REDO FÖR
GREEN CHALLENGE!
KLASSRUMSIDÉER FÖR
ETT GRÖNARE EUROPA

LÄRARE FÖR FRAMTIDEN? EN INBJUDAN
EU bjuder in sina medborgare att hjälpa till med att göra Europa till en hållbar kontinent.
Som lärare har du en unik möjlighet att
• utbilda nästa generation om miljörelaterade problem och möjligheter, och
• uppmuntra unga människor att anta ”green challenges” i sina egna liv.
Vill du ta på dig den här rollen, men är osäker på hur? Den här verktygslådan kan vara
till hjälp för dig!

BAKGRUND TILL VERKTYGSLÅDAN
Verktygslådan bygger på kampanjen ”DING DONG – Redo för Green Challenge” –
ett EU-initiativ som involverar unga européer och går ut på att bygga en hållbar framtid
(oktober 2020 – juni 2021).
Fokus ligger på fem viktiga hållbarhetsteman som EU och dess medborgare behöver
ta itu med under de kommande åren.
Arrangerat som ett samarbete med 15 lokala influencers på sociala medier som
• besökte inspirerande gröna projekt som möjliggjorts av EU,
• och tog sig an ”green challenges”(gröna utmaningar) för att värna om vår planet.
Rapportering av influencernas upplevelser på sociala medier och webbplatsen DING DONG.

FEM HÅLLBARHETSTEMAN
Bostäder/
byggnader

Producera/
konsumera

Förflytta
sig/resa

Bevara
naturen

Äta

ANVÄND “DING DONG” –
KAMPANJEN SOM EN SPRÅNGBRÄDA
Den här verktygslådan hjälper lärare att:
• diskutera de fem hållbarhetstemana med elever i åldern 12−19 år,
• inspirera eleverna via konkreta exempel på gröna projekt på lokal nivå,
• få idéer till “green challenges” som eleverna kan ta sig an i eller utanför skolan,
• hitta användbara resurser om hållbarhet och EU-åtgärder för ytterligare läs- och
undervisningsmöjligheter.

VERKTYGSLÅDAN INNEHÅLLER
För vart och ett av de fem temana:
• Bakgrundsinformation om

– de konkreta miljöproblemen,
– EU:s mål och åtgärder för att hantera dem,

• Projektexempel från alla medlemsstater för att visa hur EU och lokala initiativ
tillsammans kan bygga en mer hållbar framtid.
• Insatsen vi alla kan bidra med – diskussionsämnen och ”green challenges” för eleverna.
• Länkar för mer information om ämnena.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU VERKTYGSLÅDAN
Välj ett eller flera av de fem hållbarhetstemana som kampanjen omfattar.
Diskutera temat/temana med hjälp av informationen i den här presentationen.
Välj gröna projekt från listan i slutet av den här presentationen för att visa dina elever att
lokala miljöinsatser gör skillnad – och att EU stöder dessa hållbarhetsinsatser rent praktiskt.
• Diskutera projekten med avseende på miljöproblemen som de tacklar och de gröna
lösningar som de erbjuder.
• Brainstorma tillsammans med dina elever om andra möjligheter för medborgare och
beslutsfattare att ta itu med de aktuella miljöproblemen.
Uppmuntra eleverna att organisera ”green challenges” – aktiviteter som ska göra deras
skolor, hem och livsstilar mer hållbara.

VERKTYGSLÅDA

ALLMÄN INFORMATION:
EU-ÅTGÄRDER FÖR HÅLLBARHET

LÅT OSS GÖRA EUROPA GRÖNT IGEN!
Europas vision för 2050
• Nettonollutsläpp av växthusgaser
• Minimera vårt avfall
• Bevara våra ekosystem
För att detta ska bli verklighet måste vi leva, konsumera och producera på ett annat sätt.
Ingen ska hamna på efterkälken.
Var hittar jag
ett nytt jobb?

