
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINDANET III Między

Trzeci Międzynarodowy Warsztat Tem

24-26 listopada 2020 roku. Warsztat został zorganizowany przez

Agencję Rozwoju Regionalnego Czech Południowych 

przy współudziale Lidera projektu -Rząd

Początkowo planowano zorganizować 

České Budějovice (Czechy Południowe

Z uwagi na rozwijającą się sytuację 

spotkanie odbyło się w formule on-line.

koncentrowały się na zagadnieniach „Zdrowotnych i społecznych 

aspektów zanieczyszczenia HCH”. 

Pierwsze dwa dni warsztatów to otwarte sesje

w których uczestniczyło łącznie 50 osób, w tym partnerzy 

i interesariusze projektu. 

Trzeci dzień warsztatów zarezerwowany

partnerów projektu i poświęcony był 

administracyjnym związanym z zarządzaniem

Kliknij tutaj aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje
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Międzynarodowy Warsztat Tematyczny

Międzynarodowy Warsztat Tematyczny odbył się w dniach 

Warsztat został zorganizowany przez 

Rozwoju Regionalnego Czech Południowych (RERA) 

Rząd Aragonii. 

 wydarzenie w miejscowości 

Czechy Południowe, Republika Czeska). 

uwagi na rozwijającą się sytuację związaną z pandemią, 

line. Warsztaty tematycznie 

„Zdrowotnych i społecznych 

otwarte sesje tematyczne, 

o łącznie 50 osób, w tym partnerzy 

zarezerwowany był wyłącznie dla 

i poświęcony był kwestiom merytorycznym i 

wiązanym z zarządzaniem projektem. 

aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. 

 

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ 
WIĘCEJ O PROJEKCIE

____________________
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Spotkania interesariuszy

W trakcie trwania trzeciego
cztery spotkania interesariuszy 
 

Region 

10 października 2020r. 

„Miejsce o znaczeniu narodowym,Valle del Sacco.

ponownie w 

Eksperymentalny Instytut Zooprofilaktyczny Lacjum i Toskanii M. 

Aleandri

Województwo Śląskie 

Drugie regionalne spotkanie interesariuszy odbyło się 9 grudnia 

2020r. 

zwalczania zanieczyszczeń

Zakładów Chemicznych Organika

informacji 

 

Saksonia 

W Niemczech odbyło się d

interesariuszy 

„Techniczne aspekty zanieczyszczenia HCH”.

Więcej informacji

Region Aragonii

17 grudnia 

zorganizowane przez Rząd Aragonii. Przedmiotem spotkania było 

omówienie wyników drugiego Międzynarodowego Warsztatu 

Tematycznego
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interesariuszy projektu LINDANET

ego semestru projektu zostały zorganizowane 
ztery spotkania interesariuszy  

Region Lacjum (Włochy) 

października 2020r. w Colleferro odbyła się konferencja

„Miejsce o znaczeniu narodowym,Valle del Sacco.

ponownie w europejskim kontekście”, zorganizowana przez 

Eksperymentalny Instytut Zooprofilaktyczny Lacjum i Toskanii M. 

Aleandri (IZSLT) w ramach projektu LINDANET.

Województwo Śląskie (Polska) 

Drugie regionalne spotkanie interesariuszy odbyło się 9 grudnia 

2020r. Eksperci omówili dotychczasowe praktyki w zakresie 

zwalczania zanieczyszczeń w kraju i w regionie

Zakładów Chemicznych Organika-Azot S.A. 

Saksonia - Anhalt (Niemcy) 

W Niemczech odbyło się drugie spotkanie regionalne dla 

interesariuszy w ramach projektu LINDANET 

„Techniczne aspekty zanieczyszczenia HCH”.

Więcej informacji 

Region Aragonii (Hiszpania) 

17 grudnia 2020r. odbyło się drugie spotkanie regionalne 

zorganizowane przez Rząd Aragonii. Przedmiotem spotkania było 

omówienie wyników drugiego Międzynarodowego Warsztatu 

Tematycznego. Więcej informacji 

LINDANET 

projektu zostały zorganizowane 

Colleferro odbyła się konferencja, 

„Miejsce o znaczeniu narodowym,Valle del Sacco. Rozpoczynamy 

zorganizowana przez 

Eksperymentalny Instytut Zooprofilaktyczny Lacjum i Toskanii M. 

