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"По следите на...

""ПоПо  следитеследите  нана  отпадъкаотпадъка""
Филмът проследява работата по събирането, изследването и
систематизирането на отпадъците по крайбрежието в района на
Бургас в рамките на проекта "Иновационни техники и методи за
намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на
Черноморието".

Споделете с приятели:

Работата на българските екипи от доброволци, в съчетание с тази на партньори от
Румъния и Грузия, доставя данни за интерактивна карта, която проследява източниците,
пътя и натрупването на отпадъците. Освен че има принос в борбата за намаляване на
източниците на отпадъци, проектът има и устойчиво въздействие върху отношението
към околната среда на населението и посетителите на Черноморския регион.

Един от вдъхновяващите герои във филма е и нидерландският младеж Боян Слат.
Неговото име е световен символ в борбата с плаващата пластмаса в реките и океаните.

Продуцент: Проект "Иновационни техники и методи за намаляване на морските
отпадъци в крайбрежните райони на Черноморието", финансиран по СОП "Черноморски
басейн 2014-2020"

Акценти

ПървиПърви  наградинагради „ „МузикалноМузикално
събитиесъбитие  нана  годинатагодината –  – ВечнатаВечната
музикамузика 2020“ 2020“
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