PŘIPRAVENI NA
GREEN CHALLENGE!
NÁPADY DO UČEBNY PRO
ZELENĚJŠÍ EVROPU

UČITELÉ PRO BUDOUCNOST? POZVÁNKA
EU oslovuje občany, aby Evropu přeměnili na udržitelný světadíl.
Jako učitelé středních škol jste v jedinečné pozici
• poučit příští generaci o problémech a příležitostech v oblasti životního prostředí a
• přimět mladé lidi, aby podnikli ekologické kroky ve svém životě.
Chtěli byste se této role ujmout, ale nevíte jak? Tato sada nástrojů vám může pomoci!

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SADĚ NÁSTROJŮ
Sada nástrojů je založena na kampani „BIM BAM – Připraveni na Green Challenge“ –
iniciativě EU, která zapojuje mladé Evropany do vytváření udržitelné budoucnosti
(říjen 2020 – červen 2021).
Je zaměřena na 5 klíčových témat udržitelnosti, která musí EU a její občané řešit
v nadcházejících letech.
Je vytvořena na základě spolupráce s 15 místními influencery na sociálních sítích, kteří
• navštívili inspirativní ekologické projekty uskutečněné díky EU,
• aby přijali „green challenges“ k ochraně naší planety.
Zkušenosti influencerů jsou zachyceny na sociálních sítích a webové stránce BIM BAM.
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KAMPAŇ „BIM BAM“ POUŽIJTE
JAKO ODRAZOVÝ MŮSTEK
Tato sada nástrojů pomáhá učitelům:
• diskutovat o 5 tématech udržitelnosti se studenty ve věku 12–19 let;
• inspirovat studenty konkrétními příklady ekologických projektů na místní úrovni;
• hledat nápady pro green challenges, jimž studenti mohou čelit ve škole i mimo ni;
• nacházet užitečné zdroje týkající se udržitelnosti a kroků EU pro další čtení/výuku.

SADA NÁSTROJŮ OBSAHUJE
Pro každé z 5 témat:
• Základní informace o

– konkrétních ekologických problémech;
– cílech a krocích EU pro jejich řešení;

• příkladech projektů ze všech členských států jako ukázku toho, jak mohou místní a
evropské iniciativy společně budovat udržitelnější budoucnost.
• Jak můžeme všichni přispět – diskuze o tématech a „green challenges“ pro studenty.
• Odkazy na další informace o tématech.

JAK POUŽÍVAT SADU NÁSTROJŮ
Vyberte si jedno nebo více z 5 témat udržitelnosti zahrnutých v kampani.
Diskutujte o tomto tématu s využitím informací uvedených v této prezentaci.
Vyberte si ekologické projekty ze seznamu na konci této prezentace, abyste svým
studentům ukázali, že místní ekologické kroky mají velký význam a že EU tyto snahy o
udržitelnost podporuje.
• Diskutujte o projektech s ohledem na ekologické problémy, které řeší, a o
ekologických řešeních, která nabízejí.
• Společně se svými studenty hledejte další možnosti pro občany a osoby s
rozhodovací pravomocí pro řešení příslušných ekologických problémů.
Podpořte studenty, aby organizovali „green challenges“ – činnosti pro zvýšení
udržitelnosti svých škol, domovů a životního stylu.

SADA NÁSTROJŮ

OBECNÉ INFORMACE:
KROKY EU V OBLASTI UDRŽITELNOSTI

AŤ JE EVROPA OPĚT ZELENÁ!
Vize Evropy pro rok 2050
• Nulové emise skleníkových plynů
• Minimalizace odpadu
• Ochrana našich ekosystémů
Pro jejich dosažení musíme žít, konzumovat a vyrábět jinak.
Nikdo nesmí zůstat pozadu.

Kde najdu
novou
práci?

JAK SE TAM DOSTANEME?
EU POMÁHÁ REGIONŮM A MĚSTŮM STÁT SE TVŮRCI ZMĚN
V letech 2021–2027 podpoří EU místní ekologické akce více než 100 miliardami eur.
Příklady podporovaných projektů:
• solární stanice pro elektrokola;
• bio potraviny ve školních jídelnách;
• boj proti odpadkům v oceánech;
… více příkladů projektů najdete
v seznamu na konci této prezentace.
EU již nepodporuje místní
činnosti znečišťující životní prostředí.

