
 

 

 

 

 

Nabídka bezplatného poradenství pro města a obce 

Jihočeského kraje 

 

 

Vážená paní starostko,  

vážený pane starosto,  

vážení představitelé jihočeských měst a obcí, 

 

poradenské středisko Energy Centre České Budějovice poskytuje v rámci 

přeshraničního programu Interreg AT-CZ bezplatné poradenství pro města a obce 

v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu. 

 

Pokud plánujete investiční projekt např. na rekonstrukci školy, stavbu domu sociální 

péče nebo úpravu uličního prostoru ve své obci apod., Energy Centre České 

Budějovice, z.s. Vám nabízí zdarma konzultace k těmto připravovaným projektům. 

Rádi Vám poradíme, podle jakých standardů by měla být plánovaná akce zadána 

k projektovému zpracování tak, aby obsahovala vhodná adaptační opatření na 

změny klimatu. 

 

Kromě poradenství Vám spolu s našimi partnery během realizace projektu nabízíme: 

● možnost podílet se na přípravě a testování vzdělávacího kurzu k tématu 

adaptací v příhraničním regionu, 

● zapojit se do přeshraniční sítě ADAPTRegionu, která zajistí sdílení znalostí a 

zkušeností 

● či návštěvu vzorových projektů adaptací v příhraničním regionu. 

 

Tento projekt Vás k ničemu nezavazuje, nositelem povinností vyplývajících 

z přeshraničního projektu jsme my a naši projektoví partneři, Vy jste pouze koncovým 

uživatelem projektu. Můžete ZDARMA využít všechny nebo pouze některé 

z nabízených služeb. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na příklady již realizovaných adaptačních opatření na změnu klimatu se můžete 

podívat v databázi dobrých příkladů a to na stránce: 

https://www.adapterraawards.cz/cs/databaze. Součástí projektu je i soutěž o nejlepší  

adaptační opatření Adapterra Awards, která ocení nejlepší projekty ve 4 kategoriích – 

Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov. Soutěžní hlasování 

bude ukončeno 15.10.2021. 

 

Těšíme se možnou 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 

Rakousko-Česká republika 2014-2020 

● Veškeré informace o projektu jsou dostupné na www.adapterraawards.eu 

 

Pro další informace můžete kontaktovat koordinátorku projektu za Jižní Čechy –  

Mgr. Petra Urbanová 

projektová manažerka, Energy Centre České Budějovice, z.s. 

petra@eccb.cz  

Tel.: 387 312 580. 
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