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Projekty programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania týkajúceho sa
environmentálnej udržateľnosti upozorňujú na 15 prípadových štúdií

V rámci výskumného projektu Európskej komisie, ktorý realizovalo konzorcium (pozostávajúce z
Unternehmensberatung (Rakúsko), Dánskeho technologického inštitútu (Dánsko) a Ecorys Europe),
sa medzi rôznymi koordinátormi projektov, partnermi a prostredníctvom individuálnych rozhovorov
predstavilo 15 prípadových štúdií, ktoré identifikovali úsilie 120 projektov Erasmus+ o stanovenie
osvedčených postupov v danej oblasti.

Zhrnutých 15 prípadov poukazuje na úsilie nadnárodných partnerov v projektoch a ich iniciatívy v
snahe pracovať na spoločnom európskom cieli v oblasti environmentálnej udržateľnosti a
environmentálnych výzvach, ktoré predstavujú globálny problém.

Správa poukazuje na použité inovatívne materiály a prístupy, ktoré boli uplatnené v projektoch a na
následné opatrenia na miestnej úrovni, ktoré vyplynuli z ich spoločného úsilia.

Od roku 2014 sa uskutočnili tisíce projektov zameraných na environmentálnu udržateľnosť s použitím
celej škály inovatívnych, interdisciplinárnych a praktických prístupov.

Cieľom projektu BEE-VET je aj ponuka nových prístupov v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a
zvyšovanie povedomia o energetickej efektívnosti a súvisiacich otázkach, ktoré sú najvyššou prioritou
v oblasti environmentálnej udržateľnosti.

Produkty vyvinuté v rámci projektu BEE-VET prispievajú k zvyšovaniu povedomia mladých ľudí a
študentov v stavebníctve o environmentálnych výzvach a riešeniach.
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EÚ misie za 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do
roku 2030

100 miest z 27 členských štátov Európskej únie spolu s ďalšími 12-timi mestami z pridružených krajín
sa rozhodlo zapojiť do misie EÚ za 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. 

Misia je financovaná z programu Horizont Európa pre výskum a inovácie a na spustenie výskumu a
inovácií dostane 360 miliónov eur, ktoré pokryjú obdobie rokov 2022 až 2023. Výskum a inovácie budú
zamerané na rozvoj a zvyšovanie čistej mobility, energetickej účinnosti a znižovanie emisií CO2 v
mestských oblastiach, ktoré predstavujú 75 % životného priestoru európskych občanov.

Ďalšie financovanie bude možné s pomocou platformy misie NetZeroCities, ktorá vytvára možnosti
získavania kontaktov a vzájomnej diskusie o postupoch, know-how a podpory medzi zúčastnenými
mestami v inovačnom a výskumnom procese a tiež pri zapojení občanov.

Táto misia je síce novinkou v programe Horizont Európa, napriek tomu podporuje priority Európskej
komisie, ako sú Zelená dohoda, Európa vhodná pre digitálny vek, Hospodárstvo, ktoré funguje pre
ľudí, Európsky plán boja proti rakovine a Nový európsky Bauhaus.

Výzva na účasť v misii bola spustená koncom roka 2021, keď sa do nej prihlásilo 377 miest.
Hodnotenie vykonali nezávislí odborníci a na základe prídavných kritérií Komisie týkajúcich sa
geografickej rovnováhy a rôznorodosti miest z hľadiska veľkosti, vplyvu a inovatívnych nápadov.
Vybraných 100 miest predstavuje 12 % súčasnej populácie EÚ.

V ďalších krokoch programu mestá vypracujú klimatické zmluvy miest, ktoré musia zahŕňať celkový
plán a stratégiu klimatickej neutrality vo všetkých sektoroch, ako sú energetika, budovy, odpadové
hospodárstvo a doprava. Očakáva sa, že do tohto procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie v
súkromnom sektore, ako aj vnútroštátne a regionálne orgány v úzkej spolupráci s EÚ.
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Európske hlavné mestá inklúzie a rozmanitosti
 
Európska komisia 28. apríla vyhlásila víťazné mestá súťaže „Európske hlavné mestá inklúzie a
rozmanitosti“.
 
