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Slovo zakladatelky
Rok se s rokem sešel a jako povinnost každé neziskové organizace, tak i naše je pochlubilt se s

výsledky našeho úsilí a alespoň stručně shrnout, na čem jsme v roce 2021 pracovali. Tentokrát

jsme se ale rozhodli pro netradiční formu a namísto dlouhých textů jsme natočili rozhovory o

klíčových projektech, milnících roků a tématech, kterým se v INCIEN věnujeme. 

Video si můžete, včetně nestárnoucího přání do celého (a každého dalšího roku) prohlédnout na

profilu INCIEN na síti Youtube. 

Rok 2021 byl pro nás rokem přípravy na významnou transformaci fungování, rozdělení aktivit do

pěti základních pilířů a přípravě na tzv. upgrade na verzi INCIEN 2.0. 

Velké díky tak patří jak všem partnerům, zákazníkům, dobrovolníkům a samozřejmě členům týmu,

tak i členům dozorčí a správní rady. Reakcí a zpětné vazby si vážíme i od našich fanoušků na

sociálních a jiných sítích a těšíme se z pevných základů, na kterých můžeme stavět v roce 2022. 

S díky všem, kteří právě čtete tato slova, Soňa Klepek Jonášová 
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Hlavní milníky 
roku 2021



8 uspořádaných
konferencí
(Odpad zdrojem,
Ekoinovační
forum, Česko
jako cirkulární
hotspot)

>100
konzultací
firmám

>1800
proškolených
profesionálů v
praxi

>100 konzultací obcím,
>80 fyzických analýz
odpadu (v obcích a
firmách)

2 cirkulární
skeny (pro
Prahu a
Středočeský
kraj)

INCIEN 2015 - 2021 v číslech

>80
odmoderovaných
diskuzí 
a workshopů 

1 EKO Oskar za
produkci BioCNG z
odpadních vod

>5 výzkumných
projektů v
oblasti
cirkularity 



Výběr
nejzajímavějších
projektů
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CIRKULÁRNÍ

SKEN PRO SČK

Ve spolupráci se

Středočeským

inovačním centrem

jsme pracovali na

dalším cirkulárním

skenu - tentokrát

pro celý region!

PROGRAM

CIRKULÁRNÍ

ZADÁVÁNÍ

Díky Nadaci Jistota

KB jsme realizovali

semináře,

publikovali a

vzdělávali o

cirkulárním

zadávání.

DEKARBONIZACE

ČESKÉHO

PRŮMYSLU

CIRKULARITOU

Ve spolupráci s

European Climate

Foundation jsme

odstartovali studii,

jejíž výsledky

publikujeme v roce

2022.

VÝBĚR PROJEKTŮ ROKU 2021

A o mnohých dalších se
dočtete na našem

portálu www.zajimej.se

LIDL BEZ ODPADU

Pro společnost LIDL

jsme zrealizovali

analýzu

odpadového

hospodářství s

cílem minimalizace

skládkovaného

odpadu.

KURZY O

CIRKULARITĚ

50 účastníků

studuje kurzy o

cirkularitě v

zadávání. INCIEN

Akademie v součtu

v roce 2021

proškolila na 600

účastníků.

CIRKULARITA VE

STAVEBNICTVÍ

Zahájili jsme

celoevropský

projekt BUS-go-

Circular zaměřený

na vzdělávání ve

stavebnictví.

Zaměřuje se na

zvyšování

kompetencí.



Kampus Hybernská 
jako cirkulární hotspot

Společně s Kampusem Hybernská z.ú. budujeme fyzické místo - oázu cirkularity v
centru Prahy. Splečně organizujeme akce, semináře, pracovní skupiny a spojujeme
vzdělávání s exkurzemi a návštěvami projektů jako je Cirkulární dílna, Knihovna věcí
nebo upcyklovaná kavárna Hlína a Galerie Kampusu. Ozeleňujeme betonový
vnitroblok, kompostujeme, pěstujeme, spolupracujem. Spojujeme informace s praxí. 