HUR KOMMER VI DIT?
EU HJÄLPER REGIONER OCH STÄDER ATT SKAPA FÖRÄNDRING
Från 2021 till 2027 kommer EU att stödja lokala ”gröna” åtgärder med
över 100 miljarder euro. Exempel på projekt som stöds är:
• solcellsdrivna elcykelstationer,
• ekologisk mat i skolmatsalar,
• kampen mot marin nedskräpning,
… fler projektexempel finns i listan
i slutet av denna presentation.
EU stödjer inte längre lokala
åtgärder som förorenar miljön.

FEM HÅLLBARHETSTEMAN
FÖRSLAG TILL
KLASSRUMSAKTIVITETER

TEMA 1 – BOSTÄDER/BYGGNADER
VAD ÄR PROBLEMET?
• Byggnader står för 40 % av all energiförbrukning och 36 % av alla koldioxidutsläpp.
• 75 % av byggnaderna i EU är inte energieffektiva, och trots det renoveras för
närvarande mindre än 1 % varje år.
• Över 50 miljoner hushåll i EU upplever energifattigdom = brist på tillgång till
energitjänster på grund av faktorer som låga inkomster, höga räkningar och
ineffektiva byggnader.

Källor: European Commission (Europeiska kommissionen), European Green Deal (Den europeiska gröna given) |
EU Energy Poverty Observatory (Observationsgruppen för energifattigdom)

TEMA 1 – BOSTÄDER/BYGGNADER
HUR HANTERAR EU PROBLEMET?
EU har förbundit sig att minska sin energiförbrukning från bostäder avsevärt (som en
del av European Green Deal/Den europeiska gröna given – planen som går ut på att
göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent 2050).
Den stödjer
• renovering av byggnader så att de förbrukar mindre energi, ger lägre
energikostnader och förbättrar människors hälsa och välbefinnande,
• uppförandet av nya byggnader som förbrukar mycket lite energi – eller producerar
mer energi än de använder (energineutrala eller ”passiva” byggnader).

Källor: European Commission (Europeiska kommissionen), European Green Deal (Den europeiska gröna given) |
EU Energy Poverty Observatory (Observationsgruppen för energifattigdom)

TEMA 1 – BOSTÄDER/BYGGNADER
PROJEKTEXEMPEL: "SMARTA ENERGIVAKTER" HJÄLPER
SINA SKOLOR ATT SPARA ENERGI

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

Källa: EU-kommissionen/©Energy@School; en projektbeskrivning finns här på kroatiska, tyska, ungerska, italienska,
polska och slovenska. Se en lista med projektexempel från alla EU-länder i slutet av presentationen.

TEMA 1 – BOSTÄDER/BYGGNADER
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 1: Gör din skola energieffektiv
Eleverna utforskar energieffektiviteten hos sina skolbyggnader. Vilka åtgärder kan
vidtas (på kort, medellång eller lång sikt) för att spara energi och minska utsläppen?
I små grupper identifierar de problemområden och undersöker möjliga lösningar.
Eleverna presenterar sedan sina resultat för skolledarna för att uppmuntra till
förändring.

TEMA 1 – BOSTÄDER/BYGGNADER
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 2: Inspirera andra att minska sin energiförbrukning
Eleverna brainstormar om hur man kan minska den dagliga energiförbrukningen
hemma och i skolan (t.ex. vrida ner elementen, koppla ur apparater som inte används).
Var och en tar fram en topp 10-lista över tips (t.ex. infografik, affischer, inlägg på sociala
medier) som riktar sig till andra ungdomar. Eleverna testar sedan tipsen tillsammans
med sina klasskamrater. Vilket är det mest effektiva sättet att övertyga andra att göra
förändringar?

TEMA 1 – BOSTÄDER/BYGGNADER
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 3: Upptäck ett passivhus nära dig
Eleverna identifierar ett passivhus/en byggnad i sin region eller sitt land och lär sig mer
om ekodesign och konstruktion. Hur byggdes det? Vilka material användes? Vilka
kriterier måste följas? Eleverna intervjuar, om möjligt, en ekobyggare/expert
(personligen eller virtuellt) för att lära sig mer om ekobygge.
Eleverna förbereder en presentation eller en modell (virtuell eller fysisk) av en
passivbyggnad för att förklara hur ett passivhus är utformat jämfört med en
standardbyggnad. Hur konstrueras dagens byggnader för att bli mer energieffektiva?
Vilka är för- och nackdelarna (på kort, medellång och lång sikt) med att använda dessa
tekniker? De diskuterar och delar med sig av sina resultat till sina klasskamrater.

