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Z webu ICM 

Soutěž MPO – projekty 

využívající druhotné suroviny 

Právě probíhá 3. ročník soutěže 
Přeměna odpadů na zdroje, ve 

které pořadatel – Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ocení 

inspirativní projekty hledající 

nové využití pro druhotné 
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suroviny. Cílem je šetřit primární 

zdroje a přírodu. 

Soutěž je určena projektům, které se 

zabývají zpracováním odpadu a 

inspirují tak k budování 

odpovědného přístupu k využívání 

surovin. Může jít jak o upcyklaci 
odpadu, tak o projekty, které skrz 

krátký videospot inspirují k 

využívání použitých výrobků pro 

druhé. Více informací o soutěži 

naleznete na 

https://druhotnasurovina.cz/. 

Soutěžit lze celkem v sedmi 

kategoriích: 

· výrobní podniky 

· stavebnictví 

· projekty veřejné správy 

· studenti VŠ 

· studenti VOŠ, SŠ, SOU 

· žáci ZŠ, ZUŠ a DDM nebo 

dalších organizací volnočasových 

aktivit 

· videoprojekty žáků ZŠ, 

organizací volnočasových aktivit, 

studentů VOŠ, SŠ a SOU  

Kreativitě se zde meze nekladou, 

inspirativní projekty si můžete 

prohlédnout zde. 

Pro přihlášení stačí vyplnit 

jednoduchý elektronický formulář, 

zapojení do soutěže je zdarma. Své 

projekty můžete posílat do konce 

března. 

 

 

Zdroj: druhotnasurovina.cz 

 

Další články zde: 
https://icm.turnov.cz/  
 
 
 

http://druhotnasurovina.cz/
https://druhotnasurovina.cz/#inspiration
https://druhotnasurovina.cz/registration/
https://druhotnasurovina.cz/
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Čtvrtek, pátek 4., 5. 4. 2019 

Kino SFÉRA 

Od 19:30 

Shazam! 

 

 

Středa 3. 4. 2019 

Kino SFÉRA 

Cestovatelský klub 

Od 18:00 

Norsko 

 

Čtvrtek 4. 4. 2019 

Muzeum Českého ráje 

Zahájení výstavy 

Od 17:00 

Zkamenělé stopy aneb Po stopách 

dávných živočichů 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/shazam
http://www.kcturnov.cz/norsko
http://www.muzeum-turnov.cz/akce/zkamenele-stopy-aneb-po-stopach-davnych-zivocichu-zahajeni-vystavy/?zobrazit=
http://www.muzeum-turnov.cz/akce/zkamenele-stopy-aneb-po-stopach-davnych-zivocichu-zahajeni-vystavy/?zobrazit=
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Pátek 5. 4. 2019 

Kavárna KUS 

Od 20:00 

Za-beat! & Rozum Brothers 

 

Neděle 7. 4. 2019 

Kino SFÉRA 

Od 19:30 

Teroristka 

 

Prohlédni si celou nabídku 

kulturních akcí na webu KC 

Střelnice!  

http://www.kcturnov.cz/  

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

http://www.kcturnov.cz/zabeat-amp-rozumbrothers
http://www.kcturnov.cz/teroristka
http://www.kcturnov.cz/
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.ponorkaturnov.cz/

