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Identifikace projektu

• Program Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

• Název projektu: Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

• Akronym projektu: Klimatická zeleň

• Doba realizace: 01.10.2017 – 31.03.2020

• Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

• Celkový rozpočet projektu: 1.002.493,50 EUR (cca 25.564,- tis. Kč)
– z toho Jihomoravský kraj: 146.709,45 EUR (prostředky z ERFF ve výši 124.703,03 EUR) – 3.741,- tis. Kč
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Popis projektu

• Cílem je aktivovat přizpůsobení stávající zelené infrastruktury změně klimatu, nastavit 

posílení ekosystému a zvýšit biologickou rozmanitost zelené infrastruktury a tím 

vytvářet opatření na ochranu klimatu na obou stranách hranice. 

• Význam projektu:

– Propojení zkušeností a znalosti týkající se rozvoje zelené infrastruktury šetrné k životnímu 

prostředí

– Spolupráce na tvorbě společné základní koncepce ochrany a podpory vegetace v krajině 

(využití srovnatelných klimatických a krajinných podmínek)
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Výstupy projektu

• Směrnice a programy 
– Zejména pro obce a regionální správní orgány

– Podklad sloužící jako orientace při realizaci opatření

• Pilotní a modelové projekty
– Realizace na obou stranách hranice

– Například: tvorba zelených prostor v území, výsadba ovocných stromů v krajině, rostliny pro zelené pásy a 

zelené cesty, ochrana půdy

• Publikace
– Publikace „Klimatický strom“ – pojednává o hodnotě stromů, službách stromů v oblasti biodiverzity a o 

možnostech ochrany stromů na sídlištích 

– Publikace „Klimatická zeleň“ – souhrnná publikace pojednávající o výsledcích projektu „Klimatická zeleň“

– Příručka pro starosty – praktické postupy pro řešení problematiky adaptace na změnu klimatu 
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Výstupy projektu

• Poradenství a vzdělávání týkající se přizpůsobení zelené infrastruktury změně 

klimatu 

Realizace seminářů – (hlavní aktivita Jihomoravského kraje - zajistí v rámci území kraje)

– Cílové skupiny: představitelé obcí,  podnikatelé v zemědělství, občanské iniciativy v území místních akčních 

skupin, dobrovolných svazků obcí, ZŠ a MŠ

– Celkem 3 cykly seminářů v průběhu realizace projektu (1. kolo v období 04-05/2018; 2. kolo v období 09-

11/2018; 3. kolo v období 03-04/2019)

– Spolupráce s experty s akademického a výzkumného sektoru,  

– Témata jsou: 

• ochrana klimatu prostřednictvím zařízení na ochranu půdy,

• komunální údržba zeleně,

• úprava a údržba zelené infrastruktury mimo osídlená území,

• možnosti financování zelené infrastruktury a souvisejících aktivit z krajských, národních a evropských 

dotačních programů → příprava na období 2021 – 2017 

Zajištění mezinárodní konference „Stromy v krajině jako adaptační opatření na změnu klimatu“ 

- Cílové skupiny: představitelé obcí,  podnikatelé v zemědělství, občanské iniciativy v území MAS

Exkurze na Horňácko a Strážnicko – prezentace příkladů funkce stromů a jejich významu v souvislosti s 

klimatickou změnou. 

- Cílové skupiny: především starostové těch obcí, ve kterých budou realizovány programy výsadeb. 
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1. Aktivity pro cizince ze třetích zemí (mimo EU)
• vlastnící pobytové oprávnění delší než 90 dnů

• osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana

– Kurzy českého jazyka pro dospělé a děti (gramatické, konverzační, distanční kurzy)

– Poradenství – sociální, právní, pracovní

– Multikulturní aktivity – příměstské tábory, tvořivé dílny, výstavy aj.

– Kurzy sociokulturní orientace – kurzy na aktuální téma (př. daňové přiznání, zápis do ZŠ a 

MŠ, bydlení aj.)

– Adaptačně – integrační kurzy pro nově příchozí

– Kurzy PC

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace 

cizinců II“, který je financovaný z Azylového, migračního a integračního fondu (75%), Ministerstva 

vnitra ČR (15%), Jihomoravského kraje (10%).

2. Aktivity pro EU občany

– Kurzy českého jazyka pro dospělé a děti (gramatické, konverzační, distanční kurzy)

– Odborné konzultace v oblasti sociální, právní, pracovní

Aktivity jsou 100% hrazeny z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

VEŠKERÉ AKTIVITY JSOU KLIENTŮM POSKYTOVÁNY ZDARMA.
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Plán aktivit na červen – září 2018

• Český jazyk

– Konverzační kurzy od 21.5.2018 (celkem 7 kurzů - úroveň A2.1 / B1.1 / B1.2 / B2.1 / B2.2)

– Intenzivní letní kurzy pro EU občany (6 týdnů – červenec/srpen 2018)

– Intenzivní kurz pro děti před nástupem do ZŠ (2 týdny na konci srpna 2018)

– Gramatické kurzy od září 2018 pro EU i ne EU

– Kurzy ČJ pro matky s dětmi ve výuce – od 2. pol. září 2018

• Platforma aktérů integrace cizinců – akce pro odbornou veřejnost, aktuálně dne 5.6.2018 

na téma „Uznávání zahraničního vzdělávání“ 

• Multikulturní aktivity

• Příměstské tábory ve VIDA!

• Slunovrat – oslava letního Slunovratu pro rodiče s dětmi v pracovišti Lipka, 21. 6. 2018 od 15 

do 18.30 hodin.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CIZINCIJMK.CZ NEBO FACEBOOKU

Aktivity Jihomoravského kraje 

v oblasti integrace cizinců

http://www.cizincijmk.cz/
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Děkuji za pozornost!
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