Předmět: Nabídka poradenství v oblasti adaptačních opatření na změnu
klimatu

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás informovat o právě probíhajícím projektu ADAPTRegion AT-CZ v programu
Interreg Rakousko – Česká republika a zároveň Vám nabídnout poradenství v oblasti
adaptačních opatření na změnu klimatu.
První částí projektu je sběr informací o plánovaných investicích jihočeských měst a obcí. Zde
nás zajímají zejména veřejné budovy a prostranství, která disponují adaptačním potenciálem.
Co to znamená v praxi? Plánujete opravu budovy veřejné knihovny? My Vám pomůžeme
s přípravou zadání pro projektanty tak, aby mohla být podle tohoto zadání zapracována
adaptační opatření (např. využití místních zdrojů, využití dešťové vody, vytvoření zelené
střechy, přeložky umožňující další výsadbu atd.). Pomůžeme Vám tedy specifikovat, co přesně
chtít od řešení daného projektu. A věřte, že tyto otázky se dotýkají každé obce. Chcete rozšířit
veřejnou zeleň? Pak je potřeba vyřešit také otázku, čím se tato zeleň bude zalévat.
Prosíme Vás tímto o součinnost a poskytnutí informací, které budou součástí tohoto projektu
a pomohou zmapovat situaci kolem adaptačních opatření v Jihočeském kraji. V nejbližší době
budou členové týmu Energy Centre České Budějovice oslovovat představitele měst a obcí na
území Jihočeského kraje s žádostí o poskytnutí informací ohledně investičních záměrů
jihočeských měst a obcí. Výstupem poté bude tzv. pasport investic Jihočeského kraje, který
poskytne ucelený pohled na stav plánů. Naše dotazy budou směřovat na název a typ investice,
stručný popis investice, termín realizace, odhad investičních nákladů a stav přípravy.
Naším úkolem je pak v rámci projektu poskytnout poradenství, jak do těchto plánovaných
projektů zahrnout i adaptační opatření na změnu klimatu.
Co se považuje za adaptační opatření na změnu klimatu? Může to být zelená střecha či fasáda
na obecní budově, obnovený mokřad v katastru obce, systém recyklace šedé vody, revitalizace
potoka, veřejná prostranství zohledňující možnost další výsadby, parkovací místa umožňující
vsak vody, environmentální park či zahrada atd. Na příklady těchto adaptačních opatření se
můžete podívat v databázi našeho projektového partnera na webové stránce
https://www.adapterraawards.cz/cs/databaze.
Rádi Vám poradíme, jak připravit zadání pro projekt, který bude obsahovat vhodná
adaptační opatření na změny klimatu.

Během realizace projektu Vám spolu s našimi partnery
nabízíme:
● možnost podílet se na přípravě a testování
vzdělávacího kurzu k tématu adaptací
v příhraničním regionu,
● využít odborného poradenství
● zapojit se do přeshraniční sítě ADAPTRegionu, která zajistí sdílení znalostí a
zkušeností
● či exkurzi a návštěvu příkladů dobré praxe adaptací v příhraničním regionu.
Informace o projektu naleznete na www.adapterraawards.eu nebo na https://www.atcz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz210_adaptregion-at_cz.
V případě zájmu o zapojení do projektu kontaktujte projektovou manažerku Mgr. Petru
Urbanovou, petra@eccb.cz, tel.: 387 312 580.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
S pozdravem
Mgr. Ivana Hlinková, jednatelka Energy Centre České Budějovice
Projekt ADAPTRegion AT-CZ v kostce:
● Vedoucí partner: Nadace Partnerství
● Projektoví partneři: Energetická agentura Vysočiny, Energy Centre České Budějovice,
RERA a.s., Klimabündnis Oberösterreich
● Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2022
● Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie, programu Interreg V-A RakouskoČeská republika 2014-2020
● Veškeré informace o projektu jsou dostupné na www.adapterraawards.eu

