
Co můžete očekávat:
příležitost k inspiraci příklady

 dobré praxe
informace o dotačních příležitostech

a technické pomoci
prostor k vyjádření doporučení pro centrální 

orgány veřejné správy 

Záštitu nad akcí převzal
hejtman Karlovarského kraje
Petr Kulhánek, senátorka
Věra Procházková a senátoři
Miroslav Balatka, Miroslav
Plevný a Přemysl Rabas.

Akci organizuje
Nadace Partnerství ve spolupráci
s Paktem starostů a primátorů a

Ministerstvem životního prostředí ČR

7. března 2023, 9:00-15:307. března 2023, 9:00-15:307. března 2023, 9:00-15:30   
Inovační centrum INION, Drahomířino nábřeží 16, Karlovy VaryInovační centrum INION, Drahomířino nábřeží 16, Karlovy VaryInovační centrum INION, Drahomířino nábřeží 16, Karlovy Vary

Setkání pro zástupce měst, obcí a jejich příspěvkovýchSetkání pro zástupce měst, obcí a jejich příspěvkovýchSetkání pro zástupce měst, obcí a jejich příspěvkových
organizací. Cílem je diskutovat otázky připravenostiorganizací. Cílem je diskutovat otázky připravenostiorganizací. Cílem je diskutovat otázky připravenosti   
regionu Podkrušnohoří na rizika dlouhodobéhoregionu Podkrušnohoří na rizika dlouhodobéhoregionu Podkrušnohoří na rizika dlouhodobého   
sucha, přívalových dešťů a další výzvy, kterésucha, přívalových dešťů a další výzvy, kterésucha, přívalových dešťů a další výzvy, které   
před nás staví dopady klimatické změny.před nás staví dopady klimatické změny.před nás staví dopady klimatické změny.

https://www.lifetreecheck.eu/cs/Events/Jak-pripravit-Podkrusnohori-na-rizika-sucha?utm_medium=pdf&utm_source=dokument&utm_campaign=CoM-pozvanka&utm_content=Seminar-7-3-2023


9:00

9:30-9:45

9:45 – 10:15

10:15 – 11:15 

11:15 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 14:30 

14:30 – 15:30 

– Když se sídliště musí adaptovat na nové podmínky
   Jana Drápalová (starostka městské části Brno-Nový Lískovec)
– Úspory energií a pasivní chlazení ve veřejných budovách
   Martin Čech (technik, správce areálu Otevřená zahrada)
– Adaptační plánování a dotační podpora adaptačních opatření
   Dita Tesařová (specialistka projektového financování)

– Nové technologie výsadby stromů ve veřejném prostoru
   Katarína Ruschková (vedoucí Odboru životního prostředí, Jihlava)
– Prozíravé hospodaření s dešťovou vodou
   Magda Maceková (specialistka na kvalitu veřejného prostoru)
– Zlepšení zemědělského hospodaření na obecních pozemcích
   Martin Smetana (zemědělec, poradce programu Živá půda)

Registrace účastníků

Úvod

Problémy spojené s klimatickou změnou v Podkrušnohoří a
jejich možná řešení
Martin Ander (vedoucí programu adaptace na změnu klimatu,
Nadace Partnerství)

Vnímání dopadů klimatické změny v regionu, bariéry pro
adaptaci v obcích, doporučení pro kraj a stát
World Cafe (3-4 diskusní skupiny)

Shrnutí, diskuse

Přestávka s občerstvením

Inspirace z dobré praxe I

Inspirace z dobré praxe II

Shrnutí, závěr

Oběd a neformální networking

Program


