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Końcowe spotkanie promujące rezultaty projektu LINDANET 

6. Międzyregionalny Warsztat Tematyczny 

W środę 30 listopada odbyło się końcowe spotkanie promujące 

rezultaty projektu oraz szóste i ostatnie Międzyregionalne 

Warsztaty Tematyczne "ITW6" - LINDANET, organizowane przez 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, 

włoskiego partnera projektu Lindanet. Wydarzenie to stało się 

okazją do przedstawienia planów działań na rzecz redukcji 

zanieczyszczenia lindanem dla sześciu regionów europejskich.  

Sieć regionów europejskich została utworzona w celu analizy 

sytuacji w różnych regionach dotkniętych problemem HCH, 

wymiany doświadczeń w zakresie polityki zarządzania 

zanieczyszczeniem HCH oraz opracowania planów działań, które 

zostały wspólnie przedstawione 30 listopada. 

Ponad czterdzieści osób, w tym interesariusze, partnerzy 

i przedstawiciele rządu, uczestniczyło w spotkaniu końcowym.  

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji. 

 

 

 

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ O PROJEKCIE? 

____________________ 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ! 
https://interregeurope.eu/lindane

t/  

LINDANET Newsletter 6 
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https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/15402/final-high-level-dissemination-event-of-lindanet/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/
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PLANY DZIAŁAŃ PROJEKTU LINDANET  

W wyniku pierwszej fazy projektu LINDANET wszystkie plany działań zostały zatwierdzone i były 

gotowe do wdrożenia w fazie 2. W semestrze 6 i 7 wszyscy partnerzy projektu Lindanet wdrażali 

swoje plany działań. Zobacz wszystkie plany działania tutaj 

 

LP1_Rząd Aragonii- PLAN DZIAŁAŃ DLA ARAGONII - REGION ARAGONII 

Cele Planu Działań dla Regionu Aragonii to poprawa zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego (PO) EFRR 
Aragonii 2014-2020, poprzez narzędzia, wskaźniki i działania zorientowane na: 

- zwiększenie liczby projektów PO, które będą 
realizowane w ramach instrumentu polityki, 

- usprawnienie kanałów komunikacji wyników 
uzyskanych dzięki projektom finansowanym przez PO 
EFRR Aragonii, 

- minimalizowanie ryzyka środowiskowego projektów 
opracowanych ze środków PO EFRR Aragonii 2014-2020, 

- poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
projektów finansowanych ze środków PO EFRR Aragonii 
2014-2020, 

- optymalizacja zasobów kadrowych projektów 
finansowanych ze środków PO EFRR Aragonii 2014-2020. 

 

 

PP2_Rząd Galicji – PLAN DZIAŁAŃ DLA GALICJI –REGION GALICJA 

Cele projektu Lindanet i działania zawarte w Planie Działań dla Regionu Galicji mogą mieć znaczący wpływ na 
rekultywację gleb zanieczyszczonych pozostałościami lindanu. Działania te obejmują: 
 

-utworzenie Komitetu Instytucjonalnego, w celu 
zaangażowania przedstawicieli administracji i 
specjalistów, jako części wielopoziomowego systemu 
zarządzania, 

-utworzenie jednej strony internetowej, która 
podsumowuje wszystkie informacje przetwarzane 
przez władze publiczne na temat strategii walki z 
zanieczyszczeniem lindanem i opracowanie 
skutecznej strategii komunikacyjnej w celu 
dostarczenia informacji na temat obszarów 
zanieczyszczenia lindanem i polityk, 

-zapewnienie niezawodnego kanału komunikacji 
pomiędzy obywatelami a właściwymi organami 
administracji, 

-ustanowienie planu ciągłego i systematycznego monitorowania w celu przewidywania i oceny potencjalnego wpływu 
na środowisko. 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/action-plans/
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PP3_RERA a.s. – REGIONALNY PLAN DZIAŁANIA DLA CZECH POŁUDNIOWYCH 

Działanie 1: ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI I WIEDZY ZAWODOWEJ ZAANGAŻOWANYCH PRACOWNIKÓW 
Działanie polega na przeprowadzeniu serii warsztatów dla pracowników wydziałów ochrony środowiska z 
zakresu: metod monitorowania i eliminowania zanieczyszczenia. Głównymi celami są: 

- skupienie się na przekazywaniu informacji, 

- wykorzystanie zdobytej wiedzy, informacji o miejscach 
zanieczyszczonych oraz najlepszych praktyk partnerów 
projektu LINDANET, 

- zapewnienie kompleksowych materiałów na temat 
zanieczyszczenia HCH, w tym najlepszych praktyk 
stosowanych w ramach projektu. 