PĚT TÉMAT UDRŽITELNOSTI
NÁVRHY PRO PRÁCI V UČEBNĚ

TÉMA 1 – BYDLENÍ/BUDOVY
O JAKÝ PROBLÉM SE JEDNÁ?
• Budovy představují 40 % veškeré spotřeby energie a 36 % všech emisí CO₂.
• 75 % budov v EU není energeticky účinných, a přesto se v současnosti každoročně
renovuje méně než 1 % budov.
• Více než 50 milionů domácností v EU má zkušenosti s energetickou chudobou =
nedostatečný přístup k energetickým službám kvůli faktorům, jako jsou nízké příjmy,
vysoké účty a neefektivní budovy.

Zdroje: Evropská komise, Zelená dohoda pro Evropu | Středisko pro sledování energetické chudoby v EU

TÉMA 1 – BYDLENÍ/BUDOVY
JAK EU ŘEŠÍ TENTO PROBLÉM?
EU se zavázala výrazně snížit spotřebu energie z bydlení (v rámci Zelené dohody pro
Evropu – plánu, jak přeměnit Evropu na první klimaticky neutrální kontinent na světě
do roku 2050).
Podporuje
• renovace budov s cílem snížení spotřeby energie a účtů za energii a zlepšení zdraví a
pohody lidí;
• výstavbu nových budov, které spotřebovávají velmi málo energie – nebo produkují
více energie, než spotřebují (energeticky neutrální nebo „pasivní“ budovy).

Zdroje: Evropská komise, Zelená dohoda pro Evropu | Středisko pro sledování energetické chudoby v EU

TÉMA 1 – BYDLENÍ/BUDOVY
PŘÍKLAD PROJEKTU: „CHYTŘÍ STRÁŽCI ENERGIE“
POMÁHAJÍ SVÝM ŠKOLÁM ŠETŘIT ENERGII

https://allears.net/2020/09/16/marvels-guardians-of-the-galaxy-will-make-broadcast-premiere-on-abc

Zdroj: Komise EU/©Energy@School; popis projektu je k dispozici zde v chorvatštině, němčině, maďarštině, italštině,
polštině a slovinštině. Na konci této prezentace najdete seznam příkladů projektů ze všech zemí EU.

TÉMA 1 – BYDLENÍ/BUDOVY
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 1: Zvýšení energetické účinnosti školy
Studenti zkoumají energetickou účinnost svých školních budov. Jaké kroky by bylo
možné podniknout (krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé), aby se ušetřila
energie a snížily emise? V malých skupinách identifikují problémové oblasti a zkoumají
možná řešení. Studenti pak svá zjištění předloží vedení školy, aby podpořili změny.

TÉMA 1 – BYDLENÍ/BUDOVY
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 2: Inspirování ostatních ke snižování spotřeby energie
Studenti hledají nápady, jak snížit denní spotřebu energie doma a ve škole (např.
ztlumit topení, odpojit nepoužívané spotřebiče). Každý z nich předloží 10 nejlepších
tipů (např. infografika, plakát, příspěvek na sociálních sítích) zaměřených na mladé lidi.
Studenti poté zkoušejí své tipy na svých vrstevnících. Jaký je nejúčinnější způsob, jak
přesvědčit ostatní, aby provedli změny?

TÉMA 1 – BYDLENÍ/BUDOVY
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 3: Objevte pasivní dům ve vašem okolí
Studenti najdou pasivní dům/budovu ve svém regionu nebo zemi a dozvědí se více
o ekologické konstrukci a výstavbě. Jak byl postaven? Jaké materiály byly použity?
Jaká kritéria je třeba dodržovat? Je-li to možné, studenti udělají rozhovor s ekologickým
stavitelem/odborníkem (osobně nebo virtuálně), aby se dozvěděli více o ekologické výstavbě.
Studenti připraví prezentaci nebo model pasivní budovy (virtuální nebo fyzické), aby
vysvětlili, jak je pasivní dům navržen ve srovnání s běžnou budovou. Jak jsou dnešní
budovy stavěny, aby byly energeticky účinnější? Jaké jsou výhody a nevýhody (krátkodobé,
střednědobé a dlouhodobé) používání těchto technik? Diskutují a dělí se o svá zjištění se
svými spolužáky.

