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Проект по Еразъм+ в образованието за устойчивост на околната
среда отразява 15 казуса

Изследването на Европейската комисия, проведено от консорциум с партньори
Unternehmensberatung (Австрия), Датския технологичен институт (Дания) и Ecorys Europe, сред
различни координатори на проекти, партньори и чрез индивидуални интервюта, за да се покажат
15 казуса, идентифициращи усилията на 120 проекта по Еразъм+ за най-добри практики за
устойчивост на околната среда.

Обобщените 15 случая показват усилията на транснационалните партньори в проекти и техните
инициативи за работа за постигане на общата европейска цел за екологична устойчивост и
екологични предизвикателства като глобалното затопляне.

Докладът подчертава използваните иновативни материали и подходи, приложени в проектите,
както и последващите действия на местно ниво от съвместните им усилия.

От 2014 г. има хиляди проекти, насочени към екологична устойчивост с различни иновативни,
интердисциплинарни и практически подходи.

Проектът BEE-VET също има за цел да разработи нови подходи и да повиши осведомеността
относно енергийната ефективност и такива въпроси, които са основен приоритет в екологичната
устойчивост.

С продуктите, разработени в рамките на проекта BEE-VET  допринася за повишаването на
осведомеността на младите хора и ученици, работещи и учещи в строителния сектор, относно
екологичните предизвикателства и техните решения.
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100 града за мисията на ЕС за климатично неутрални и
интелигентни градове до 2030 г.

100 града от 27-те държави-членки на Европейския съюз, заедно с още 12 други от асоциирани
държави, взеха участие в мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни града до
2030 г.

Мисията се финансира чрез програмата за изследвания и иновации Horizon Europe и ще получи
360 милиона евро, които ще покрият периода 2022 – 2023 г., за да стартират изследванията и
иновациите. Пътят на изследванията и иновациите цели развитието и увеличаването на чистата
мобилност, енергийната ефективност и намаляването на емисиите на CO2 в градските райони,
които се състоят от 75% от населеното пространство от европейските граждани.

Допълнително финансиране е осигурено чрез платформата за мисии NetZeroCities, която
предоставя възможности за работа в мрежа за обмен на практики, ноу-хау и подкрепа между
участващите градове в процеса на иновации и изследвания, както и в ангажирането на
гражданите.

Тази мисия може да е новост за програмата Horizon Europe, но въпреки това тя подкрепя
приоритетите на Европейската комисия като Зелената сделка, Европа подходяща за цифровата
ера, Икономика, която работи за хората, Европейският план за борба с рака и Нов европейски
Баухаус.

Инициативата за участие в мисията стартира в края на 2021 г., като 377 града кандидатстваха за
участие. Те бяха оценени от независими експерти и от допълнителните критерии на Комисията
относно географския баланс и различни градове по отношение на размер, въздействие и
иновативни идеи. 100-те избрани града представляват 12% от населението на ЕС днес.

В следващите стъпки на програмата градовете ще разработят договори за климатични градове,
които трябва да включват цялостен план и стратегия за неутралност по отношение на климата в
сектори като енергия, сгради и управление на отпадъците, транспорт. Очаква се процесът да
включва ангажиране на граждани, изследователски организации в частния сектор, както и
национални и регионални власти в тясно сътрудничество с ЕС.
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Европейски столици на приобщаването и многообразието

На 28 април Европейската комисия обяви градовете победители в наградите „Европейски
столици на приобщаването и многообразието“.
 
Наградата:
 
Наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ е насочена към различни
градове и региони от целия Европейски съюз, които насърчават изграждането на по-
справедливи общества, които са по-разнообразни и приобщаващи по отношение на расов или
етнически произход, пол, религия и убеждения, възраст или ЛГБТ идентичност.
 
Наградата е част от стратегията на Комисията за Съюз на равенството и се разпространява в
рамките на Плана за действие на ЕС за борба с расизма 2020-2025.
 
Участниците:
 
Местните власти от всички страни-членки участваха в двете основни категории на награди –
местни власти с по-малко от 50 000 жители и местни власти с повече от 50 000 жители.
Добавена е и трета специална категория, насочена към ромската общност – „Цялостен план за
включване на ромската общност”.
 