TEMA 2 – PRODUCERA/KONSUMERA
VAD ÄR PROBLEMET?
• Industrin står för 20 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.
• Endast 12 % av materialen som används av EU:s industrier kommer från återvinning.
• Endast 40 % av allt hushållsavfall i EU återanvänds eller återvinns.
• Plastavfall är ett viktigt problem och mindre än en tredjedel av det återvinns i Europa.
• Modeindustrin producerar 10 % av de globala koldioxidutsläppen och använder
uppskattningsvis 1,5 biljoner liter vatten varje år.

TEMA 2 – PRODUCERA/KONSUMERA
HUR HANTERAR EU PROBLEMET?
EU har åtagit sig att:
• hjälpa EU:s industribransch att göra sina processer och produkter mer hållbara,
• minska användningen av resurser,
• uppmuntra nya affärsmodeller baserade på uthyrning av varor och tjänster,
• säkerställa att alla förpackningar inom EU är återanvändningsbara eller
återvinningsbara senast 2030.
Detta arbete kommer att bidra till att göra Europa till världens första klimatneutrala
kontinent 2050 som en del av den europeiska gröna given.

Källor: European Commission (Europeiska kommissionen), Green Deal (Den gröna given) | European Commission (Europeiska kommissionen), Waste (Avfall) |
European Parliament (Europaparlamentet), Plastic Waste (Plastavfall) | Nature Reviews (Naturgranskningar),
The environmental cost of fast fashion (Miljökostnaden för fast fashion, dvs. mode som präglas av låga priser,
konstanta nyheter och hög omsättningshastighet)

TEMA 2 – PRODUCERA/KONSUMERA
PROJEKTEXEMPEL: L'OUVROIR – ÅTERBRUK FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

Källa: L’Ouvroir – projektinformation finns här på franska.
Se en lista med projektexempel från alla EU-länder i slutet av presentationen.

TEMA 2 – PRODUCERA/KONSUMERA
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 1: Avslöja de höga kostnaderna för fast fashion
Elever lär sig om hur tillverkningen av ett klädesplagg påverkar miljön. Faktorer att
beakta: Koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, råmaterial, förpackning, transport. Vilka
alternativ finns det för att hålla jämna steg med nya stilar?
Eleverna utmanas att klä sig hållbart för en speciell tillställning (t.ex. skolkonsert,
avslutningsfesten) genom att låna kläder, köpa secondhand-kläder, återbruka, skapa
eller hyra kläder för eventet. De tar bilder på sina ”nya” outfits och vloggar eller bloggar
om att klä sig hållbart för att inspirera andra.

TEMA 2 – PRODUCERA/KONSUMERA
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 2: Stärk den cirkulära ekonomin nära dig
Elever utforskar konceptet med cirkulär ekonomi och hur produkter kan utformas för
att återanvändas och återvinnas. De sammanställer en e-katalog eller webbsida med
miljövänliga företag och tjänster i området (t.ex. klädesuthyrning, refillbutiker,
reparationskaféer osv.). Uppmuntra dem att göra reklam för listan i skolan och på
sociala medier för att stödja den lokala cirkulära ekonomin!

TEMA 2 – PRODUCERA/KONSUMERA
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 3: Uppdatera ett gammalt föremål
Eleverna identifierar ett gammalt, oanvänt föremål eller klädesplagg hemma för
uppgraderat återbruk eller återanvändning. Först undersöker de olika idéer och
tekniker (t.ex. YouTube-videor) att använda och utmanar varandra att komma på de
mest kreativa återbruksidéerna. Därefter testar de sina färdigheter individuellt eller i
små grupper för att ge föremålet nytt liv. Eleverna tar ”före”- och ”efter”-bilder eller
videor för att visa förändringen.

