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Závěrečná konference LINDANET  

Šestý meziregionální tematický workshop 

Závěrečná konference a šestý meziregionální tematický 

workshop „ITW6“ proběhl ve středu 30. listopadu v Itálii v režii 

italského partnera Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 

della Toscana. Akce byla příležitostí k představení intervenčních 

plánů před uzavřením cesty, kterou společně sdílí 6 zemí z 

různých evropských regionů. 

Rozsáhlá evropská meziregionální síť byla vytvořena a 

financována za účelem přezkoumání situace v regionálních 

kontaminovaných lokalitách, sdílení a rozvíjení nezbytných 

znalostí pro analýzu jako zlepšovat politiky řízení kontaminace 

HCH a vytvoření akčního plánu společně představeného 30. 

listopadu. 

Závěrečné akce se zúčastnilo více než čtyřicet lidí, včetně 

zainteresovaných stran, projektových partnerů a zástupců vlády. 

Kliknutím zde zobrazíte podrobnější informace. 
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https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/15402/final-high-level-dissemination-event-of-lindanet/
http://www.interregeurope.eu/lindanet
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AKČNÍ PLÁNY LINDANET 

Po období učení ve fázi 1 našeho projektu byly všechny akční plány schváleny a připraveny k 

uvedení do praxe ve fázi 2. V semestru 6 a 7 všichni partneři Lindanet podnikli velké kroky k 

implementaci svého akčního plánu. Všechny akční plány naleznete zde. 

 

 

LP1_Aragon Government - AKČNÍ PLÁN ARAGONSKÉ VLÁDY - REGION ARAGONIE 

Cílem akčního plánu Aragonie je zlepšit řízení a implementaci operačního programu ERDF Aragon 2014–2020 
prostřednictvím nástrojů, indikátorů a akcí zaměřených na: 

- Zvýšení počtu projektů, které mají být realizovány 
v rámci daného operačního programu 

- Zlepšení kanálů komunikace dosažených výsledků 
v projektech financovaných z OP ERDF Aragonie 

- Minimalizování environmentálních rizik projektů 
rozvíjených z prostředků daného OP 

- Zlepšení zdraví a bezpečnosti pracovníků projektů 
financovaných z OP ERDF Aragon 2014-20 

- Optimalizování lidských zdrojů projektů 
financovaných z OP ERDF Aragon 2014-20 

 

PP2_Xunta de Galicia - ACTION PLAN GALÍCIE - REGION GALÍCIE 

Cíle Lindanet a akce akčního plánu v Galicii mohou mít významný dopad na ochranu rehabilitace půd kontaminovaných 
rezidui lindanu. Tyto akce jsou shrnuty v body: 
 
- vytvořit institucionální výbor za účelem zapojení 
různých správních oddělení a oblastí speciálních 
znalostí jako součást systému víceúrovňové správy. 
- Mít jednu webovou stránku, která shrnuje všechny 
informace spravované veřejnými orgány o strategiích 
boje proti znečištění lindanem a vyvinout účinnou 
komunikační strategii, která bude poskytovat 
informace o oblastech znečištěných lindanem a 
legislativě, jak proti tomuto znečištění bojovat. 
- Poskytovat spolehlivý komunikační kanál mezi 
občany a příslušnými správami. 
- Vytvořit kontinuální a systematický monitorovací plán 

pro tuto bezpečnostní buňku, aby bylo možné 

předvídat a hodnotit potenciální dopady na životní prostředí. 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/action-plans/
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PP3_RERA - JIHOČESKÝ REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN - REGION JIŽNÍ ČECHY 

AKCE 1: ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY A ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZAINTERESOVANÝCH PRACOVNÍKŮ. Akce 
se skládá ze série workshopů pro pracovníky oddělení životního prostředí, aby byli připraveni na budoucí 
odhalování kontaminovaných lokalit HCH a způsoby monitorování nakládání a eliminace kontaminace. 

Hlavními cíly jsou: 

• zaměřit se na přenos informací 

• využití získaných znalostí, informací o aktivních 
lokalitách a příkladů dobré praxe od partnerů 
projektu LINDANET 

• poskytování komplexních materiálů o 
kontaminaci HCH včetně osvědčených postupů 
sdílených v rámci projektu 

 

AKCE 2: METODIKA OPATŘENÍ A SANACÍ KONTAMINACE POPs, která by odpovědným osobám 
poskytla nástroj, návod, který způsob likvidace je pro daný případ nejvhodnější. 