LINDANET. Więcej informacji 

Drugie regionalne spotkanie interesariuszy odbyło się 9 grudnia 

ksperci omówili dotychczasowe praktyki w zakresie 

w kraju i w regionie, w tym na terenie 

Azot S.A. w Jaworznie. Więcej 

rugie spotkanie regionalne dla 

projektu LINDANET pod nazwą 

„Techniczne aspekty zanieczyszczenia HCH”. 

2020r. odbyło się drugie spotkanie regionalne 

zorganizowane przez Rząd Aragonii. Przedmiotem spotkania było 

omówienie wyników drugiego Międzynarodowego Warsztatu 



 

 

Inne powiązane wydarzenia

Webinarium HCHinEU 

W imieniu Dyrekcji Generalnej

Komisji Europejskiej w ramach projektu HCH

jest przeprowadzana inwentaryzacj

potencjalnie dotkniętych HCH

do Unii Europejskiej . 

HCH (Lindan) jest trwałym zanieczyszczeniem 

organicznym i większość krajów na mocy Konwencji 

Sztokholmskiej zdecydowała

stosowania tych chemikaliów i 

Obecnie zidentyfikowano ponad 200 miejsc potencjalnie dotkniętych HCH w 23 z 27 

państw członkowskich Unii Europejskiej

Celem omówienia wyników,

webinaria: pierwsze odbyło się 

2020r. Wszyscy partnerzy projektu LINDANET uczestniczyli w webinarach

Więcej informacji 
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Inne powiązane wydarzenia

 

yrekcji Generalnej ds. Środowiska 

Komisji Europejskiej w ramach projektu HCHinEU 

inwentaryzacja miejsc 

potencjalnie dotkniętych HCH w krajach należących 

HCH (Lindan) jest trwałym zanieczyszczeniem 

organicznym i większość krajów na mocy Konwencji 

zdecydowała o zaprzestaniu 

stosowania tych chemikaliów i usunięciu zapasów przechowywanych w magazynach

Obecnie zidentyfikowano ponad 200 miejsc potencjalnie dotkniętych HCH w 23 z 27 

nii Europejskiej. 

Celem omówienia wyników, konsorcjum projektu HCHinEU 

pierwsze odbyło się w dniu 26 listopada 2020r., a drugie w dniu 1 grudnia 

2020r. Wszyscy partnerzy projektu LINDANET uczestniczyli w webinarach

Projekt LIFE POPWAT  

LIFE POPWAT to europejski 

innowacyjną technologię opartą na budow

mokradeł do oczyszczania wód zanieczyszczonych 

pestycydami. 

Przedstawiciele projektu LINDANET 

komitetu doradczego projektu LIFE POPWAT.

posiedzenie komitetu doradczego odbył

2020r. przy okazji spotkania poświęconego postępowi 

projektu. Współpraca jest rozwijana

projektu LINDANET, ale także 

projektów europejskich, w których biorą udział

projektu LINDANET. Więcej informacji

Inne powiązane wydarzenia 

zapasów przechowywanych w magazynach.  

Obecnie zidentyfikowano ponad 200 miejsc potencjalnie dotkniętych HCH w 23 z 27 

 zorganizowało dwa 

drugie w dniu 1 grudnia 

2020r. Wszyscy partnerzy projektu LINDANET uczestniczyli w webinarach HCHinEU. 

ropejski projekt promujący 

innowacyjną technologię opartą na budowie systemu 

do oczyszczania wód zanieczyszczonych 

LINDANET wchodzą w skład 

projektu LIFE POPWAT. Pierwsze 

odbyło się 5 listopada 

rzy okazji spotkania poświęconego postępowi 

Współpraca jest rozwijana, nie tylko w ramach 

projektu LINDANET, ale także w ramach innych 

ych biorą udział partnerzy 

Więcej informacji 



 

 

 

O projekcie LINDANET

Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczenia lindanem
of Lindane waste affected regions 

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

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 
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O projekcie LINDANET 
 

Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczenia lindanem
of Lindane waste affected regions working together towards a greener environment

 
projekt, który ma na celu połączenie wysiłków regionów europejskich

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

celem będzie poprawa stanu środowiska poprzez wpływ na polityki 

miejscach zanieczyszczonych HCH 

Więcej o partnerach projektu LINDANET tutaj 

 

Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczenia lindanem (ang. European Network 
working together towards a greener environment) 

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

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

celem będzie poprawa stanu środowiska poprzez wpływ na polityki 



 

 

www.interregeurope.eu/lindanet/

LINDANET NL3 – Styczeń 2021 

 

 

www.interregeurope.eu/lindanet/ #lindanet 


