
 
 

Adaptace na klimatickou změnu pomocí zelené infrastruktury 

O projektu: Projekt Klimatická zeleň byl připraven společně s partnery z Jihočeského kraje a Dolního 
Rakouska pod vedením Úřadu Dolnorakouské vlády. Východiskem projektu je fakt, že prvky zelené 
infrastruktury (stromy v krajině, větrolamy, výsadby podél polních cest) mohou výrazně snížit dopady 
klimatické změny (sucho / přívalové deště / eroze půdy) v území po obou stranách hranice. Nové 
výsadby by přitom měly zohledňovat na jedné straně tradici a historii krajiny, na straně druhé 
aktuální měnící se klimatické podmínky. Správně zvolená výsadba může zmírnit nepříznivé dopady 
sucha a současně být příjemným prvkem pro obyvatele i návštěvníky regionu. V rámci projektu bude 
na vytipovaných místech prostřednictvím pracovních seminářů financována a provedena modelová 
výsadba zeleně. Pro účastníky z Jihomoravského kraje budou připraveny exkurze do jižních Čech, 
Dolního Rakouska a na Horňácko. 

 

Pracovní seminář 

se koná v rámci projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ (Klimatická 
zeleň) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. 

Místo konání: Rostěnice 109, 682 01 Vyškov, prostory OÚ Rostěnice - Zvonovice 

Datum a čas konání: 12. 4. 2018, 13:00 až 15:00 hod.  

Program semináře: 

1. Úvod 
2. Seznámení s projektem 
3. Výsadby zeleně v krajině s ohledem na klimatickou změnu pohledem expertů 
4. Diskuse k tématu výsadby veřejné zeleně v krajině 
5. Příklady realizací klimatických výsadeb a možnosti financování zelené infrastruktury 

z krajských, národních a evropských dotačních programů 
6. Diskuse k možnostem financování veřejné zeleně v krajině 
7. Komunitní projednání výsadeb – zásobník projektů KS NS MAS 
8. Příprava na programové období EU 2021–2027  
9. Závěr 

Cílová skupina: představitelé obcí, podnikatelé v zemědělství, občanské iniciativy v území místních 
akčních skupin, dobrovolných svazků obcí, ZŠ a MŠ 

Přihlašování na seminář:  

Účast na pracovním semináři je bezplatná. Přihlášeným účastníkům bude poskytnuto drobné 
občerstvení. Účast, prosím, potvrďte do 29. 3. 2018 na e-mail kubicek.tomas@kr-jihomoravsky.cz. 
Z důvodu omezené kapacity budou vybráni nejdříve přihlášení zájemci o účast na semináři. Další 
informace lze získat na tel. 541 651 363, 541 651 385, 541 651 348 
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