TEMA 3 – BEVARA NATUREN
VAD ÄR PROBLEMET?
• Hälften av världens bruttonationalprodukt (BNP), 40 biljoner euro, är beroende av naturen.
• Endast 23 % av arterna och 16 % av livsmiljöerna är för närvarande vid god hälsa.
• 1 miljon arter riskerar att utrotas.
• Europas gemensamma fågelpopulationer har minskat med 12 % sedan 1990.
• Stadsområdena har mer än fördubblats sedan 1992.

TEMA 3 – BEVARA NATUREN
HUR HANTERAR EU PROBLEMET?
EU har åtagit sig att senast 2030 skydda och återställa skadade ekosystem genom
att bland annat:
• upprätta skyddade områden för minst 30 % av landområdena och 30 % av
havsområdena (Natura 2000-nätverk),
• återställa minst 25 000 km älvar,
• plantera 3 miljarder träd.
Detta arbete kommer att bidra till att göra Europa till världens första
klimatneutrala kontinent 2050 som en del av den europeiska gröna given.

Källor: European Commission (Europeiska kommissionen), Biodiversity Strategi, (Strategin för biologisk mångfald) | European Environmental Agency (Europeiska miljöbyrån) |
United Nations (Förenta Nationerna), Sustainable Development Goals (Målen för hållbar utveckling)

TEMA 3 – BEVARA NATUREN
PROJEKTEXEMPEL: EU OCH LOKALA KRAFTER AGERAR TILLSAMMANS
FÖR ATT TA ITU MED DEN MARINA NEDSKRÄPNINGEN

Låt oss stoppa trenden!
Källa: Interreg Balkan-Mediterranean Meltemi; projektinformation finns här på engelska.
En lista med projektexempel från alla EU-länder finns i slutet av presentationen

TEMA 3 – BEVARA NATUREN
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 1: Rensa upp ett lokalt grönområde
Eleverna anordnar en skräpplockningspromenad runt ett grönområde för att samla in
skräp, samtidigt som hänsyn tas till alla hälsoåtgärder för att motverka Covid-19 där du
bor. Be dem att anteckna vilka typer av skräp som samlats in och undersöka hur lång tid
det kommer att ta för dessa föremål att brytas ned. Med hjälp av denna information
utformar eleverna en informations- och mediakampanj för att få människor att ändra
sitt beteende.

TEMA 3 – BEVARA NATUREN
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 2: Gröna skolgårdar
Eleverna utforskar hur de kan uppmuntra till biologisk mångfald och göra sina
skolgårdar grönare. Finns det ett grönområde som kan förvandlas till en trädgård med
vilda blommor? Kan enkla åtgärder vidtas för att främja djurlivet (t.ex. insektshus,
fågelholkar och foderhäckar, fladdermushus)? Genom att bygga vidare på sina idéer
skapar och presenterar eleverna en rewilding-plan (plan för att återuppbygga det vilda
natur- och djurlivet) för skolledarna och skapar sedan en arbetsgrupp med elever och
personal för att förverkliga den.

TEMA 3 – BEVARA NATUREN
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 3: Bli ekoturist
Var ligger ditt närmaste Natura 2000-område? Eleverna undersöker Natura-nätverket
och dess mål. Hur arbetar området för att skydda den lokala biologiska mångfalden?
Hur många personer besöker anläggningen varje år? Hur skiljer sig ekoturism från
konventionell turism?
Eleverna skriver varsin guide om hur man blir en ekoturist. De delar med sig av sina
guider online och organiserar ett besök (fysiskt eller virtuellt) på Natura 2000-området
för att omsätta sina riktlinjer i praktiken.

TEMA 4 – FÖRFLYTTA SIG/RESA
VAD ÄR PROBLEMET?
• Transporter står för en fjärdedel av Europas alla utsläpp av växthusgaser
och denna andel fortsätter att öka.
• Vägtransporter (bilar, bussar, godstransporter) står för över 70 % av alla
transportutsläpp.
• Transportutsläpp är också den främsta orsaken till luftföroreningar i städer.

TEMA 4 – FÖRFLYTTA SIG/RESA
HUR HANTERAR EU PROBLEMET?
• Att använda mer hållbara transportsätt (t.ex. tåg, spårvagn, cykel, elbil) bidrar
till att minska utsläppen och förbättrar luftkvaliteten.
• EU har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser inom transportområdet
med 90 % senast 2050 (som en del av Den europeiska gröna given – planen
att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent 2050).