Победителите:
 
Носителите на наградата бяха избрани от 5 държави-членки – Хърватия, Германия, Румъния,
Испания и Швеция. Те са избрани и оценени от експертно жури по различни критерии,
включително тяхното въздействие и участието на общности, изложени на дискриминация.
 
Победителите в първата категория „Местни власти с по-малко от 50 000 жители“ са Кьолн
(Германия), следван от Гьотеборг (Швеция) и Барселона (Испания).
 
В „Местни власти с повече от 50 000 жители” избраните победители са Копринвница (Хърватия),
Ингелхайм ам Рейн (Германия) и Антекера (Испания).
 
Андалусия (Испания), Гьотеборг (Швеция) и Градинари (Румъния) са победителите в третата
специална категория за включването и интеграцията на ромската общност в днешните
общества.
 
Победителите бяха обявени на специална церемония по награждаването на 28 април 2022 г.,
където комисарят по въпросите на равенството Хелена Дали каза:
 
 
„Поздравления на всички носители на първата награда „Европейски столици на
приобщаването и многообразието“, както и на всички 82 местни власти, които отговориха
на призива на Европейската комисия за насърчаване и подкрепа на многообразието. Днес
тези местни власти показаха по възможно най-добрия начин как заедно можем да
поддържаме равенството и разнообразието и да се стремим да бъдем приобщаващи за
всички.”
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Европейска седмица на професионалните умения 2022

В седмицата 16-20 май, шестото издание на Европейската седмица на професионалните
умения, беше отбелязано из цяла Европа. Темата тази година беше насочена към ПОО и
зеления преход, в унисон с плана на Европейската комисия за въглеродно неутрален ЕС до
2050 г., познат още като Зелената сделка.
 
Тазгодишното издание представи практики в професионалното образование и обучение, като
приветства събития от местни, регионални и национални организации, както и от други
партньори в сферата.
 
В събитията взеха участие учители, ученици, организатори и обучители, отразяващи различните
аспекти на професионалното обучение и образование и ползите от него. 
 
Сред тазгодишните победители имаше два проекта по Еразъм+.
 
Проектът „Сертификация за умения за управление на дървета на ветерани (VETcert)“,
изпълняван от STIFTELSEN PRO NATURA, Швеция, взе наградата в категорията „Иновативни
учебни програми за зелен преход“. VETcert включи 10 партньора от седем държави, а процесът
на сертифициране по него вече включва сертифицирани професионалисти от Австрия, Белгия,
Хърватия, Чехия, Финландия, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Република Ирландия,
Испания, Швеция и Обединеното кралство.
 
Наградата „Възможности за обучение на млади хора в неравностойно положение“ отиде при
ALMI BILBAO SAL от Испания за изпълнение на проекта „Работа за приобщаване и равни
възможности за най-неравностойните“. Инициативата, която се провежда в Испания, Малта и
Португалия, е насочена към необходимостта, която се появи през последните няколко години:
намиране и прилагане на дейности, които подобряват поведението на младите хора.
 
„Благодарение на програмата Еразъм +, успяхме да видим как интернационалността може
да се превърне в мотивираща сила, която вдъхновява млади учениците в неравностойно
положение да бъдат по-ентусиазирани в обучението си.“, отбеляза екипът на проекта.
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Баумит представя най-красивата фасада в Европа за 2022

Най-престижните архитекти и строителни компании участваха в церемонията по връчване на
наградата за най-красиви фасади в Европа. Финалът на международния конкурс „Baumit Life
Challenge Award“, който се провежда за пети път, се състоя на 19 май 2022 във Валенсия.
 
При оценяването освен дизайна, външния вид и изработката бяха взети под внимание и други
критерии като например социални аспекти, устойчивост и използване на ресурсоспестяващи
материали.
 
Спечелилият проект „Cukrana Gallery“ е отличен пример за това как стара неизползвана
индустриална сграда получи нов живот чрез добре обмислено планиране и обновяване и е
въведена в изцяло нова употреба.
 
След задълбочено обсъждане, 13-те международни оценители избраха победителите от шестте
категории: Еднофамилна къща, Многофамилна къща, Топлоизолация на съществуващата
страда, Реставрация на историческа сграда, Зашеметяваща текстура и Нежилищно
строителство.
 