Tato metodika bude obsahovat: 

• komplexní úvod 

• sběr příkladů dobré praxe 

• možnosti sanace 

• postupy, jak problém řešit 

 

 

 

 

 

PP4_LAF - REGION SASKO-ANTHALSKO 

Akce 1: Další kroky na cestě k integrálnímu managementu záplavových území řeky Muldy, nejprve bylo 
zacíleno na financování konceptu průzkumu záplavového území vyvinutého v projektu HCH in EU. Ve druhém 
kroku musí být provedeno výběrové řízení, zadávání zakázek a monitorování počátečního odběru vzorků a 
analytických opatření (odběr vzorků, analytika a služby technické podpory). 

Akce 2: Zřízení 3 výborů pro zajištění dlouhodobých cílů: 
Společný rozvoj uceleného managementu záplavového 
území řeky Muldy. Tato akce se zaměřuje na zřízení 
pracovní skupiny (tzv. Taskforce Mulde floodplain 
management) se třemi podvýbory, které se od sebe liší 
svým složením a tematickým zaměřením s cílem zvýšit 
efektivitu a minimalizovat čas potřebný pro zainteresované 
subjekty. 

Akce 3: Příprava technické zprávy o dědictví Lindane 
regionu Bitterfeld-Wolfen se zaměřuje na přípravu 
dokumentu nazvaného „Lindanské dědictví regionu 
Bitterfeld-Wolfen“. 
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PP5_GIG - AKČNÍ PLÁN SLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ 

Během regionálních tematických schůzek se zástupci krajského 
úřadu bylo jediným navrženým bodem pro řešení problému 
kontaminace HCH v Jaworznu „jmenovat orgán, který bude 
koordinovat proces sanace údolí Wąwolnica“, takže Akční plán 
pro region Slezského vojvodství reaguje přímo na tuto potřebu. 

Akce se zaměřuje na zřízení regionální pracovní skupiny pro 
řešení problému HCH v údolí Wąwolnica v Jaworznu. 

Očekávaným výsledkem je plná odpovědnost místních úřadů za 
nápravu. 

 

 

 

PP6_IZSLT - AKČNÍ PLÁN REGIONU LATIUM 
 
Akcí je vysazování experimentálních kultur v kontaminovaných oblastech, v současnosti podléhajících zákazu 
jakéhokoli zemědělského využití. 

Vzhledem k nedostatku času budou studovány pouze některé 
druhy jedlé zeleniny. Budou vybrány na základě ročního období 
a geoklimatického postavení oblasti pro zemědělství. Výsledky 
naší experimentální studie budou připraveny před ukončením 
Plánu charakterizace. Kraj by to tedy mohl řešit tento problém i 
na základě našich výsledků. 

Pokud výsledky podpoří bezpečnost testované zeleniny pro 
lidskou spotřebu, mohl by kraj povolit alespoň některé činnosti v 

některých omezených oblastech, a to ještě před dokončením celého Plánu charakterizace. 

 

 

 

ZJISTĚTE VÍCE O POKROKU V 

PLNĚNÍ AKČNÍCH PLÁNŮ 

____________________ 

NAŠTIVTE NAŠE STRÁNKY! 

Lindanet ActionPlans Update 

July2022 
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Poslední Lindanet newsletter!  

Projekt Lindanet skončil. Po dobu 42 měsíců spojilo 6 evropských regionů své síly, aby společně 
pracovaly na zlepšení kontaminovaných lokalit HCH (lindanem). 

Skrze více než 40 vzdělávacích akcí a díky 15 příkladům dobré praxe partneři pokračovali ve svém 
pokroku a intenzivní práci a podařilo se jim implementovat 6 akčních plánů, jeden v každém z regionů. 

Děkujeme vám, že sledujete náš pokrok, a doufáme, že výsledky budou i nadále cenným přínosem pro 
vaši regionální a odbornou práci. S pozdravem, 

Tým projektu Lindanet 
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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. 

 

www.interregeurope.eu/lindanet/  #lindanet 

 

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

