POZVÁNKA
Přeshraniční inspirační kurz
pro zástupce měst a obcí
20. – 21. října 2022
Hotel Happy Star Hnanice

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 atd.? Jak vytvořit příjemná a
dobře obyvatelná místa v obci i během horkých dní? Jak zapojit do adaptace
místní obyvatele a další organizace?
Zveme vás 20. a 21. října 2022 do Hotelu Happy Star v Hnanicích a do
dolnorakouského Retzu na inspirační vzdělávací kurz s přeshraniční výměnou
zkušeností pro zástupce měst a obcí.
Na co se můžete těšit:
● uvidíte adaptační řešení, která pomáhají udržitelně hospodařit s
vodou, ochlazovat okolní prostředí nebo se vypořádávat s dopady
zemědělské činnosti v krajině,
● 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 kolegy z modelového adaptačního regionu KLAR! Unser
Klima Retzer Land,
● získáte novou inspiraci při výměně zkušeností s ostatními zástupci
měst a obcí.

Global denken

lokal handeln.
Program:
20. 10.

11:00

Registrace účastníků

11:30 Uvítání, představení lektorů a programu celého dne
11:45 Změna klimatu a její dopady v česko-rakouském příhraničí
Magdalena Maceková
12:15 Realizace adaptačních projektů ve městech a obcích – technologická řešení
Martin Čech
13:00 Oběd
14:00 Realizace adaptačních projektů ve městech a obcích – procesní řešení
Martin Ander
15:00 Shrnutí teoretické části
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 závěry 1. dne
od Ubytování a síťování – společná večeře
17:45
21. 10.

9:00 Odjezd z ubytování do Retzu
10:00 Unser Klima Retzer Land – představení konceptu KLAR! modelového
adaptačního regionu a jeho aktivit při kávě
Theresa Brandstetter
10:45 Návštěva adaptačních projektů v Retzer Land
12:00 Odjezd k hotelu do Hnanic, ukončení akce
Svou účast prosím potvrďte do 14. října 2022 ZDE: https://forms.gle/TtuYhMcQboFo2Dmi7

POZVÁNKA
Přeshraniční inspirační kurz
pro zástupce měst a obcí
20. – 21. října 2022
Hotel Happy Star Hnanice

Pro účastníky kurzu je hrazeno občerstvení (mimo večeři), ubytování se snídaní, autobus,
tlumočení a školící materiály z projektu ADAPTRegion AT-CZ, ATCZ210. Změna programu
vyhrazena.
Další informace o projektu naleznete na www.adapterraawards.eu nebo https://www.atcz.eu/adaptregion-at_cz.