TÉMA 2 – VÝROBA/SPOTŘEBA
O JAKÝ PROBLÉM SE JEDNÁ?
• Průmysl vytváří 20 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.
• Pouze 12 % materiálů používaných v průmyslu v EU pochází z recyklace.
• Pouze 40 % veškerého odpadu z domácností v EU je dále využito nebo recyklováno.
• Hlavní problém představuje plastový odpad, protože v Evropě se recykluje méně než
třetinatohoto odpadu.
• Módní průmysl produkuje 10 % celosvětových emisí CO₂ a každý rok spotřebuje
odhadem 1,5 bilionu litrů vody.

TÉMA 2 – VÝROBA/SPOTŘEBA
JAK EU ŘEŠÍ TENTO PROBLÉM?
EU se zavázala:
• pomáhat průmyslu EU, aby jeho procesy a výrobky byly udržitelnější;
• snížit využívání zdrojů;
• podporovat nové obchodní modely na základě pronájmu zboží a služeb;
• zajistit, aby do roku 2030 byly veškeré obaly v EU opakovaně použitelné nebo
recyklovatelné.
Tato práce pomůže, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na
světě do roku 2050 v rámci projektu Zelená dohoda pro Evropu.

Zdroje: Evropská komise, Zelená dohoda pro Evropu | Evropská komise, odpad |
Evropský parlament, plastový odpad | Přírodní recenze, ekologické náklady na rychlou módu

TÉMA 2 – VÝROBA/SPOTŘEBA
PŘÍKLADY PROJEKTŮ: L‘OUVROIR – UPCYKLACE PRO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU

Zdroj: L’Ouvroir; informace o projektu jsou k dispozici zde ve francouzštině.
Na konci této prezentace najdete seznam příkladů projektů ze všech zemí EU.

TÉMA 2 – VÝROBA/SPOTŘEBA
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 1: Odhalení vysokých nákladů na rychlou módu
Studenti se dozvědí, jaký dopad má výroba jednoho kusu oblečení na životní prostředí.
Faktory, které je třeba zohlednit: Emise CO₂, spotřebovaná voda, suroviny, obaly,
doprava. Jaké jsou možnosti, jak udržet krok s měnícími se styly?
Studenti dostanou za úkol, aby se oblékli udržitelným způsobem na speciální příležitost
(např. školní koncert, večírek na konci roku) tak, že si půjčí oblečení, nakoupí oblečení z
druhé ruky, provedou upcyklaci nebo si oblečení na tuto akci vyrobí či vypůjčí. Pořídí
fotografie svých „nových“ outfitů a připraví vlogy nebo blogy o udržitelném oblékání,
které budou inspirací pro ostatní.

TÉMA 2 – VÝROBA/SPOTŘEBA
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 2: Oživení cirkulární ekonomiky ve vašem okolí
Studenti zkoumají koncept cirkulární ekonomiky a možnosti návrhu výrobků k dalšímu
využití a recyklaci. Vytvoří elektronickou složku nebo webovou stránku ekologických
podniků a služeb ve své oblasti (např. služby půjčování oblečení, bezobalové obchody,
opravny atd.). Požádejte je, aby tento seznam propagovali ve škole a na sociálních
médiích za účelem podpory místní cirkulární ekonomiky!

TÉMA 2 – VÝROBA/SPOTŘEBA
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 3: Upcyklace staré věci
Studenti doma najdou staré, nepoužívané oblečení pro upcyklaci nebo další využití.
Nejprve zkoumají různé nápady a techniky (např. videa na You.Tube), které mohou
využít, a snaží se přijít s nejkreativnějšími nápady na upcyklaci. Poté si jednotlivě nebo
v malých skupinách vyzkouší své dovednosti a pokusí se oblečení dát nový život.
Studenti pořídí fotografie nebo videa před a po provedení této transformace.

TÉMA 3 – OCHRANA PŘÍRODY
O JAKÝ PROBLÉM SE JEDNÁ?
• Polovina světového hrubého domácího produktu (HDP), 40 bilionů eur, závisí na přírodě.
• V současné době je v dobré kondici pouze 23 % druhů a 16 % jejich přirozených prostředí.
• 1 milion druhů je ohrožen vyhynutím.
• Běžná populace ptáků v Evropě poklesla o 12 % od roku 1990.
• Městské oblasti se od roku 1992 více než zdvojnásobily.