Källa: European Commission (Europeiska kommissionen), European Green Deal, (Den europeiska gröna given)

TEMA 4 – FÖRFLYTTA SIG/RESA
PROJEKTEXEMPEL: NYA CYKELBANOR OCH EN
UPPGRADERAD TÅGSTATION I TJECKIEN

Källa: EU Commission/© Czech Ministry of Regional Development (EU-kommissionen/© Tjeckiska ministeriet för regional utveckling);
projektinformation finns här (cykelbanor) och här (tågstation) på tjeckiska och engelska.
En lista med projektexempel från alla EU-länder finns i slutet av presentationen

TEMA 4 – FÖRFLYTTA SIG/RESA
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 1: Minska dina bilresor
Kan eleverna minska veckans bilresor genom att gå, åka kollektivt, samåka, cykla, åka
elscooter osv.? Eleverna vloggar om sina gröna resor, utvärderar de olika sätten för
hållbara transporter och delar med sig av sina upplevelser på sociala medier med hjälp
av kampanj-hashtaggen.

TEMA 4 – FÖRFLYTTA SIG/RESA
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 2: Minska ditt koldioxidavtryck
Eleverna beräknar först sitt och/eller familjens koldioxidavtryck med hjälp av en onlinekalkylator (t.ex. www.carbonfootprint.com/calculator.aspx) som de jämför med och
ställer i kontrast mot klasskamrater. Sedan anger var och en ett mål och en tidsperiod
för att minska sitt koldioxidavtryck. Eleverna följer sina framsteg (t.ex. genom att skriva
en videodagbok) och uppdaterar för klassen i slutet av utmaningen.

TEMA 4 – FÖRFLYTTA SIG/RESA
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 3: Utforska världen på ett hållbart sätt
Eleverna planerar en framtida resa eller en tänkt resa med hållbara transportmedel.
• Eleverna utforskar destinationer i sin region som täcker en specifik intressepunkt
(t.ex. kultur, sport, kulinariska upplevelser, naturlig skönhet) och planerar en resa
som bygger på hållbara transportformer.
• Om eleverna fick ett tågluffarkort Europa runt, vart skulle de åka och varför? Hur
långt är det möjligt att resa med hållbara transportmedel? Vems resa har lägst
koldioxidavtryck?
Eleverna presenterar sina hållbara resor för klassen (som t.ex. kartor,
koldioxidberäkningar, blogginlägg, artiklar) och röstar fram vinnarna.

TEMA 5 – ÄTA
VAD ÄR PROBLEMET?
• Jordbruket står för 10 % av EU:s utsläpp av växthusgaser (orsakat av t.ex.
animalieproduktion, jordbruksmark, användning av gödningsmedel).
• Jord är ett tunt lager av en ömtålig och icke förnybar resurs som 95 % av all
livsmedelsproduktion är beroende av – och den eroderar snabbt.
• Cirka 88 miljoner ton matavfall, som beräknas kosta 143 miljarder euro,
genereras varje år i EU.
• 1 av 5 dödsfall inom EU år 2017 hängde samman med ohälsosamma dieter.

TEMA 5 – ÄTA
HUR HANTERAR EU PROBLEMET?
EU har åtagit sig att uppfylla flera mål senast 2030, bland annat att:
• minska användningen av gödningsmedel med minst 20 %,
• minska användningen av skadliga bekämpningsmedel som förorenar mark,
vatten och luft med 50 %,
• säkerställa att 25 % av den totala jordbruksmarken används för ekologisk odling,
• minska matsvinnet med 50 %.
Dessa mål kommer att bidra till att göra Europa till den första klimatneutrala
kontinenten i världen år 2050 som en del av den europeiska gröna given.

Källor: European Commission (Europeiska kommissionen), Green Deal (Den europeiska gröna given) |
Europeiska miljöbyrån | European Commission (Europeiska kommissionen), Food waste (Matavfall)

TEMA 5 – ÄTA
PROJEKTEXEMPEL:
STADSODLING PRODUCERAR HÅLLBAR MAT I BRYSSEL

Källa: BoerenBruxselPaysans; projektinformation finns här på franska och holländska.
Se en lista med projektexempel från alla EU-länder i slutet av presentationen.