O ocenení:
 
Ocenenie Európske hlavné mestá inklúzie a rozmanitosti je určené pre široké spektrum obcí, miest a
regiónov z celej Európskej únie, ktoré sa usilujú o budovanie spravodlivejšej spoločnosti, ktorá je
rozmanitejšia a inkluzívnejšia, pokiaľ ide o rasový alebo etnický pôvod, pohlavie, náboženstvo a
vierovyznanie, zdravotné postihnutie, vek alebo LGBTIQ identitu.
 
Toto ocenenie je súčasťou stratégie Komisie na vytvorenie Únie rovnosti a je rozšírené v rámci
Akčného plánu EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025.
 
Účastníci:
 
Na predkladaní návrhov sa zúčastnili orgány miestnej správy zo všetkých členských štátov v dvoch
hlavných kategóriách ocenenia – orgány miestnych samospráv s menej ako 50 000 obyvateľmi a
orgány miestnej správy s viac ako 50 000 obyvateľmi. Bola pridaná aj tretia špeciálna kategória
zameraná na rómsku komunitu – „Komplexný plán inklúzie rómskej komunity“.
 
Víťazi:
 
Víťazi ocenenia boli vybraní z piatich členských štátov – Chorvátska, Nemecka, Rumunska,
Španielska a Švédska. Vybrala a hodnotila ich odborná porota na základe rôznych kritérií vrátane ich
vplyvu a zapojenia ľudí vystavených diskriminácii.
 
Víťazmi v prvej kategórii „orgány miestnej správy s menej ako 50 000 obyvateľmi“ sa stali Kolín nad
Rýnom (Nemecko), za ktorým nasledovali Göteborg (Švédsko) a Barcelona (Španielsko).
 
V kategórii „orgány miestnej správy s viac ako 50 000 obyvateľmi“ boli vybranými víťazmi Koprinvnica
(Chorvátsko), Ingelheim am Rhein (Nemecko) a Antequera (Španielsko).
 
Andalucía (Španielsko), Göteborg (Švédsko) a Grădinari (Rumunsko) sú víťazmi v tretej osobitnej
kategórii týkajúcej sa začlenenia a integrácie rómskej komunity do súčasnej spoločnosti.
 
Víťazi boli vyhlásení na osobitnom slávnostnom odovzdávaní cien 28. apríla 2022, na ktorom
komisárka pre rovnosť Helena Dalliová uviedla:
 
„Blahoželáme všetkým víťazom prvého ročníka súťaže Európske hlavné mesto inklúzie a rozmanitosti,
ako aj všetkým 82 orgánom miestnych správ, ktoré reagovali na výzvu Európskej komisie na
presadzovanie a podporu rozmanitosti. Tieto miestne orgány dnes najlepším možným spôsobom
ukázali, ako môžeme spoločne podporovať rovnosť a rozmanitosť a usilovať sa o začlenenie
všetkých.“
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Európsky týždeň odborných zručností 2022

V týždni od 16. do 20. mája sa uskutočnil šiesty ročník Európskeho týždňa odborných zručností
naprieč celou Európou. Téma tohtoročného podujatia bola zameraná na odborné vzdelávanie a
prípravu a prechod k ekologickým riešeniam pri podpore plánu Európskej komisie na dosiahnutie
uhlíkovo neutrálnej EÚ do roku 2050, známeho ako Zelená dohoda.
 
Každoročné týždenné podujatie vyzdvihlo postupy v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a uvítalo
podujatia miestnych, regionálnych a národných organizácií, ako aj ďalších partnerov v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy.
 
Účastníkmi podujatí boli učitelia, študenti, organizácie a inštruktori, pričom predstavili najrôznejšie
aspekty odborného vzdelávania a prípravy a všetky výhody, ktoré môže poskytnúť.
 
Niektoré z pridružených podujatí v týždni od 16. do 20. mája zahŕňali témy ako „Práva duševného
vlastníctva“ – odborná príprava pre európske kultúrne dedičstvo a kultúrny cestovný ruch, pričom mali
za cieľ zatraktívniť odbornú prípravu pre expertov, mladých ľudí a Projekty programu Erasmus+ v
oblasti odborného vzdelávania.
 
