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POZVÁNKA
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje
Vás srdečně zvou na seminář

Jak předcházet suchu a povodním
ONLINE
SEMINÁŘ
Trápí vaši obec nedostatek vody, řešíte následky přívalových dešťů či lokálních záplav? Buďte připraveni na klimatické
extrémy. Pomozte zadržet vodu v krajině, zaměřte se na efektivnější využívání dešťové vody, výsadbu zeleně či posílení
zdrojů pitné vody. Ministerstvo životního prostředí aktuálně nabízí na opatření proti suchu a povodním 1 miliardu korun
z Operačního programu Životní prostředí, další prostředky jsou připraveny v Národním programu Životní prostředí
nebo v Norských fondech.
Na semináři určeném pro zástupce měst a obcí se dozvíte, na jaké projekty můžete získat dotační podporu a jaké výhody
obyvatelům vaší obce opatření přinesou. Zjistíte, jak se do programů zapojit a jak správně postupovat. Inspirací pro vás
budou již zrealizované projekty, které představí sami jejich zadavatelé. Prostor bude i pro individuální konzultace.
KDY A KDE
6. října 2020 / Brno
Seminář se uskuteční v online podobě. Pro více informací pište na seminare@sfzp.cz.
PROGRAM
930–1000
1000–1005
1005–1035
1035–1055
1055–1115
1115–1135
1135–1150
1150–1250
		
		
		
1250–1310
1310–1330

Registrace účastníků
Zahájení
Podpora z OPŽP na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a hospodaření
se srážkovou vodou v zastavěném území
Revitalizace vodních ploch u Horního Benešova (Ing. Leopold Benda)
Revitalizace střech a nakládání s dešťovou vodou – ZŠ Mlýnská v Mohelnici (Ing. Pavel Kuba, starosta)
Norské fondy: nové přístupy v boji s klimatickou změnou
Dotazy, přestávka
Národní program Životní prostředí – dotační příležitosti zejména pro malé obce
Dotace na zajištění zdrojů pitné vody, výzva č. 2/2018 NPŽP
Dotace na domovní čistírny odpadních vod, výzva č. 12/2019 NPŽP
Dotace na výsadbu stromů, výzva č. 9/2019 NPŽP
Představení nového Agendového informačního systému (AIS SFŽP ČR)
Dotazy, diskuze, individuální konzultace

V případě dotazů nás kontaktujte na seminare@sfzp.cz.
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