TEMA 5 – ÄTA
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 1: Laga hållbar mat tillsammans
Eleverna lagar mat med lokala, säsongsbetonade och hållbart odlade råvaror. Bjud in en
lokal kock till en hemkunskapslektion – fysiskt eller virtuellt. Använd om möjligt även
lokala produkter som har tilldelats EU:s livsmedelskvalitetsmärkning. Eleverna skapar
en e-bok med färdiga rätter att dela med vänner och familj.

TEMA 5 – ÄTA
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 2: Gå över till miljövänliga luncher
Eleverna utforskar hur klimatvänliga deras luncher är. De för dagbok över vad de äter
till lunch och vilket avfall de skapar. Nästa vecka blir de ”gröna”. De konsumerar bara
lokal/vegetarisk mat, som genererar noll avfall, noll plastförpackningar och noll bestick.
Eleverna diskuterar sina upplevelser med sina klasskamrater. Därefter arbetar de
tillsammans för att ta fram en skojig mediekampanj för att övertala resten av skolan att
dumpa sina koldioxidtunga, plastade smörgåsar och snabbmatsluncher.

TEMA 5 – ÄTA
HUR KAN ELEVERNA HANTERA PROBLEMET?
Utmaning 3: Räkna på miljökostnaden
Eleverna besöker en jordbruksmarknad eller en gårdsbutik för att lära sig mer om
fördelarna med att äta närproducerad mat jämfört med mat som har transporterats
hundratals eller tusentals kilometer för att nå våra butikshyllor. Alternativt undersöker
de miljöpåverkan av att köpa närodlade produkter (t.ex. äpple, jordgubbar) jämfört
med samma produkt som importeras från ett avlägset land.
Vilka andra faktorer är viktiga när vi beräknar koldioxidavtrycket för maten som vi äter?
Hur är det med livsmedel som kan kopplas till avskogning, förlust av biologisk mångfald
eller utnyttjande av lokala samhällen utomlands?
Eleverna skapar ett blad med vanliga frågor eller en webbsida som hjälper
konsumenterna att fatta välgrundade beslut när de handlar. De testar sina vanliga
frågor på vänner och familj. Kan detta få dem att ändra sina vanor?

ANVÄNDBARA RESURSER
European Green Deal (Den europeiska gröna given)
The European Environment Agency (Europeiska miljöbyrån)
Unga och klimatet
Sammanhållningspolitiska projekt i ditt land och din region
Mer information om EU-sammanhållningsfinansiering
Gröna resurser för lärare

LISTA ÖVER PROJEKTEXEMPEL
Land

Tema

Projektnamn

Kort beskrivning

Mer information
finns i:

Österrike

Äta

Österrikiska och tyska Att äta för mycket kött bidrar till klimatförändringar och flera olika hälsoproblem.
Därför utvecklar entreprenörer och forskare i detta projekt naturliga och
företag utvecklar
växtbaserade alternativ till kött.
växtbaserade
livsmedel

DE
EN

Belgien

Producera/
konsumera

Hållbara arbeten för Projektet stödjer gröna jobb för personer med funktionsnedsättning, t.ex. tjänster
personer med
inom området reparationer och återvinning.
funktionsnedsättning

FR, NL
EN

Bulgarien

Förflytta
sig/resa

Promenadvänliga
Projektet hjälper 10 städer i Donau-regionen att minska utsläpp, buller och
städer ger renare och trafikstockningar genom att förbättra villkoren för fotgängare. Mer
säkrare ytor
promenadvänliga städer är mer beboeliga, tryggare och hälsosammare.

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

Kroatien

Byggnader/
bostäder

Energibesparande
renoveringar i
grundskolan

Efter omfattande renoveringar använder Nikola Teslas grundskola i Rijeka nu hälften HR
så mycket energi för uppvärmning som tidigare.
EN

Cypern

Naturvård

Hålla våra hav rena

Tillsammans vidtog lokala tjänstemän, skolor och samhällen i Grekland, Cypern,
Albanien och Bulgarien åtgärder mot de marina föroreningarna. De samlade in
skräp på stranden och diskuterade strategier för att minska avfallet på lokal nivå.