Angažovanosť v odbornom vzdelávaní a príprave bola vyzdvihnutá počas udeľovania cien za
vynikajúce výsledky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré vyhodnocujú najlepšie postupy
škôl, organizácií a ďalších zainteresovaných strán v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
 
Medzi tohtoročnými víťazmi boli aj dva projekty Erasmus+.
 
Projekt „Certifikácia zručností s manažmentom stromov-veteránov (VETcert)“, realizovaný
spoločnosťou STIFTELSEN PRO NATURA (Švédsko), získal ocenenie v kategórii Inovatívne
vzdelávacie programy pre prechod na ekologické riešenia. Na projekte VETcert sa podieľalo 10
partnerov zo siedmich krajín a procesu certifikácie VETcert sa už zúčastnil rad odborníkov z Rakúska,
Belgicka, Chorvátska, Českej republiky, Fínska, Talianska, Holandska, Nórska, Poľska, Írskej
republiky, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva.
 
Ocenenie Šance na vzdelávanie pre mladých ľudí pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia
získala spoločnosť ALMI BILBAO SAL zo Španielska za realizáciu projektu „Snaha o inklúziu a
rovnaké príležitosti pre najviac znevýhodnených“. Iniciatíva, ktorá prebiehala v Španielsku, na Malte a
v Portugalsku reagovala na potrebu, ktorá sa objavila v priebehu posledných rokov: nájsť a realizovať
aktivity, ktoré zlepšia správanie mladých ľudí.
 
„Vďaka programu Erasmus+ sme videli, ako sa internacionalizácia môže stať motivačným epicentrom,
ktoré inšpiruje aj najviac znevýhodnených študentov, aby sa nadchli pre svoje štúdium,“ uviedol
projektový tím.
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Baumit predstavuje najkrajšiu fasádu Európy 2022

Najprestížnejší architekti a stavebné spoločnosti prišli naživo povzbudiť účastníkov ocenenia za
najkrajšiu fasádu v Európe.
 
Spoločnosť Baumit udeľovala vo Valencii už po piaty raz ocenenie „Ocenenie Baumit životná výzva“.
Medzinárodná porota vybrala 19.mája víťazov ocenenia Baumit Fasáda 2022.
 
Okrem dizajnu, vzhľadu a remeselného spracovania boli do hodnotenia zaradené a zohľadnené aj
ďalšie kritériá, ako napríklad udržateľnosť a využitie stavebných materiálov šetriacich zdroje.
 
Víťazný projekt „Galéria Cukrana“ je ukážkovým príkladom toho, ako stará, nevyužívaná priemyselná
budova dostala nový život a využitie vďaka premyslenému plánovaniu a rekonštrukcii.
 
Po dôkladnej diskusii rozhodlo 13 medzinárodných porotcov o ďalších víťazoch v šiestich dostupných
kategóriách: Jednogeneračný rodinný dom, Viacgeneračný rodinný dom, Tepelná obnova, Historická
renovácia, Ohromení textúrou a Nebytové priestory.
 
Ďalšie štyri krajiny mali dôvod na oslavu. Rakúsko získalo ocenenie v kategórii „Historická renovácia“
 
s projektom „Friedensburg Schlaining“ a v kategórii „Ohromení textúrou“ projektom „ Naživo na zelenej
ulici Josepha Listera“. Nemecko sa radovalo z víťazstva v kategóriách „Tepelná obnova“ a „Nebytové
priestory“. Odborná porota sa po prvý raz rozhodla oceniť výnimočný projekt v Írsku v kategórii
„Jednogeneračný rodinný dom“. Hostiteľská krajina Španielsko dokázala zvíťaziť v kategórii
„Viacgeneračný rodinný dom“ s projektom z Madridu.
 
