
Cena za 
ochranu životního 

prostředí

Všichni, kdo máte 
ekologické ambice

Všichni hrajete významnou úlohu, 
ať už přicházíte s podnětem nebo 
chcete podpořit některý projekt!

Přejděte na
environment.vinci.com

Ceny 

Hlavní cena

Cena za 
jednoduchost 

a účinnost

Cena poroty Cena obliby

Cena za 
techniku

Cena za vývoj 
postupů

Klima

Cena za 
techniku

Cena za vývoj 
postupů

Oběhové hospodářství

Cena za 
techniku

Cena za vývoj 
postupů

Přírodní prostředí

Ceny budou předávány ve vašem regionu i na mezinárodní úrovni!

https://preprod-vinci.mycrowdcompany.com/fr/login/

Můžete se zúčastnit  
až do 28. února 2021!

environment.vinci.com

Pravidla soutěže jsou k dispozici 
na platformě.

Vaše korespondentka: 
Jana Jursová,

tel.: +420 730 561 230

Podniková ekoložka: 
Edita Miláčková, 

tel.: +420 724 903 199



Cena za ochranu životního prostředí, 
jak to probíhá?

Vaše kontakty Dejte hlas svým 
oblíbeným nápadům

Na regionální 
úrovni

Porota představí seznam vítězů 
s přihlédnutím k počtu hlasů 
a názoru odborníků.

V každém regionu proběhne 
předávání cen.

Konečná porota prostuduje 
návrhy vybrané za každý region 
i získané hlasy a vyhlásí vítěze.
 
Závěrečné slavnostní předávání 
cen proběhne v Paříži.

Na mezinárodní 
úrovni

Dvě fáze

Kalendář

Regiony

Chcete-li se nechat inspirovat, objevit nápady jiných, či 
pomoci předkladatelům projektů:

Afrika

Asie Oceánie

Latinská 
Amerika

Severní 
Amerika
(Kanada, USA)

Francie
regiony Středovýchodní Francie, Grand Est, Ile de France, 
Středozemí, Normandie, Západ a Jihozápad

Evropa
Německo,
Benelux,
Východní Evropa,
Severní Evropa,
Jižní Evropa,
Spojené království

Je v zájmu klimatu
(snížení emisí CO2, energetická 

účinnost, trvanlivost 
staveb atd.)

Pomáhá zachovat 
přírodní prostředí

(biodiverzita, voda, vzduch, 
půda atd.) 

Vykonal/a jste čin, který:

Optimalizuje zdroje díky 
oběhové ekonomice
(třídění a zhodnocování 

odpadů, recyklované 
materiály apod.)

PŘEDSTAVTE SVŮJ NÁPAD! 

ZAPOJTE SE!

PŘEJDĚTE NA 
ENVIRONMENT.VINCI.COM

Chcete-li se zapojit, není nic jednoduššího!
Při prvním připojení musíte vyplnit své údaje, nebo se připojit 

k jedné z oblastí...

22. 
září 2020

Zahájení 
platformy

28. 
února 2021

Ukončení fáze 
přijímání přihlášek

Červen 
2021

Předání 
regionální ceny

Březen 
2021

Regionální 
hlasování

Červenec 
2021

Finální 
hlasování

Podzim 
2021

ceny

Kontaktní osoby jsou vám k dispozici i 
ve vašem regionu a poradí vám a pomohou 
s účastí na cenách za ochranu životního 
prostředí.

Seznam kontaktů je k dispozici 
na uvedeném odkazu.

Od 1. března 2021 budete moci hlasovat 
pro projekty z vašeho regionu, ať jste 
předkladatelem projektu, nebo ne.

Každý hlas pomůže!