EL
EN

LISTA ÖVER PROJEKTEXEMPEL
Land

Tema

Projektnamn

Kort beskrivning

Mer information
finns i:

Tjeckien

Förflytta
sig/resa

Ny cykelväg i
nordvästra Tjeckien

För att invånarna ska kunna cykla till jobbet och till skolan på ett säkert sätt byggde CZ
samhällena i nordvästra Tjeckien en cykelbana längs en trafikerad motorväg.
EN

Danmark

Byggnader/
bostäder

Dansk ö vitaliserar
miljön

På Samsø energiakademi kan besökarna lära sig mer om potentialen hos förnybara
energislag. Akademin ligger på den ”förnybara ön” Samsø, som producerar det
mesta av den energi som den behöver från lokala, förnybara källor.

Estland

Förflytta sig/ Cykeldelning i Tartu
resa

Finland

Naturvård

DA
EN, DE, FR

Tartu har ett nytt program för cykeldelning som gör det enklare för de boende att ta EE
sig runt i staden – utan bil och utan utsläpp. Det är det största nätverket för
EN
cykeldelning i Baltikum.

Bekämpa plastskräpet För att begränsa föroreningarna till havs måste vi veta varifrån skräpet kommer.
Därför har projektpartners från Finland, Sverige och Lettland undersökt hur
i Östersjön
plastavfallet tar sig från stadsområdena till Östersjön.

FI
EE, EN, SE, LV

LISTA ÖVER PROJEKTEXEMPEL
Land
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Projektnamn
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finns i:

Frankrike

Äta

Frankrike och
Storbritannien antar
Cool Food Challenge

Projektet utvecklade en app som gör det möjligt för användarna att följa hur deras
måltider påverkar miljön − och uppmuntrar dem att göra mer hållbara matval.

FI
EN

Tyskland

Producera/
konsumera

Ödeland blev
livskraftigt offentligt
utrymme

Projektet förvandlade en gammal godsterminal och bangård i Leipzig till beboeliga
ytor för medborgarna. Området erbjuder nu möjligheter för lokala företag och
initiativ samt en hälsosam miljö för utomhusaktiviteter.

DE
EN

Grekland

Byggnader/
bostäder

Grekland och
Nordmakedonien
samarbetar för att
spara energi

Ett gränsöverskridande projekt samlade kommuner, företag och skolor från
EL
Grekland och Republiken Nordmakedonien för att förbättra energieffektiviteten hos EN
offentliga byggnader. Projektet ökar också medvetenheten bland lokalbefolkningen
och organisationer om energianvändning och miljöskydd.

Ungern

Naturvård

Stöd för urbana
grönområden

I samarbete med lokala föreningar, boende och kommuner hjälpte projektet till att
återuppleva övergivna områden och öka antalet besökare i urbana grönområden.

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

LISTA ÖVER PROJEKTEXEMPEL
Land

Tema

Projektnamn
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finns i:

Irland

Producera/
konsumera

Kasserad
Projektet rensar upp i miljön samtidigt som det hjälper lokala, små och medelstora
fiskeutrustning blir
företag att förvandla avfall till nya möjligheter. Tillsammans undersökte
nya affärsmöjligheter samarbetspartners från Irland, Storbritannien och Norge hur kläder och
byggmaterial kan framställas av kasserade fiskeredskap och sedan marknadsföras
med hjälp av miljömärkningar.

Italien

Äta

Hållbara skolmatsalar BioCanteens Transfer Network förbereder skolmåltider med närodlad ekologisk mat IT
för att skydda människornas hälsa och miljön.
BG, EL, EN, FR,
PT, RO

Lettland

Naturvård

Estland och Lettland
samarbetar för en
säkrare kust

Projektet syftar till att skydda den marina miljön genom bättre samordning mellan LV
lettisk och estnisk räddningstjänst samt förbättrad utrustning och infrastruktur. Det EE
innebär att de två länderna kan reagera snabbt på oljespill eller andra hot, vilket
EN
minimerar påverkan på marina djur och ekosystem.