TÉMA 3 – OCHRANA PŘÍRODY
JAK EU ŘEŠÍ TENTO PROBLÉM?
EU se do roku 2030 zavázala k ochraně a obnově poškozených ekosystémů a stanovila si
mimo jiné tyto cíle:
• zřídit chráněné oblasti na minimálně 30 % souše a 30 % moře (síť Natura 2000);
• obnovit minimálně 25 000 km řek;
• zasadit 3 miliardy stromů.
Tato práce pomůže, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na
světě do roku 2050 v rámci projektu Zelená dohoda pro Evropu.

Zdroje: Evropská komise, strategie biodiverzity | Evropská agentura pro životní prostředí |
Organizace spojených národů, cíle udržitelného rozvoje

TÉMA 3 – OCHRANA PŘÍRODY
PŘÍKLADY PROJEKTŮ: EU A MÍSTNÍ LIDÉ SE SPOJUJÍ
V BOJI PROTI ODPADKŮM V MOŘÍCH

Zastavme tento trend!
Zdroj: Interreg Balkan-Mediterranean Meltemi; informace o projektu jsou k dispozici zde v angličtině.
Na konci této prezentace si prosím prohlédněte seznam příkladů projektů ze všech zemí EU

TÉMA 3 – OCHRANA PŘÍRODY
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 1: Úklid místní zeleně
Studenti uspořádají procházku s úklidem v místní zeleni při dodržení případných
zdravotních opatření COVID-19 v příslušné oblasti. Požádejte je, aby si poznamenali
druh posbíraného odpadu a zjistili, jak dlouho trvá, než se tento odpad rozloží. S
využitím těchto informací studenti připraví informační a mediální kampaň, aby
přesvědčili lidi ke změně jejich chování.

TÉMA 3 – OCHRANA PŘÍRODY
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 2: Zeleň na školní hřiště
Studenti zkoumají, jak podporovat biodiverzitu a zajistit více zeleně v prostorách školy.
Je k dispozici prostor, který je možno přeměnit na zahradu s divokou květenou? Je
možné provést jednoduchá opatření na podporu divokých živočichů (např. domeček
pro brouky, ptačí budky a krmítka nebo budky pro netopýry)? Na základě svých nápadů
studenti připraví plán na podporu přírody a představí jej vedení školy a následně sestaví
skupinu studentů a zaměstnanců, kteří plán zrealizují.

TÉMA 3 – OCHRANA PŘÍRODY
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 3: Staňte se ekologickým turistou
Kde je vaše nejbližší chráněná oblast Natura 2000? Studenti zkoumají síť Natura a její
cíle. Jakým způsobem přispívá tato oblast k ochraně místní biodiverzity? Kolik lidí toto
místo navštíví každý rok? Jak se ekologická turistika liší od běžné turistiky?
Každý student napíše návod, jak se stát ekologickým turistou. Svou příručku sdílí on-line
a zorganizují návštěvu (fyzickou nebo virtuální) na místě v rámci sítě Natura 2000, aby
své pokyny uvedli do praxe.

TÉMA 4 – POHYB/CESTOVÁNÍ
O JAKÝ PROBLÉM SE JEDNÁ?
• Doprava způsobuje čtvrtinu všech evropských emisí skleníkových plynů a růst v této
oblasti stále pokračuje.
• Silniční doprava (osobní vozidla, autobusy a nákladní doprava) produkuje více než 70 %
všech emisí z dopravy.
• Emise z dopravy jsou rovněž hlavní příčinou znečištění ovzduší ve městech.

TÉMA 4 – POHYB/CESTOVÁNÍ
JAK EU ŘEŠÍ TENTO PROBLÉM?
• Používání udržitelnějších způsobů dopravy (např. vlak, tramvaj, jízdní kolo nebo
elektromobil) pomáhá snižovat emise a zlepšuje kvalitu ovzduší.
• EU se zavázala snížit emise skleníkových plynů v dopravě o 90 % do roku 2050
(v rámci Zelené dohody pro Evropu – plánu přeměny Evropy na první klimaticky
neutrální kontinent na světě do roku 2050).

