
Příroda zvítězí

Podpořte biodiverzitu 
svým nápadem

Hlavní cena
30 000 eur!
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JAK SE ZÚČASTNIT

Máte nápad, jak zvýšit povědomí o biologické hodnotě lomů a pískoven a přispět k jejímu 
dalšímu posílení? Přihlaste se do soutěže, je to snadné!

1. Zvolte si kategorii

Soutěžní projekty se dělí na výzkumné a veřejné komunitní.

Výzkumné projekty:

• Péče o biodiverzitu

• Výzkum druhů a jejich stanovišť

• Za hranicemi lomu

Projekty, které zvýší povědomí o ekologii těžebních lokalit a/nebo povedou ke zvýšení 
biodiverzity, zlepšení stavu krajiny nebo hospodaření s vodou, jsou určeny zejména 
pro studenty univerzit, akademiky, vědce, odborné pracovníky a neziskové 
organizace.
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Veřejné komunitní projekty:

• Biodiverzita a vzdělávání

• Propojení lomů a místní komunity

• Studentský projekt (pro studenty základních a středních škol)

Projekty, které pomohou lépe propojit těžební místa a aktivity těžebních společností s místní 
komunitou a zvýšit povědomí širší veřejnosti o biodiverzitě na těchto místech, jsou vhodné 
pro jednotlivce nebo školy, neziskové a ekologické organizace, ať už s vědeckým zázemím 
nebo bez něj, ale se zájmem o přírodu.

PODPOŘTE
BIODIVERZITU!



2. Přihlaste svůj projekt 
Vyberte si soutěžní lokalitu a vypracujte návrh projektu. Svůj návrh přihlaste na webu 
www.quarrylifeaward.cz do 20. listopadu 2017.

Quarry Life Award v číslech

Soutěž od svého počátku v roce 2012 dosáhla mezinárodního úspěchu. Čísla za první tři 
ročníky hovoří za vše. 

• více než 100 zapojených lomů a pískoven 

• 25 zúčastněných zemí 

• přes 1 100 předložených návrhů projektů 

• 269 uskutečněných projektů 

• více než 1 000 zapojených přírodovědců 

• předány ceny v hodnotě 750 000 eur

ZÚČASTNĚTE SE!



3. Realizujte svůj projekt

V každé zemi postoupí 6 projektů (3 výzkumné a 3 veřejné komunitní projekty) 
do realizační fáze soutěže. Dne 1. prosince 2017 oznámíme, které projekty národní porota 
vybrala. Realizační fáze soutěže bude probíhat od 1. ledna do 20. září 2018. Během této 
doby mohou vybraní soutěžící navštěvovat soutěžní lokality a pracovat na svém projektu. 
Do 20. září 2018 musí týmy předložit závěrečnou zprávu o max. 10 stranách. Se svým 
projektem se budou týmy moci účastnit jak národní, tak mezinárodní soutěže, pokud 
odevzdají závěrečnou zprávu také v anglickém jazyce.

A VÍTĚZI JSOU...

V národní soutěži získají nejlepší projekty 
ceny 5 000 eur a 2 500 eur. Ceny budou 
uděleny zvlášť pro projekty výzkumné 
a zvlášť pro projekty veřejné komunitní. 

V mezinárodní soutěži získají vítězové 
všech 6 kategorií cenu 10 000 eur. 
Nejlepší projekt celé soutěže bude oceněn 
30 000 eury.

ZÚČASTNĚTE SE!



Zúčastněte se soutěže Quarry Life Award a pomozte 
podpořit biodiverzitu těžebních míst.

Ve více než 1000 lomech a pískovnách po celém světě se skupina HeidelbergCement 
zavazuje k péči o biodiverzitu podporou výjimečné místní flóry a fauny v průběhu 
dobývání i po jeho ukončení.

Těžební lokality se vyznačují velkou biodiverzitou, a to díky pestré mozaice biotopů, které 
se zde nacházejí. Navrhněte svůj vlastní projekt zaměřený na přírodu a zvyšte povědomí 
o biologické hodnotě těžebních míst, přispějte k jejímu dalšímu posílení a sdílejte své 
nápady s vědeckou komunitou, neziskovými organizacemi, zájmovými skupinami a našimi 
provozovnami.

Zveme Vás do našich lomů a pískoven po celém světě!
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1. Lom Branžovy    4. Lom Mokrá

2. Štěrkopískovna Planá nad Lužnicí 5. Lom Hrabůvka

3. Lom Pohled    6. Štěrkopískovna Bytča
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Soutěžní lomy a pískovny



Příroda zvítězí
Zaregistrujte se

Přejete si zúčastnit se Quarry Life Award? Tři kroky k jednoduchému přihlášení projektu:

1. Vyberte si kategorii z výzkumných nebo veřejných komunitních projektů. 

2. Zvolte si soutěžní lokalitu. 

3. Vypracujte návrh projektu a přihlaste jej do 20. listopadu 2017 na webu  
www.quarrylifeaward.cz.

Vyhrajte až 30 000 eur
Porotci každé národní soutěže vyberou 6 nejlepších návrhů projektů (tři projekty 
výzkumné a tři projekty veřejné komunitní), které se zúčastní národní i mezinárodní 
soutěže. V národní soutěži mohou projekty získat až 5 000 eur, v mezinárodní soutěži 
budou uděleny ceny 10 000 eur vítěznému projektu v každé kategorii a nejlepší projekt 
bude oceněn hlavní cenou ve výši 30 000 eur. 

Na webové stránce soutěže naleznete archiv projektů z předešlých ročníků. Chcete-li 
navštívit soutěžní lokalitu, dozvědět se o ní více informací nebo máte otázky ohledně 
soutěže, kontaktujte národní koordinační tým. 

E-mail: quarrylifeaward.cz@heidelbergcement.com

Telefon: +420 544 122 202

Web: www.quarrylifeaward.cz

 