Litauen

Producera/
konsumera

Cannamella: Från
passion till
passionerade affärer

Med EU-stöd startade en ung litauisk entreprenör Cannamella, ett varumärke som
saluför naturliga, ekologiskt ansvarsfulla, handgjorda karameller.

EN

LT
EN

LISTA ÖVER PROJEKTEXEMPEL
Land

Tema

Projektnamn

Kort beskrivning

Luxemburg

Byggnader/
bostäder

En andra chans för
bygg- och
rivningsavfall

Har du någonsin funderat över vad som händer med allt avfall när ett hus byggs
DE
eller rivs? Det är en viktig miljöfråga eftersom betong har ett stort koldioxidavtryck. FR
Därför utforskar det här projektet olika sätt att återvinna bygg- och rivningsavfall.
EN

Malta

Producera/
konsumera

Ny infrastruktur för
avloppsrening på
Malta

Projektet byggde ett nytt reningsverk och anslöt det till det befintliga
MT
avloppssystemet. Anläggningen kan rena avloppsvattnet från 500 000 personer och EN
förhindrar utsläpp av skadliga ämnen till miljön.

Nederländerna

Förflytta sig/ En banbrytande
Tidigare studenter vid Eindhovens universitet har utvecklat en soldriven bil som
resa
solkraftsbil tillverkad i väcker intresse över hela världen. Deras forskning banar väg för mindre
Nederländerna
förorenande transporter.

NL
EN

Polen

Äta

PL
CZ, DE, EN, IT

Minska matsvinnet

Projektet hjälper till att omfördela matöverskott och ökar medvetenheten om hur
man minskar matavfallet. Inom ramen för serien Food Waste Hackathon bjuder de
projektansvariga in app-designers och IT-entusiaster att utveckla nya idéer som
hjälper människor att undvika matsvinn.

Mer information
finns i:

LISTA ÖVER PROJEKTEXEMPEL
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finns i:

Portugal

Naturvård

Skydda det marina
livet i Ria de Aveiro
Lagoon

Marinbiologer, konservatörer och räddningstjänst har gått samman för att skydda
PT
den marina miljön i Ria de Aveiro Lagoon. De genomför till exempel djurräddningar EN
efter oljespill.

Rumänien

Äta

Stadsodling främjar
social inkludering

Projektet använder stadsodling för att engagera medborgarna i en hållbar lokal
RO
utveckling. Personer som riskerar att exkluderas – t.ex. fattiga, arbetslösa, hemlösa, BG, CZ, DE, EN,
romer, äldre människor, kvinnor och ungdomar – ska ha rätt att delta i lokala beslut HU, SK, SI
och göra sina samhällen till en bättre plats att leva på.

Slovakien

Äta

Ge bikuporna en
självklar plats på
landsbygden igen

Bina är viktiga för den biologiska mångfalden och jordbruksproduktionen, men bina SK
minskar i antal. Projektet syftar till att vända trenden genom att bygga
EN, FR, HU
modellbikupor, ett museum med bikupor, utbildnings- och
bearbetningsanläggningar för biprodukter.

Slovenien

Byggnader/
bostäder

Skolans smarta
energivakter

Projektet utbildade elever att bli ”smarta energivakter” som hjälper till att spara
energi i sina skolor.

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

LISTA ÖVER PROJEKTEXEMPEL
Land

Tema

Projektnamn

Spanien

Förflytta sig/ Spara energi på
resa
järnvägs- och
busstationer

Sverige

Naturvård

Kort beskrivning

Mer information
finns i:

Projektet gjorde järnvägs- och busstationer mer miljövänliga, till exempel genom
ES
solpaneler och mindre energikrävande belysning. Pengarna som transportföretagen EN
sparade in tack vare lägre elräkningar användes för att göra stationerna bekvämare
för resenärerna.

Öka antalet fjällrävar i Projektet intensifierar arbetet med att rädda den utrotningshotade fjällräven i
Skandinavien. För att uppnå detta har man inrättat ett gränsöverskridande nätverk
norra Skandinavien
av myndigheter och forskningsinstitut från Norge, Sverige och Finland.

SE
EN, FI

