
 

 

  

Pozvánka 

 

 

Srdečně Vás zveme na přeshraniční setkání k tématu Adaptace měst a obcí na změnu 

klimatu a závěrečnou konferenci 

v rámci projektu ADAPTRegion AT-CZ, ATCZ210  

Jak se úspěšně a přeshraničně adaptovat na změnu 

klimatu v obcích 
 

Kdy:  9. listopadu 2022, 11:00 

Kde:  Brno, Svatopetrská Svatopetrská 7 a Otevřená zahrada Nadace Partnerství  

Co:  Diskuse o potřebách měst a obcí v příhraničních regionech při přípravě a realizaci 

investičních projektů, které pomáhají zmírnit dopady sucha, přívalových dešťů a dalších extrémních 

projevů počasí; prezentace příkladů dobré praxe a vyhlášení cen Přeshraniční Adapterra Awards.  

Program: 

11:00 – 12:30 Setkání sítě s exkurzí – téma: spolupráce veřejného a soukromého sektoru při 

adaptaci a návštěva příkladu dobré praxe – ukázková revitalizace areálu Svatopetrská a 

nábřeží Ponávky (sraz: v areálu Svatopetrská 7, 617 00 Brno) 

13:00 – 14:00 Oběd v Otevřené zahradě (Údolní 33, Brno) 

14:00 – 14:30 Přeshraniční Adapterra Awards 2022 – vyhlášení výsledků 

14:30 - 15:30 Panelová diskuse: adaptace v investičním procesu obcí 

● Zuzana Kudláčková – náměstkyně primátorky, České Budějovice 

● Jan Vitula – starosta, Židlochovice 

● Tomáš Dudík – starosta, Ořechov u Brna 

● Martin Ander – Nadace Partnerství 

15:30 – 15:50   Výstupy projektu ADAPTRegion AT-CZ  

15:50 – 16:00 Závěrečné shrnutí a výhled do budoucnosti 

Svou účast potvrďte do 4. 11. 2022 na e-mail frane@rera.cz nebo na telefonu 777 146 677.  
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Více o projektu ADAPTRegion AT-CZ, ATCZ210 

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více citelnější i v Evropě, staví společnost jak v 

Rakousku, tak v České republice před stejné nové výzvy. Cílem našeho projektu ADAPTRegion 

AT-CZ je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů v příhraniční oblasti kvalifikovaně reagovat 

na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené. Projekt 

je podpořen z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Vedoucím partnerem 

projektu ADAPTRegion AT-CZ je Nadace Partnerství. Projektovým partnerem je Energetická 

agentura Vysočiny, z jižních Čech pak Energy Centre České Budějovice a Regionální rozvojová 

agentura jižních Čech. Za Rakousko se zapojila organizace Klimabündbis Oberösterreich. 

Co nabízíme obcím 

Plánujete investiční projekt na rekonstrukci školy, stavbu domu sociální péče nebo úpravu 

uličního prostoru ve své obci apod.? Máme pro Vás nabídku konzultací k připravovaným 

investičním projektům. Rádi Vám poradíme, co by v zadání projektantovi nemělo chybět, aby 

obsahoval vhodná adaptační opatření a zároveň byl provozně co nejúspornější. Dále nabízíme 

inspirační kurz, který motivuje k realizaci adaptačních opatření v obcích.  

V rámci projektu byla založena přeshraniční otevřená síť ADAPTRegionu, která dlouhodobě 

propojuje projektové partnery, obce a další organizace za účelem přeshraniční výměny, 

přenosu znalostí a spolupráce v oblasti adaptace na změnu klimatu podle společného akčního 

plánu. V případě zájmu o připojení nás neváhejte kontaktovat na monika.hlavkova@nap.cz. 

 

Více informací naleznete na www.adapterraawards.eu. 
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