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COALA

IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation



Účel projektu

systémové řešení dopadů klimatické změny (na regionální 
úrovni) 

implementace regionální adaptační strategie 

Hledání synergií mezi řešením klimatických změn a dalšími 
výzvami (uhlíková neutralita, transformace)

… využít příležitost k propojení myšlenek, lidí a projektů



Základní informace

Nositel: Moravskoslezský kraj

Partneři:MSID, MEC, MSIC, Karviná, Orlová, Havířov, Slezské 
vojvodství, MŽP, DIAMO, VŠB TU Ostrava, GIG, 
Nadace Partnerství, 

Rozpočet: 15 833 242 € (z toho 60% dotace 9 499 945 €)

Realizace: 10 let (1. 12. 2021 – 31. 12. 2031) – 4 fáze 
(každá 2,5 roku)



Časová osa

Žádost předložena 25. 3. 2021

Výsledek hodnocení 23. 6. 2021

Dokládání na výzvy 23. 6. 2021 – 3.11.2021

Uzavření rozpočtu 24. 8. 2021

Návrh Grant Agreementu 11/2021

Podpis Grant Agreementu 11-12/2021

Realizace projektu 1.12.2021 – 31. 12. 2031



Cíle projektu

Klimatická odolnost a mitigace klimatických změn se stane standardizovanou 
agendou samospráv měst a obcí

… a to za pomoci dílčích cílů:

Posílit roli plánovacích nástrojů v adaptačním procesu (vč. jejich aplikace)

Vybudovat potřebné odborné i personální kapacity

Vytvořit širokou koalici pro adaptaci v regionu a shodnout se na prioritách 
klimatické odolnosti

Mobilizovat finanční zdroje k realizaci projektů 

Realizovat demonstrační a pilotní aktivity jako příklady vlastní dobré praxe

Zvýšit povědomí obyvatel a stakeholderů v MSK o KZ 

Vytvořit nová a posílit stávající partnerství v oblasti KZ a sdílet příklady 
dobré praxe (v rámci ČR i členských států EU) 

Využít a podpořit proces transformace



Realizace projektu 

4 realizační úrovně:

1. AdaptCluster + pilotní 
stakeholdři - ověřováni postupů, 
tvorba dobré praxe, dlouhodobá 
podpora procesu adaptace

2. MS Klimatická Aliance - zájemci o 
adaptace na lokální úrovni a koordinaci

3. Národní a nadnárodní úroveň - -
přenos zkušenosti v rámci krajů, 
spolupráce s dalšími zeměmi EU (CRIT)

4. Komplementární aktivity -
realizace aktivit z komplementárních 
zdrojů 



Struktura aktivit

Přípravné aktivity:

Zjištění výchozího stavu - analýza 
• strategií

• stakeholdrů

• veřejného mínění

• ekonomických nástrojů

Metodická příprava

Školení expertů projektu

Komunikační strategie



Struktura aktivit

Implementační aktivity:

1.Zpracování a aktualizace adaptačních plánů

2.Zpracování mitigačních plánů

3.Podpora přírody a adaptace v krajině

4.Regionální informační systém pro adaptaci (RISA)

5.Poradenská centra

6.Revize ekonomických nástrojů MSK a mobilizace zdrojů

7.Demonstrační a pilotní projekty



Struktura aktivit

Monitoring, řízení projektu (povinné aktivity)

1.Sledování indikátorů 

2.Socioekonomický dopad projektu

3.Zvyšování povědomí u cílových skupin

4.Networking a sdílení dobré praxe  

5.Projektové řízení 

6.After-LIFE 



Adaptační a mitigační plány

Slezské vojvodství v Polsku

Územní studie a studie potenciálu zelené infrastruktury

Koncepce managementu dešťové vody

Podpora měst a obcí při tvorbě adaptačních a mitigačních 
plánů (analýzy zranitelnosti)

Analýzy energetické náročnosti budov 

Smart Building System



Příroda a krajina

Územní studie

Management MZCHÚ

Low Carbon and Climate Resilient Development Plan 

Koncepce péče o zeleň v majetku MSK

Dopady klimatické změny na zemědělství 



Regionální informační systém pro adaptace - RISA



Poradenská centra

MSRMSIC

MECMSID

Sídla a 
krajina

Adaptace
budov

Dotace
Adaptační

Technologie



Demonstrační a pilotní projekty

10 podaktivit s realizačními akcemi na 200 ha

 Havířov, Karviná – veřejný prostor, adaptační opatření v   
krajině, cyklotrasy

 Orlová – vodní nádrž, síť sensorů

MEC, MSID, MSIC – adaptace budov

 DIAMO – rekultivace lokality po těžbě v ČR

 GIG – scénář revitalizace lokality po těžbě v PL

 VŠB – metodologie rekultivace a revitalizace ploch po těžbě



Monitoring projektových dopadů

Indikátory doladěny dle výsledků analýzy State of the 
Art

Sledování hlavního + 8 specifických cílů 

KPI indikátory

Vytvoření nástroje a „metody“ monitoringu



Zvyšování povědomí a networking

Zvyšování povědomí u cílových skupin
• Stakeholdři a širší veřejnost

• Komunikační strategie (vč. replikačního plánu) – web (RISA), další média, řada 
eventů…

Networking
• na mezinárodní úrovni – jiné LIFE projekty, CRIT platforma

• na národní úrovni – další uhelné regiony v ČR, regionální a místní úroveň

• v rámci regionu – stakeholdři (sdílení příkladů dobré praxe a inovací)



Děkuji za pozornost

birklen@msid.cz


