Nabídka GRÜNE LIGY

Rámcová směrnice pro vodní
politiku ES
Rámcová směrnice o vodách (RSV) se
zaměřuje na ochranu a zlepšení stavu vod
a na podporu trvalého a vyváženého vodního hospodářství. V budoucnu by měly
být vodní útvary přesahující hranice států a
zemí obhospodařovány na základě společných postupů. Prvořadým environmentálním cílem Rámcové směrnice o vodách je
dosažení „dobrého stavu“ vod do roku 2015.

Praktické příklady
Již od poloviny roku 2006 ukazuje GRÜNE
LIGA na dobrých příkladech, jak široké je
spektrum navrhovaných opatření pro zlepšení kvality vod. Formou bodového infolistu
jsou praktické případy přehledně popsány
pro potřeby občanských sdružení, vodohospodářských úřadů i projekčních kanceláří.
Vydařené projekty a aktuální otázky implementace RSV jsou blíže představeny na seminářích pořádaných organizací GRÜNE LIGA.

Posláním GRÜNE LIGY je podpořit zapojení
veřejnosti do realizace cílů Rámcové směrnice o
vodách. Pro tyto účely jsou připraveny následující
materiály:
• praktické příklady implementace v
němčině a češtině
• výstava k zapůjčení (v němčině)
• letáky v němčině a češtině
• každého půl roku vycházející oběžník
„RSV - Info“
• měsíčně vycházející „Vodní list“ s
krátkými zprávami a termíny
• další informace v němčině i češtině
jsou přístupné na adrese www.wrrl-info.de

Dali jsme se do toho!
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Projekt „‘Best practice’ příklady v Německu
a Česku“ je ﬁnancován Spolkovým ministerstvem životního prostředí a Spolkovým úřadem pro životní prostředí z „Poradenského
a pomocného programu pro ochranu životního prostředí v zemích střední a východní
Evropy, Kavkazu a střední Asie.“ Za obsah
těchto zveřejnění jsou odpovědni autoři.

Ochrana vod:
Best practice příklady v Německu a Česku
Pro naplnění cílů Rámcové směrnice o
vodách z hlediska přeshraniční ochrany vod
sází německá nevládní nezisková organizace GRÜNE LIGA na mezinárodní spolupráci.
Proto spolupracuje od července 2008 s Arnikou, českou organizací zabývající se ochranou přírody a životního prostředí.

Propojení
GRÜNE LIGA usiluje o spolupráci nevládních organizací v jednotlivých povodích,
i o kooperace přesahující hranici spolkových zemí, či na mezinárodní úrovni.

Spolupráce s českou nevládní neziskovou organizací Arnika
Pro prohloubení vztahu s Českou republikou
zahájila GRÜNE LIGA projekt „Best practice – příklady v Německu a Česku“. Společně
s Arnikou, naším projektovým partnerem,
pracujeme na implementaci Rámcové směrnice o vodách v povodích řek Labe a Moravy.

Projekt „Best praktice –
příklady v Německu a Česku“
GRÜNE LIGA a ARNIKA představují české
odborné veřejnosti (spolky, úřady, projekční
kanceláře) vybrané dobré příklady hotových
opatření z německého vodního hospodářství.
Stávající praktické příklady správné ochraně
vod jsou přeloženy do češtiny. V Německu i v
České republice pořádáme semináře a exkurze, které seznamují účastníky s vybranými
projekty a umožňují diskusi německých a českých odborníků.

Co se nám už podařilo?

Co připravujeme?
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V září jsme uskutečnili několikadenní exkurzi
do okolí Hamburku a Brém. Sponzor projektu,
projektový partner a odborníci z příslušných
organizací a úřadů vysvětlili přímo v místě
jednotlivá opatření a zhodnotili jejich účinnost. Obzvlášť velký zájem českých účastníků
byl o realizace projektů s intenzivním zapojením veřejnosti. V prosinci se v Praze uskutečnil seminář s názvem „Plány povodí řek Labe
a Moravy.“ Seminář ukázal živý zájem jednotlivých účastníků z řad vodohospodářských
orgánů, univerzit a neziskových organizací o
diskusi.

Na jaro tohoto roku chystáme několikadenní
exkurzi v České republice, při které by měly
být představeny dobré příklady z oblasti
ochrany vod ve srovnání s dřívějšími tradičními postupy. Druhá exkurze se uskuteční na
podzim pravděpodobně do Bavorska. V Praze
bude také uspořádán další seminář k Rámcové směrnici o vodách.

Na stránce www.wrrl-info.de umístila GRÜNE
LIGA četné informace o projektu, mezi jinými
„Praktické příklady“ v češtině i příspěvky jednotlivých referentů ze semináře.

2010
Na první polovinu roku 2010 připravujeme
exkurzi k revitalizacím do Durynska a Saska.
Přesná místa nejsou zatím známa, budou
ale uveřejněna na internetových stránkách
www.wrrl-info.de a www.voda.arnika.org