„To, čo je dnes vyhľadávaným medzinárodným podujatím, sa začalo v roku 2014 pozvaním všetkých
európskych krajín, kde Baumit pôsobí, aby verejnosti ukázali svoje najkrajšie fasády. Teraz sa každé
dva roky stretávame pri udeľovaní ocenenia „Životná výzva“, kde obdivujeme dokonalú symbiózu
predstavivosti a remeselnej zručnosti a zároveň proces, pri ktorom fascinujúce fasády vznikajú
kombináciou inovatívnych materiálov, štruktúr, tvarov a farieb,“ hovorí s potešením Robert Schmid,
generálny riaditeľ skupiny Baumit a zakladateľ tejto súťaže.
 
Európska fasáda roka 2022: Prehľad víťazných projektov
 
 • Celkový víťaz: Galéria Cukrana, Slovinsko
 
 • Víťazi šiestich kategórií:
 
 • Jednogeneračný rodinný dom: Connemarra II House, Írsko
 
 • Viacgeneračný rodinný dom: Connerra II: LaScalA, Španielsko
 
 •  Nebytové priestory: Bavorská vysoká škola Augsburg, Nemecko
 
 • Historická renovácia: Friedensburg Schlaining, Rakúsko
 
 • Tepelná obnova: Všeobecná škola Volkach, Nemecko
 
 • Ohromení textúrou: Naživo v zelenej ulici Josepha Listera, Rakúsko
 
Spoločnosť Baumit International bola založená v roku 1988 a je jedným z popredných európskych
výrobcov stavebných materiálov. Baumit je vedúcou spoločnosťou vo výrobe vonkajších
tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS) a vrchných fasádnych náterov v strednej Európe.
Baumit vyrába ročne viac ako 40 miliónov metrov štvorcových zatepľovacích systémov najvyššej
kvality.
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Baumit Betón All In – nový ekologický výrobok

Každý, kto sa podujal na opravu domu, čelil problémom so stavebným odpadom a jeho
likvidáciou,pretože likvidácia takéhoto odpadu je v bežných odpadkových košoch zakázaná a je prísne
regulovaná. Rovnako aj veľké staveniská sa stretávajú s týmto problémom, ako aj s prepravou,
zapojením pracovníkov a zložitejšími predpismi pri likvidácii stavebného odpadu. Preprava si vyžaduje
špecializované vybavenie, ktoré zasa vytvára emisie oxidu uhličitého. Ukladanie stavebného odpadu
na neregulované skládky nesie so sebou riziko vysokých pokút.
 
Baumit ako inovátor zdravého životného štýlu, ktorý má na zreteli aj problém likvidácie stavebného
odpadu, začal vyrábať sériu výrobkov, pri spracovaní ktorých nezostáva obalový odpad.
 
Jedným z vyvinutých produktov je betón BETON ALL IN – továrensky pripravená suchá zmes vo
vreciach vyrobených z celulózových vláken, ktoré sa v ňom počas miešania s vodou rozpustia. S týmto
novým výrobkom možno v stavebníctve výrazne znížiť množstvo odpadu a zároveň stimulovať proces
výstavby a minimalizovať ďalšie náklady na dopravu, zapojenie pracovníkov, atď.
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Newsletter č. 5 - jún 2022
Milí čitatelia,

Vítame Vás v našom najnovšom bulletine, v ktorom Vás tím BEE-VET pozýva na cestu po celej
Európe – od Bruselu až po Valenciu. Pripravili sme pre Vás najzaujímavejšie novinky z oblasti
stavebníctva a energetickej efektívnosti.

Čítajte ďalej a dozviete sa o ocenení Európske hlavné mesto inklúzie a rozmanitosti, o Európskom
týždni odborných zručností, Najkrajšej fasáde Európy a mnohých ďalších.

Želáme vám príjemné čítanie!

   Nájdete nás na Facebooku a dozviete sa o posledných novinkách a udalostiach v projekte BEE-VET 

  Nájdete nás na Facebooku a dozviete sa o posledných novinkách a udalostiach v projekte BEE-VET 

 

Projekt BEE VET, 2019-1-BG01-KA202-062584, je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto
publikácia [oznámenie] odráža iba názory autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie

informácií obsiahnutých v tejto publikácii. 
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