopu z dopoledne 16. listopadu konsorcium zorganizovalo workshop pro 

stakeholdery v odpoledních hodinách a celý následující den 17. listopadu, během kterého došlo 

k naplnění rozebíraných cílů. 

Přehled o oblastech, kde bylo s HCH/lindanem pracováno. Konsorcium mobilizovalo svou evropskou 

síť, aby zmapovalo kde bylo s těmito látkami zacházeno. Inventář zahrnoval sběr informací o 

pesticidech ve 27 zemích. Vlády, soukromé společnosti a neziskové organizace byly osloveny aby 

shromáždili relevantní informace o těchto lokalitách. To vyústilo v list se 299 lokalitami, který poskytl 

vhled do mnoha aspektů, více než se na začátku projektu odhadovalo. Inventář byl zahrnut do na míru 

ušitého Geografického informačního modelu (GIM), který identifikuje lokality, u kterých se ví o používaní 

těchto látek a mohou tak být ovlivněny. Pro každou zemi EU byl vytvořen report se specifikami takových 

lokalit. 

Více informací... 

Interreg Europe v Aragonii: Lindanet & CECI 

Generální ředitelství pro klimatickou změnu a životní prostředí 

v Aragonii prezentovalo zaměstnancům oddělení zeměleství a 

živočišné produkce dva projekty Interreg Europe, ve kterých 

byli zapojeny společně s dalšími partnery z EU. Tyto projekty 

jsou: 

CECI - "Citizen involvement in circular economy 

implementation". 

https://www.interregeurope.eu/ceci/https://www.interregeurope.

eu/ceci/ 

Lindanet - „European Network of Lindane waste affected regions working together towards a greener 

environment“. 

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

Cílem konference bylo sdílet zkušenosti ze spolupráce s partnery v dalších zemích EU, prezentovat a 

vyhodnotit dosažené výsledky, pojmenovat benefity, které spolupráce přinesla,  ale také komplikace, 

které bylo nutné překonat. 

More info… 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13340/final-workshop-of-the-hch-in-eu-project-in-brussels/
https://www.interregeurope.eu/ceci/https:/www.interregeurope.eu/ceci/
https://www.interregeurope.eu/ceci/https:/www.interregeurope.eu/ceci/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/events/event/4892/interreg-europe-in-aragon-lindanet-ceci/
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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 

Hlavním cílem projektu LINDANET je vytvořit síť evropských regionů zasažených 

ekologickou zátěží z produkce či používání perzistentních organických polutantů, konkrétně 

látky lindanu. Zapojené regiony budou mimo jiné usilovat o zlepšení podmínek na legislativní 

úrovni skrze přenos osvědčených zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí. 

 

PARTNEŘI PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

Více o partnerech projektu Lindanet zde. 

 

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