Zdroj: Evropská komise, Zelená dohoda pro Evropu

TÉMA 4 – POHYB/CESTOVÁNÍ
PŘÍKLADY PROJEKTŮ: NOVÉ PRUHY PRO CYKLISTY
A VYLEPŠENÁ ŽELEZNIČNÍ NÁDRAŽÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Zdroj: Komise EU/© Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; informace o projektu jsou k dispozici zde (cyklostezky) a zde (vlaková nádraží)
v češtině a angličtině. Na konci této prezentace si prosím prohlédněte seznam příkladů projektů ze všech zemí EU

TÉMA 4 – POHYB/CESTOVÁNÍ
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 1: Omezení cest autem
Mohou studenti snížit týdenní počet cest autem, pokud zvolí chůzi, veřejnou dopravu,
sdílení automobilů, jízdu na kole, elektrickou koloběžku atd.? Studenti připraví vlog o
svém ekologickém cestování, zhodnotí různé způsoby udržitelné dopravy a podělí se o
své zkušenosti na sociálních sítích prostřednictvím hashtagu kampaně.

TÉMA 4 – POHYB/CESTOVÁNÍ
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 2: Snížení vaší uhlíkové stopy
Studenti nejprve vypočítají svou uhlíkovou stopu a/nebo uhlíkovou stopu své rodiny
pomocí on-line kalkulátoru (např. www.carbonfootprint.com/calculator.aspx) a
porovnají své výsledky se spolužáky. Pak si každýstanoví cíl a časovou lhůtu pro snížení
své uhlíkové stopy. Studenti sledují svůj pokrok (např. vedou video deník) a na konci
výzvy připraví prezentaci pro svou třídu.

TÉMA 4 – POHYB/CESTOVÁNÍ
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 3: Zkoumejte svět udržitelným způsobem
Studenti naplánují budoucí nebo smyšlenou cestu s využitím udržitelných způsobů
dopravy.
• Studenti zkoumají destinace ve svém regionu, které pokrývají konkrétní oblast zájmu
(např. kultura, sport, restaurace, přírodní krásy), a naplánují cestu využívající
udržitelné formy dopravy.
• Kdyby studenti dostali jízdenku na cestování vlakem po Evropě, kam by jeli a proč?
Jaká je největší možná vzdálenost pro cestování udržitelnými formami dopravy?
Která cesta má nejnižší uhlíkovou stopu?
Studenti prezentují své udržitelné cesty před svou třídou (např. mapy, uhlíková stopa,
příspěvky na blogu, články) a hlasují pro vítěze.

TÉMA 5 – JÍDLO
O JAKÝ PROBLÉM SE JEDNÁ?
• Zemědělství produkuje 10 % emisí skleníkových plynů v EU (např. z živočišné výroby,
zemědělské půdy, používání hnojiv).
• Půda je tenká vrstva křehkého a neobnovitelného zdroje, na kterém závisí 95 %
veškeré produkce potravin a který podléhá rychlé erozi.
• V EU se každoročně vyprodukuje přibližně 88 milionů tun potravinového odpadu v
hodnotě cca 143 miliard eur.
• 1 z 5 úmrtí v EU bylo v roce 2017 spojováno s nezdravou stravou.

TÉMA 5 – JÍDLO
JAK EU ŘEŠÍ TENTO PROBLÉM?
EU se zavázala splnit do roku 2030 několik cílů, včetně následujících:
• snížit používání hnojiv nejméně o 20 %;
• snížit používání škodlivých pesticidů znečišťujících půdu, vodu a vzduch o 50 %;
• zajistit, aby 25 % celkové zemědělské půdy bylo využíváno na bio zemědělství;
• snížit plýtvání potravinami o 50 %.
Tyto cíle pomohou přeměnit Evropu na první klimaticky neutrální kontinent na světě do
roku 2050 v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Zdroje: Evropská komise, Zelená dohoda | Evropská agentura pro životní prostředí | Evropská komise, plýtvání potravinami

TÉMA 5 – JÍDLO
PŘÍKLAD PROJEKTU: MĚSTSKÁ FARMA VYRÁBÍ
V BRUSELU UDRŽITELNÉ POTRAVINY

Zdroj: BoerenBruxselPaysans; informace o projektu jsou k dispozici zde ve francouzštině a nizozemštině.
Na konci této prezentace najdete seznam příkladů projektů ze všech zemí EU.

TÉMA 5 – JÍDLO
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 1: Společné udržitelné vaření
Studenti připravují pokrmy z místní, sezónní a udržitelně pěstované produkce.
Požádejte místního šéfkuchaře, aby připravil lekci vaření – fyzicky nebo virtuálně.
Pokud je to možné, používejte také místní výrobky označené štítky kvality potravin EU.
Studenti vytvoří elektronickou kuchařku hotových pokrmů, kterou budou sdílet s přáteli
a rodinou.