Други четири държави също имаха повод за празнуване. Австрия взе наградите в категорията
Реставрация на историческа сграда с проекта „Friedensburg Schlaining“ и в Зашеметяваща
текстура с “Live in the Green_Joseph Lister Street”. Германия се зарадва на победата в
категориите Топлоизолация на съществуващата страда и Нежилищно строителство. За първи
път експертното жури взе решение за награждаване на проект от Ирландия в категорията
Еднофамилна къща. Страната домакин Испания спечели в категорията Многофамилна къща с
проект от Мадрид.
 
„Това, което се превърна в силно желано международно състезание, започна през 2014 г. с
покана към всички европейски страни от Баумит да покажат най-красивите си фасади на
обществеността. Сега виждаме на всеки две години на наградата Life Challenge Award какво
постига перфектната симбиоза от въображение и майсторство и как се създават
завладяващи фасади от комбинацията от иновативни материали, структури, форми и
цветове“, споделя Робърт Шмид, главен изпълнителен директор на Baumit Group и инициатор
на конкурса.
 
Европейска фасада на годината 2022: Кои са спечелилите проекти?
 
 • Главен победител: Cukrana Gallery, Словения
 • Победители в шестте категории:
 • Еднофамилна къща: Connemarra II House, Ирландия
 • Многофамилна къща: LaScalA, Испания
 • Нежилищно строителство: Bavarian College Augsburg, Германия
 • Реставрация на историческа сграда: Friedensburg Schlaining, Австрия
 • Топлоизолация на съществуващата страда: Volkach Comprehensive School, Германия
 • Зашеметяваща текстура: Live in the Green_Joseph Lister Street, Австрия
 
Baumit International е създадена през 1988г. и е сред водещите европейски производители на
строителни материали. Баумит е пазарен лидер в производството на външни топлоизолационни
композитни системи и крайни покрития за фасади в Централна Европа. Всяка година Баумит
произвежда повече от 40 милиона квадратни метра топлинно саниране с най-високо качество.
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Baumit Beton All In – нов екологичен продукт

Всеки, който е правил домашен ремонт, се е сблъсквал с предизвикателствата със строителните
отпадъци и изхвърлянето им, тъй като изхвърлянето на такива отпадъци е забранено в
обикновените кошчета за отпадъци и е строго регламентирано. Освен това, големите
строителни обекти са изправени пред същия проблем, както и пред транспортирането,
ангажирането на хора и по-сложното регулиране на строителните отпадъци. Транспортът
изисква специализирано оборудване, което от своя страна генерира емисии на въглероден
диоксид. Изхвърлянето на строителни отпадъци в нерегламентирани сметища крие риск от
големи глоби.
 
Баумит като новатор за здравословен начин на живот и социално отговорна и ангажирана с
проблемите по изхвърлянето на строителни отпадъци компания, започна производството на
серия от продукти, при чиято преработка не се оставят отпадъци от опаковки.
 
Един от разработените продукти е BETON ALL IN бетон – фабрично приготвена суха смес в
торби от целулозни влакна, които се разтварят в нея при смесване с вода. С този нов продукт
строителните отпадъци могат да бъдат значително намалени, като същевременно се стимулира
строителният процес и избягването на други разходи – като например такива за транспорт,
участие на хора и т.н.

 

Ако писмото е попаднало в спам папка във Вашата поща, можете да кликнете на "Не е спам".
Ako tekstat ili kartinkite ne se vijdat, натиснете ТУК

 

BEE VET 
Иновативни материали за строителство и енергийна ефективност 

Бюлетин 5 - юни 2022 г.
Уважаеми читатели,
 
Добре дошли в най-новия ни бюлетин, в който екипът на BEE VET ви кани на дигитално пътешествие из
цяла Европа – от Брюксел до Валенсия. Подбрахме специално за Вас едни от най-интересните новини в
областта на строителството и енергийната ефективност.
 
От бюлетина също ще научите за наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“,
Европейската седмица на професионалните умения, най-красивата фасада в Европа и други.

Пожелаваме Ви приятно четене!

  Присъединете се към нас във Фейсбук страницата ни и ще научите за актуалните събития и новини по проекта BEE VET

  Присъединете се към нас във Фейсбук страницата ни и ще научите за актуалните събития и новини по проекта BEE VET

Проектът BEE-VET 2019-1-BG0-KA202-062584, е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от

Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация. 
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