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Co znamená EPLUG?

• Evropská platforma pro městskou zeleň - první svého druhu v Evropě

• Cílem platformy financované Evropskou komisí je zvýšit znalosti a doved
nosti potřebné k řešení problematiky biologické rozmanitosti, přizpůsobení
se klimatu a zlepšení životních podmínek v městských oblastech a rozšířit o
dborné znalosti studentů a odborníků v oblasti městské zeleně.

• Platforma sdružuje vzdělávací instituce z České republiky, Dánska, Finsk
a, Nizozemí, Rumunska a Španělska, které spolupracují s předními podniky
a samosprávami na vytvoření sítě center odborné excelence v Evropě.



Společné priority všech
center odborné excelence(CoVE)

• Zvyšování povědomí o městské zeleni

• Nábor pracovníků pro nový zelený trh p
ráce

• Vytváření smysluplných příležitostí pro
předávání znalostí

• Vytváření vysoce kvalitních učebních os
nov a vzdělávacích aktivit



Detaily 
projektu

• čtyřletýprojekt financovaný
v rámci programu Erasmus+

• je jedním ze sedmi
evropských center excelence
podpořených Evropskou Unií
v roce 2020

• uspěl v konkurenci 55
projektových žádostí, které
zahrnovali více než 1 300 
institucí odborného
vzdělávání a podniků z 27 
členských a 25 nečlenských
států EU.

• Celkový rozpočetprojektu
je 4 999 754 EUR, z čehož
na Vyšší odbornou školu a 
Střední zemědělskou školu
v Benešově připadá 399 
871 EUR

• Tyto finanční prostředky
jsou určeny zejména na
výjezdy, školení a semináře
pedagogů a odborníků z 
praxe, tvorbu nebo úpravu
vzdělávacích programů a 
realizaci praktických
výstupů projektu
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Partneři 
projektu v ČR

• VOŠ a SZeŠ Benešov

• vyšší odborná škola a střední
zemědělská škola nabízející
studium zemědělských a 
příbuzných oborů. 

• Střední škola se zaměřuje na
čtyři studijní obory: 
zemědělské podnikání, 
zahradnictví, veterinářství a 
přírodní vědy a nabízí tři
učňovské obory z oblasti
zemědělství, chovu koní a 
jezdectví a zahradnictví.

• Na vyšší odborné škole jsou
nabízeny dva obory, které
zahrnují studium
zemědělského podnikání a 
veterinární péče.

• ITTEC s.r.o.

• firma založená v roce 
1995 se specializuje na 
technologie pro 
zavlažování a ošetřování 
trávníků

• Společnost se stala nejen 
největším dovozcem 
závlahových systémů ve 
střední Evropě, ale také 
vzdělávacím zařízením se 
zaměřením na program 
inteligentního využití vody 
– program, který pomáhá 
porozumět kde, jak a proč 
šetřit vodou během 
zavlažování.



Tři hlavní priority v České republice

• Zvyšování povědomí o ozeleňování 
měst

• Nové učební osnovy a celoživotní 
vzdělávání

• Partnerství a výměna znalostí



Děkuji za vaši 
pozornost