TÉMA 5 – JÍDLO
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 2: Přechod na ekologické obědy
Studenti zkoumají, jakou uhlíkovou stopu zanechává jejich oběd. Po dobu jednoho
týdne si zapisují, co mají k obědu a jaký odpad to produkuje. V následujícím týdnu mění
své návyky na ekologické – konzumují pouze místní/vegetariánské potraviny, produkují
nulový odpad a nepoužívají žádné plastové obaly a příbory. Studenti diskutují o svých
zkušenostech se spolužáky. Následně spolupracují na vytvoření humorné mediální
kampaně, která by přesvědčila zbytek školy, aby přestali s konzumací sendvičů v
plastových obalech a obědů z rychlého občerstvení s výraznou uhlíkovou stopou.

TÉMA 5 – JÍDLO
JAK MOHOU STUDENTI VYŘEŠIT TENTO PROBLÉM?
Výzva 3: Počítání ekologických nákladů
Studenti navštíví farmářský trh nebo farmářskou prodejnu, kde se dozvědí více o výhodách
konzumace místních potravin oproti potravinám, které byly přepraveny stovky nebo tisíce
kilometrů, než se dostaly do regálů v našich supermarketech. Alternativně zkoumají dopad
nákupu místně vypěstovaných produktů (např. jablek a jahod) na životní prostředí ve
srovnání se stejným produktem, který je dovážen ze vzdálené země.
Jaké další faktory jsou důležité při výpočtu uhlíkové stopy potravin, které jíme?
A co potraviny, které mohou být spojeny s odlesňováním, ztrátou biodiverzity nebo
vykořisťováním místních komunit v zahraničí?
Studenti vytvoří list nebo webovou stránku Časté dotazy, které spotřebitelům pomohou
činit informovaná rozhodnutí při nakupování. Časté dotazy vyzkouší na svých přátelích
a rodině. Přimělo je to změnit své návyky?

UŽITEČNÉ ZDROJE
Zelená dohoda pro Evropu
Evropská agentura pro životní prostředí
Mladí lidé a klima
Projekty zásad soudržnosti ve vaší zemi a regionu
Více informací o financování v oblasti soudržnosti v EU
Ekologické zdroje pro učitel

SEZNAM PŘÍKLADŮ PROJEKTŮ
Země

Téma

Název projektu

Stručný popis

Další informace
naleznete v kapitole:

Rakousko

Jídlo

Rakouské a německé
Konzumace příliš velkého množství masa přispívá ke změně klimatu a četným
společnosti vyvíjejí
zdravotním problémům. Podnikatelé a výzkumní pracovníci proto v rámci
potraviny na bázi rostlin tohoto projektu vyvíjejí přírodní a rostlinné alternativy masa.

DE
EN

Belgie

Výroba/
spotřeba

Udržitelný obchod
pro osoby se
zdravotním
postižením

Tento projekt podporuje ekologická pracovní místa pro osoby se zdravotním
postižením, např. služby v oblasti oprav a recyklace.

FR, NL
EN

Bulharsko

Pohyb/
cestování

Města podporující
pěší pohyb nabízejí
čistší a bezpečnější
prostor

Projekt pomáhá 10 městům v povodí Dunaje snižovat emise, hluk a dopravní
zácpy zlepšováním podmínek pro chodce. Města podporující pěší pohyb jsou
živější, bezpečnější a zdravější.

BG
CZ, DE, EN, HR, HU,
RO, SI, SK

Chorvatsko

Budovy/
bydlení

Renovace základní
školy zaměřená na
energetické úspory

Po rozsáhlých renovacích škola Nikoly Tesly v Rijece snížila spotřebu energie na HR
vytápění na polovinu.
EN

Kypr

Ochrana
přírody

Udržování čistých
oceánů

Místní úředníci, školy a komunity v Řecku, na Kypru, v Albánii a Bulharsku
společně podnikli kroky proti znečišťování moře. Sbírali odpadky na plážích a
diskutovali o strategiích, jak snížit objemu odpadu na místní úrovni.

