
TVOŘÍME
 KLIMA PRO BUDOUCNOST

KLIMATICKÁ ZMĚNA A ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ 
NA MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Konference se uskutečňuje v rámci projektu 
Zvyšovaní povědomí o adaptačních opatřeních 
na změnu klimatu v prostředí českých měst
s využitím norských zkušeností. 

www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem
z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP 
fondů. 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

26. ledna 2016 (část teoretická)

1000–1200 Plenární sekce
1300–1600 Tematické sekce
1600–1700 Plenární sekce
1800 Raut

27. ledna 2016 (část praktická)

1000–1300 EXKURZE
 příklady adaptačních
a mitigačních opatření
v Libereckém kraji

JAZYK:
česky, anglicky (překlad z anglického 
jazyka nebude zajištěn)

KONFERENCE
26.–27. LEDNA 2016

LIBEREC
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

 Představení dopadů změny klimatu na Českou republiku a Liberecký kraj
 Identifikace dopadů na jednotlivé sektory
  turistický ruch, zemědělství, zásobování vodou, zdraví, bezpečnost,
  územní plánování a architektura
 Sdílení úspěšných příkladů a projektů v oblasti změny klimatu
  adaptace a mitigace v České republice a v Norsku
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 Zástupci veřejné správy, podniků, vysokých škol, vědeckých organizací,
 neziskových organizací, norští partneři a další.
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 Konference je otevřená pro příspěvky na uvedená témata.
 Zájem o vystoupení s příspěvkem nám prosím avizujte do 15. 12. 2015 
 (viz termíny). 
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 Účast na konferenci je možná pouze po registraci
 na webových stránkách a zaplacení konferenčního poplatku.
 Zájemci o aktivní vystoupení na konferenci musí zaslat
 organizátorům téma svého příspěvku a po jeho odsouhlasení
 abstrakt, příspěvek a prezentaci. 
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TEREZA KRČMOVÁ – organizace konference 
CI2, o. p. s.  Kateřinská 26  128 00 Praha 2
e-mail: tereza.krcmova@ci2.co.cz  tel.: + 420 776 700 379
http://adaptace.ci2.co.cz/cs/konference

http://www.ci2.co.cz
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 Konferenční poplatek bez offsetu bude účtován účastníkům,
 kteří pro účast na konferenci využijí veřejnou dopravu 
 (autobus, vlak, MHD), kolo či pěší dopravu.
 Ostatním bude účtován konferenční poplatek s offsetem.
 Offset bude použit na kompenzaci klimatického dopadu konference 
 prostřednictvím programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 OF
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 Bez offsetu  . . . . . . . . . .  300 Kč (bezhotovostně do 21. 1. 2016) 
 S offsetem . . . . . . . . . . .  350 Kč (bezhotovostně do 21. 1. 2016) 
 V hotovosti na místě . .  příplatek 100 Kč
 Snížený poplatek . . . . .  200 Kč/student
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 Celková uhlíková stopa konference zahrnuje emise
 skleníkových plynů související s organizací a uskutečněním
 konference – spotřebu energie v budově, dopravu účastníků
 a organizátorů, spotřebu potravin, papíru a dalších materiálů.
 Uhlíková stopa bude stanovena organizátory a následně
 offsetována prostřednictvím programu
 SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2.UH
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 Občerstvení během prvního dne konference bude hrazeno
 Součástí konference je večerní raut s programem
 Ubytování není hrazeno
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15. 12. 2015 Zaslání tématu příspěvku 
15. 1. 2016 Termín přihlášky na konferenci 
4. 1. 2016 Zaslání abstraktu příspěvku 
21. 1. 2016 Dodání prezentace a příspěvku 
26.–27. 1. 2016 Termín konference
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TVOŘÍME
 KLIMA PRO BUDOUCNOST

ZMĚNA KLIMATU JE FAKTEM,
SE KTERÝM MUSÍME POČÍTAT.

Přesvědčilo nás o tom letošní léto
a budou nás o tom přesvědčovat
i nastávající sezóny. Většina lidí,
organizací a obcí přitom postrádá 
informace o tom, jak se klima v nejbližších 
letech bude vyvíjet, a co to bude
znamenat pro jejich domácnost, podnik 
či obec. 

Lze klimatickou změnu zmírnit a lze
se jí přizpůsobit? Jaké budou dopady 
na jednotlivé životně důležité
sektory (zásobování vodou,
zemědělství, lesnictví, zdraví,
bezpečnost, budovy a infrastruktura 
či cestovní ruch)?

Na tyto otázky se pokusí odpovědět 
konference

TVOŘÍME
KLIMA PRO BUDOUCNOST,
která je primárně změřená na projevy 
změny klimatu v Libereckém kraji,
ale je otevřená účastníkům
a zájemcům o problematiku z celé 
České republiky. Konference má ambici 
konfrontovat s faktem změny klimatu 
nejen „přesvědčené“, tj. experty ze státní 
správy, neziskových organizací 
i akademické sféry, ale i další zájemce.
K účasti zveme i zástupce „postižených“
sektorů – např. provozovatelů lyžařských 
areálů v regionu, aby se podělili o svůj 
přístup ke změně klimatu. Věříme,
že tato forma setkání může přinést
novou kvalitu v diskusi, která byla do-
sud poněkud jednostranná. Konference 
se účastní i norští partneři projektu. 

 Sborník příspěvků (elektronická podoba v *.pdf) 
 Abstrakty (elektronická podoba v *.pdf, v tištěné podobě na místě
 při registraci)
 Prezentace (na webových stránkách projektu)VÝ
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KONFERENCE LIBEREC, 26.–27. 1. 2016