Online přenos z Kampusu Hybernská o realizaci 
cirkulárních pilotních projektů, jež mění vize na realitu!
https://www.youtube.com/watch?v=JyCTuPC3vMs 
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KAMPUS

HYBERNSKÁ

JAKO

CIRKULÁRNÍ

HOTSPOT

 



Nová struktura
AKTA-X



Cirkulární
akademie

Cirkulární
konzultace

Think
Tank

Advokacie 
pro

cirkularitu

Český
cirkulární
hotspot

A K T A X

Struktura AKTA-X pro INCIEN 2.0

Budování
komunity partnerů  
na platformě,
která: 

Informuje
Inspiruje
Propojuje
Podporuje
vznik nových
projektů

Každoroční kurzy o
cirkulární ekonomice
Přednášky & workhsopy
o cirkulární ekonomice

Expertní konzultace
Účast na odborných
skupinách & rádach
(měst i firem) 

Výzkumné aktivity
INCIEN 
Projekty rozvíjející
témata cirkularity 
Mezinárodní a
národní  konsorciální
projekty

Aktivní
prosazování
principů
cirkulární
ekonomiky na
legislativní
úrovni 



Circular
Academy

Circular
Consulta-

tions

Think
Tank

Advocacy
for 

circularity

Czech
circular
hotspot

A K T A X

Structure AKTA-X for INCIEN 2.0

Building a
community of
partners on a
platform that:

Informs
inspires
connects
supports the
creation of
new projects

Annual courses on
circular economics
Lectures and workshops
on circular economics

Expert consultations
Participation in
professional groups &
councils (cities and
companies)

INCIEN research
activities
Projects developing
topics of circularity
International and
national consortium
projects

Active
enforcement of
the principles of
circular
economics at
the legislative
level



Závěrečné
videorozhovory
INCIEN



https://youtu.be/M29r2ja-msM?t=1

Úvodní slovo Soni Klepek Jonášové
ředitelky INCIEN

Výroční zpráva formou videa

O vizích INCIEN, o přání nám všem do
dalších let 



Výroční zpráva formou videa

https://youtu.be/M29r2ja-msM?t=190

Pavel Zedníček, 
výkonný ředitel INCIEN



Výroční zpráva formou videa

https://youtu.be/M29r2ja-msM?t=1179

Štěpán Vashkevich, programový manažer
pro textil



Výroční zpráva formou videa

https://youtu.be/M29r2ja-msM?t=2178

Dagmar Milerová Prášková, 
vedoucí divize Akademie INCIEN



Výroční zpráva formou videa

https://youtu.be/M29r2ja-msM?t=3124

Petr Novotný, 
vedoucí divize Konzultace INCIEN 



Plány na rok 2022



1

2

3

4

5

6

ROZJEZD ČESKÉHO

CIRKULÁRNÍHO

HOTSPOTU

Abychom vytvořili

funkční komuntu

kolem INCIEN a

společně pracovali na

konkrétních

cirkulárních

projektech. 

POMOC S

PROSAZENÍM

ZÁLOHOVÁNÍ V

ČESKÉ REPUBLICE

Protože věříme, že

nápojové obaly a

další materiály mají

hodnotu, kterou si

zákazníci i systém

zašlouží získat zpět. 

MEZINÁRODNÍ

VÝZKUMNÉ &

EDUKAČNÍ

PROGRAMY

Pod taktovkou

INCIEN ThinkTank a

ve spolupráci s

národními i

nadnárodními

partnery.

A CO CHYSTÁME V ROCE 2022? 

O aktuálních akcích a
plánech můžete najít
informace na našem

webu www.incien.org

 KURZY 

O CIRKULARITĚ

V plánu máme

profesionalizaci a

rozšiřování vzdělávání v

oblasti cirkulární

ekonomiky pod

hlavičkou INCIEN

Akademie ve spolupráci

s univerzitami a dalšími

partnery. 

UDRŽÍME SI

POZICI LÍDRA

V oblasti

propojování,

informování,

inspirování a

pomoci Česku v

přechodu z

lineárního na

cirkulární systém

fungování!

ESG STRATEGIE

PRO KKCG

Jako pilotní projekt

pro hledání cest, jak

cirkularitu efektivně

zavádět do strategií

firem, jsme uzavřeli

spolupráci se

společností KKCG. 

ADVOKACIE

 

KONZULTACE

 

THINK-TANK

 

AKADEMIE

 

HOTSPOT

 

CELÝ TÝM

 



We close the loop
závěrečnou zprávu INCIEN
připravila Soňa Klepek
Jonášová. 

www.incien.org



Finanční výsledky 