EL
EN

SEZNAM PŘÍKLADŮ PROJEKTŮ
Země

Téma

Název projektu

Stručný popis

Česká
republika

Pohyb/
cestování

Nové cyklostezky v
severozápadní části
České republiky

Aby občané mohli bezpečně jezdit do práce a do školy na kole, v severozápadní CZ
části České republiky postavili cyklostezku podél rušné silnice.
EN

Dánsko

Budovy/
bydlení

Dánský ostrov přináší V rámci energetické akademie na Samsø se návštěvníci dozvědí o potenciálu
energii pro životní
obnovitelných zdrojů energie. Akademie se nachází na ostrově Samsø, kde se
prostředí
většina potřebné energie vyrábí z místních obnovitelných zdrojů.

DA
EN, DE, FR

Estonsko

Pohyb/
cestování

Sdílení jízdních kol v
Tartu

EE
EN

Finsko

Ochrana
přírody

Boj s plastovým
Abychom snížili znečištění mořského životního prostředí, musíme vědět, odkud FI
odpadem v Baltském odpadky pochází. Projektoví partneři z Finska, Švédska a Lotyšska proto
EE, EN, SE, LV
moři
zkoumali, jak se plastový odpad dostane z městských oblastí do Baltského
moře.

Tartu má nový systém sdílení jízdních kol, který obyvatelům usnadňuje pohyb
po městě – bez aut a bez emisí. Jedná se o největší síť sdílení jízdních kol v
pobaltských zemích.

Další informace
naleznete v kapitole:

SEZNAM PŘÍKLADŮ PROJEKTŮ
Země

Téma

Název projektu

Stručný popis

Další informace
naleznete v kapitole:

Francie

Jídlo

Francie a Velká
Británie přijali výzvu
Cool Food

V rámci projektu byla vyvinuta aplikace, která uživatelům umožňuje sledovat
dopad jejich pokrmů na životní prostředí a podněcuje je k udržitelnějšímu
výběru potravin.

FI
EN

Německo

Výroba/
spotřeba

Přeměna
Projekt proměnil starý nákladní terminál a železniční depo v Lipsku na obytné
zdevastovaného
prostory pro občany. Nyní nabízí příležitosti pro místní podniky a iniciativy a
nevyužitého místa na také zdravé prostředí pro venkovní aktivity.
rušný veřejný prostor

Řecko

Budovy/
bydlení

Řecko a severní
Makedonie spojily své
síly pro úsporu
energie

Přeshraniční projekt spojil místní úřady, podniky a školy z Řecka a severní
EL
Makedonie s cílem zlepšit energetickou účinnost veřejných budov. Projekt také EN
zvyšuje povědomí mezi místními lidmi a organizacemi o využívání energie a
ochraně životního prostředí.

Maďarsko

Ochrana
přírody

Podpora městské
zeleně

Projekt ve spolupráci s komunitními skupinami, obyvateli a místními úřady
pomohl oživit opuštěné oblasti a zvýšit počet návštěvníků městské zeleně.

DE
EN

HU
CZ, DE, EN, HR, IT, PL,
SI

SEZNAM PŘÍKLADŮ PROJEKTŮ
Země

Téma

Název projektu

Stručný popis

Další informace
naleznete v kapitole:

Irsko

Výroba/
spotřeba

Přeměna odpadu z
rybářského vybavení
na obchodní
příležitosti

Tento projekt čistí životní prostředí a pomáhá místním malým a středním
firmám přeměnit odpad na nové příležitosti. Partneři z Irska, Velké Británie a
Norska se společně zabývali tím, jak lze vyrábět oblečení a stavební materiál z
vyřazených rybářských potřeb a následně jej prodávat s využitím ekologických
značek.

EN

Itálie

Jídlo

Udržitelné školní
jídelny

Síť bio jídelen využívá přípravu jídel ve škole z místních bio surovin k ochraně
zdraví lidí a životního prostředí.

IT
BG, EL, EN, FR, PT, RO

Lotyšsko

Ochrana
přírody

Estonsko a Lotyšsko
spojují síly pro
zajištění
bezpečnějšího
pobřeží

Cílem tohoto projektu je chránit životní prostředí v oceánech prostřednictvím LV
lepší koordinace záchranných služeb v Lotyšsku a Estonsku a lepšího vybavení a EE
infrastruktury. Tyto dvě země tak mohou rychle reagovat na únik ropy nebo
EN
jiné hrozby a minimalizovat dopad na mořská zvířata a ekosystémy.

Litva

Výroba/
spotřeba

Cannamella: Od
vášně k vášnivému
podnikání

S podporou EU vytvořil mladý litevský podnikatel Cannamella, značku
přírodních ekologických ručně vyráběných karamel.