 

Działanie 2: METODOLOGIA USUWANIA I REKULTYWACJI ZANIECZYSZCZEŃ HCH, która dostarczy 
osobom odpowiedzialnym narzędzie, przewodnik po tym, jakie metody usuwania zanieczyszczeń są 
najbardziej odpowiednie w danym przypadku. Metodologia ta będzie składać się z: 

- kompleksowego wprowadzenia, 

- zbioru dobrych praktyk, 

- możliwości remediacji,  

- procedury, jak rozwiązać problem. 
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PP4_LAF- PLAN DZIAŁAŃ DLA REGIONU SAKSONIA ANHALT  

Działanie 1: Kolejne kroki na drodze do integralnego zarządzania obszarem zalewowym Mulde. Po pierwsze 
ukierunkowano finansowanie koncepcji badania obszaru zalewowego Mulde opracowanej w ramach projektu 
HCH w UE. W drugim kroku planuje się przeprowadzić przetarg, przyznanie i monitorowanie wstępnych działań 
związanych z pobieraniem próbek i analizą (pobieranie próbek, analiza i usługi wsparcia inżynieryjnego). 

Działanie 2: Ustanowienie 3 komitetów dla zapewnienia 
długoterminowego celu: wspólnego rozwoju zarządzania 
terenami zalewowymi Mulde. Działanie to skupia się na 
utworzeniu grupy zadaniowej (tzw. Taskforce Mulde 
floodplain management) z trzema podkomisjami, które 
różnią się od siebie składem i ukierunkowaniem 
tematycznym w celu zwiększenia efektywności 
i zminimalizowania czasu wymaganego przez 
zaangażowane podmioty. 

Działanie 3: Przygotowanie sprawozdania technicznego na 
temat historii stosowania lindanu w regionie Bitterfeld-
Wolfen. 
 

PP5_GIG_PLAN DZIAŁAŃ DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Podczas serii warsztatów z przedstawicielami władz regionalnych 
i lokalnych jedynym zaproponowanym rozwiązaniem dla problemu 
zanieczyszczenia HCH w Jaworznie było "powołanie organu 
koordynującego proces remediacji Doliny Wąwolnicy". 

Plan Działań dla Województwa Śląskiego koncentruje się na 
powołaniu regionalnej grupy zadaniowej ds. rozwiązania 
problemu HCH w Dolinie Wąwolnicy w Jaworznie. 

Oczekiwanym rezultatem jest doprecyzowanie zakresu 
odpowiedzialności władz publicznych za remediację tego obszaru. 
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PP6_IZSLT_PLAN DZIAŁAŃ DLA REGIONU LACJUM - MIEJSCA O ZNACZENIU KRAJOWYM (SNI) 
"ZLEWNIA RZEKI SACCO" 

Działanie polega na implementacji eksperymentalnych upraw na 
zanieczyszczonych obszarach, w tej chwili objętych zakazem 
wszelkiego rolniczego wykorzystania. W ramach planu badane 
będą tylko niektóre gatunki warzyw jadalnych. Zostaną one 
wybrane na podstawie pory roku i uwarunkowań 
geoklimatycznych. Po otrzymaniu wyników badań 
eksperymentalnych, region będzie wdrażał odpowiednie działania, 
mając na względzie bezpieczeństwo spożycia produktów.  

 
 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O 

AKTUALIZACJI NASZYCH PLANÓW 

DZIAŁAŃ? 

____________________ 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ! 

Aktualizacja planów działań 

Lindanet Lipiec 2022 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1661432310.pdf
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Ostatni newsletter projektu Lindanet!  

Projekt Lindanet dobiegł końca. Przez 42 miesiące 6 europejskich regionów połączyło siły, aby wspólnie 

pracować nad poprawą stanu miejsc zanieczyszczonych HCH (lindanem).  

 

Przez ponad 40 wydarzeń edukacyjnych, 15 dobrych praktyk, partnerzy kontynuowali swój postęp i 

intensywną pracę i udało im się wdrożyć 6 planów działania w każdym z regionów. 

 

Dziękujemy za śledzenie naszych postępów i mamy nadzieję, że wyniki nadal będą cennym wkładem do 

Państwa pracy regionalnej i zawodowej.  

Z wyrazami szacunku, 

Zespół projektu Lindanet 

 

 

  

1st ITW & Study Visit (Aragon-Spain) 2nd ITW online (Germany) 3rd ITW online (Czech Republic)

4th ITW online (Poland) 5th ITW online (Galicia-Spain) Webinar Lindanet

Back-to-back partners meeting (Italy) Study Visit (Italy) Final Dissemination event (Italy)
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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 będzie poprawa stanu środowiska poprzez wpływ na polityki 

w miejscach zanieczyszczonych HCH 

 

PARTNERZY PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o partnerach projektu LINDANET tutaj 

 

 

www.interregeurope.eu/lindanet/ #lindanet 

 

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

