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Čtvrtý meziregionální tematický workshop 

4. Meziregionální tematický workshop projektu LINDANET 

byl zaměřený na přípravu Regionálních akčních plánů. 

 

V pořadí čtvrté setkání projektu LINDANET, jehož cílem je spojit 

úsilí evropských regionů na zlepšení lokalit kontaminovaných 

HCH (Lindanem), se konalo ve dnech 8. a 9. června 2021. 

Setkání, které se mělo původně konat v Katovicích ve Slezském 

vejvodství bylo kvůli stále trvající koronavirové krizi 

zorganizováno opět online. Hlavním tématem Meziregionálního 

tematického workshopu (ITW), který organizoval Ústřední 

báňský institut v polských Katovicích, byl rozvoj Regionálních 

akčních plánů. 

Klikněte zde pro více informací. 

 

 

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O 

PROJEKTU? 

____________________ 

NAŠTIVTE NAŠE STRÁNKY! 
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https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12376/4th-interregional-thematic-workshop-lindanet/
http://www.interregeurope.eu/lindanet
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Setkání stakeholderů LINDANET 

Během čtvrtého semestru implementace projektu tři partneři zorganizovali 

setkání se zainteresovanými osobami, tzv. stakeholdery. 

Aragonie (Španělsko)   

24. února 2021 proběhl třetí regionální tematický 

workshop. Hlavními tématy byla revize cílů 

projektu a informace získané výměnou 

zkušeností z ITW3, které se zaměřilo na téma 

„Zdravotní a společenské aspekty kontaminace 

půdy“. 

Více informací... 

Slezské vojvodství  (Polsko) 

25. března 2021 se konal třetí regionální tematický 

workshop jako součást projektu LINDANET. 

Problém kontaminace ve městě Jaworzno byl 

prezentován zástupcům neziskové organizace. 

Produkce Lindanu v chemickém závodě Organika-

Azot S.A probíhala od roku 1965 do roku 1982.  

 Více informací... 

Galicie (Španělsko) 

Celkem tři setkání proběhla 29. 1., 19. 5. a 28. 6. 

formou videokonference kvůli koronavirovým 

vládním omezením. Setkáních se účastnili 

klíčový regionální stakeholdeři, zvláště pak 

zástupci z míst nejvíce postižených Lindanem 

(obce Mos a Porriño).  

Více informací na následujících odkazech: 

1. setkání stakeholderů,  2. setkání stakeholderů a 3. setkání stakeholderů v regionu Galicia. 

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/
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Další relevantní akce 

Mezinárodní workshop projektu HCH in Europe 

Aragonská vláda uspořádala setkání na téma 

charakteristika oblastí kontaminovaných výrobou Lindanu 

v rámci projektu s názvem „Pilotní projekt k hodnocení a 

řešení přítomnosti Lindanu a hexachlorcyklohexanu (HCH) 

v Evropské unii“ (HCH v EU). 

Konsorcium projektu tvoří SARGA (region Aragonie), 

nizozemská poradenská společnost TAUW a německé 

CDM Europa. 

Workshop se točil kolem diskuse o možných technických 

řešeních pro skládky v oblasti Aragonie. Aktivity konané aragonskou vládou byly prezentovány v rámci 

konsorcia projektu spolu s pokrokem dosaženým během evropských projektů LIFE SURFING a 

LINDANET. 

Konference začala v úterý 18. května 2021 návštěvou zařízení staré továrny Inquinosa a skládky 

Sardas. Účastníci projektu rovněž navštívili skládku Bailín, kde se mohli seznámit s průběhem projektu 

Life Surfing zaměřeného na tuto lokalitu. 

 

Více informací... 

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 

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/