LT
EN

SEZNAM PŘÍKLADŮ PROJEKTŮ
Země

Téma

Název projektu

Stručný popis

Další informace
naleznete v kapitole:

Lucembursko Budovy/
bydlení

Druhá šance pro
Přemýšleli jste někdy, co se stane s odpadem při stavbě nebo demolici budovy? DE
odpad ze stavebnictví Jedná se o důležitou otázku ochrany životního prostředí, protože beton má
FR
a demolic
EN
výraznou uhlíkovou stopu. Tento projekt se proto zabývá způsoby recyklace
stavebního a demoličního odpadu.

Malta

Výroba/
spotřeba

Nová infrastruktura
V rámci projektu byla postavena nová čistírna odpadních vod a zapojena do
MT
čištění odpadních vod stávajícího kanalizačního systému. Zařízení dokáže vyčistit odpadní vody od 500 EN
na Maltě
000 osob a brání vypouštění škodlivých látek do životního prostředí.

Nizozemsko

Pohyb/
cestování

Průkopnický solární
Absolventi univerzity v Eindhovenu vyvinuli automobil na solární pohon, který NL
automobil vyrobený v přitahuje zájem celého světa. Jejich výzkum dláždí cestu ke snižování znečištění EN
Nizozemsko
z dopravy.

Polsko

Jídlo

Méně plýtvání s
potravinami

Projekt pomáhá s distribucí přebytečných potravin a zvyšuje informovanost o
tom, jak lze zabránit plýtvání s potravinami. V rámci programu Food Waste
Hackathon vyzývají projektoví partneři tvůrce aplikací a IT nadšence, aby
vyvíjeli nové nápady, které lidem pomáhají snižovat plýtvání s potravinami.

PL
CZ, DE, EN, IT

SEZNAM PŘÍKLADŮ PROJEKTŮ
Země

Téma

Název projektu

Stručný popis

Další informace
naleznete v kapitole:

Portugalsko

Ochrana
přírody

Ochrana mořského
Mořští biologové, ochránci přírody a záchranáři spojili své síly na ochranu
života v Ria de Aveiro mořského životního prostředí v Ria de Aveiro Lagoon. Provádí například
Lagoon
záchranu zvířat v případě úniku ropy.

Rumunsko

Jídlo

Městské zemědělství
podporuje
začleňování do
společnosti

Slovensko

Jídlo

Návrat chovu včel do Včely jsou důležité pro biodiverzitu a zemědělskou výrobu, jejich počet však
srdce venkovského
klesá. Cílem tohoto projektu je obrátit tento vývoj výstavbou modelových úlů,
života
muzea včelařství, vzdělávacích zařízení a zpracovatelských závodů na včelí
produkty.

SK
EN, FR, HU

Slovinsko

Budovy/
bydlení

Strážci chytré
spotřeby energie ve
školách

SI
DE, EN, HR, IT, HU, PL

PT
EN

Projekt využívá městské farmaření k zapojení občanů do udržitelného místního RO
rozvoje. Osoby, u nichž hrozí vyloučení ze společnosti (např. chudí,
BG, CZ, DE, EN, HU,
nezaměstnaní, Romové, senioři, ženy a mládež), mají možnost podílet se na
SK, SI
místním rozhodování a přeměnit svou komunitu na lepší místo k životu.

Projekt učil žáky, jak se stát „chytrými strážci energie“, kteří pomáhají šetřit
energii ve svých školách.

SEZNAM PŘÍKLADŮ PROJEKTŮ
Země
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Název projektu

Stručný popis

Další informace
naleznete v kapitole:

Španělsko

Pohyb/
cestování

Úspora energie na
železničních a
autobusových
nádražích

Tento projekt zvýšil ekologičnost železničních a autobusových nádraží,
například používáním solárních panelů a méně energeticky náročných světel.
Peníze, které přepravní společnosti ušetřily díky nižším nákladům na energii,
byly použity na zvýšení pohodlí cestujících na nádražích.

ES
EN

Švédsko

Ochrana
přírody

Zvýšení počtu
polárních lišek ve
Skandinávii

Projekt se snaží zachránit ohroženou polární lišku ve Skandinávii. K dosažení
tohoto cíle byla založena přeshraniční síť veřejných orgánů a výzkumných
ústavů v Norsku, Švédsku a Finsku.

SE
EN, FI

