POZVÁNKA
Přeshraniční inspirační kurz
pro zástupce měst a obcí
29. září 2022
Nadace Partnerství
Brno, Údolní 33

Inspirační kurz: Adaptace na změnu klimatu ve městech a
obcích společně a přeshraničně
Připravujete ve své obci nové investiční projekty a přemýšlíte, jaká adaptační
opatření je vhodné realizovat? Jak čelit dopadům změny klimatu a jejím
různým projevům – horko, sucho, přívalové deště ad.? Jak vytvořit příjemná a
dobře obyvatelná místa v obci i během horkých dní? Jak zapojit do adaptace
místní obyvatele a další organizace?
Zveme vás 29. září 2022 do Otevřené zahrady Nadace Partnerství na inspirační
vzdělávací kurz pro zaměstnance měst a obcí.
Na co se můžete těšit:
● uvidíte technologická řešení, které pomáhají efektivně hospodařit s
energiemi, omezit letní přehřívání budov nebo udržitelně hospodařit s
vodou,
● budete se moct doptat na podrobnosti, jak tato řešení fungují v praxi,
● rozšíříte si obzory ohledně adaptací na dopady klimatické změny a
získáte tipy, jak s tématem v rámci obce pracovat či jak připravit
kvalitní investiční projekt,
● navštívíte jedinečný areál Otevřené zahrady v Brně pod Špilberkem,
● získáte novou inspiraci při výměně zkušeností s ostatními zástupci
měst a obcí.

Global denken

lokal handeln.
Program:
10:00 Uvítání, představení lektorů a programu celého dne
10:10 Změna klimatu a její dopady v česko-rakouském příhraničí
Magdalena Maceková
10:40 Realizace adaptačních projektů ve městech a obcích – technologická a procesní
řešení
Martin Ander a Martin Čech
12:15 Oběd
13:15 Prohlídka areálu Otevřené zahrady v Brně a realizovaných adaptačních opatření
Martin Čech
15:15 Přestávka na kávu
15:30 Adaptační projekty z blízka
Inspirace z realizovaných projektů
Návrhy projektů řešené v obcích účastníků
Společná diskuse nad řešeními a návrhy projektů
17:15 Shrnutí a závěr
17:45 Síťování – společná večeře (cca do 19:00)

Svou účast prosím potvrďte do 22. září 2022 na e-mail: monika.hlavkova@nap.cz

Další informace o projektu naleznete na www.adapterraawards.eu nebo https://www.atcz.eu/adaptregion-at_cz.

