JAK POMOCÍ ZELENĚ EFEKTIVNĚ SNIŽOVAT ZNEČIŠTĚNÍ
A JAK SE KE KVALITĚ OVZDUŠÍ STAVÍ OBYVATELÉ KRAJE
ODBORNÝ WORKSHOP PRO MĚSTA A OBCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
23. ZÁŘÍ 2021 V UNIKÁTNÍCH PROSTORÁCH NOVÉ POBOČKY NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ

Odborný workshop, určený zejména pracovníkům
měst a obcí v oblasti ochrany ovzduší a péči o
zeleň, přináší nové poznatky z probíhajícího výzkumu
Slezské univerzity, Vysoké školy báňské a Univerzity
Palackého v Olomouci v rámci projektu CLAIRO.
Odborníci a zájemci z jiných organizací jsou rovněž
vítáni!
Část programu bude věnována také závěrům
z veřejného průzkumu realizovaného v letech 201920, který mapoval zpětnou vazbu obyvatel kraje
k tématu znečištěného ovzduší a jejich ochoty měnit
vlastní chování.
8:30 – 9:00

Registrace & káva

9:00 – 9:20

Úvod do problematiky a představení projektu CLAIRO
Zdenka Němečková Crkvenjaš (Moravskoslezský kraj)
Jiří Hudec (Statutární město Ostrava)

9:15 – 9:40

Jak posilovat odolnost zeleně prostřednictvím biologických hnojiv
Karel Doležal (Univerzita Palackého v Olomouci)

9:40 – 10:10

Jak využít data o stavu ovzduší pro výsadbu zeleně ve městě
Jiří Bílek (VŠB-TUO)

10:10 – 10:40

Dotazy, diskuze, příklady dobré praxe (vítány jsou také zkušenosti účastníků)

10:40 – 11:10

Přestávka s občerstvením

11:10 – 11:35

Jak na výsadbu zeleně pro dosažení maximálního záchytu škodlivin z ovzduší
Miloš Zapletal a Vít Kašpar (Slezská univerzita v Opavě)

11:35 – 12:10

Jak vnímají kvalitu ovzduší a zeleň obyvatelé regionu, co jsou ochotni sami měnit
Tomáš Balcar (RSTS) a Gabriela Kalužová (SOBIC)

12:10 – 12:30

Dotazy, diskuze, závěry
Pro zájemce je možná prohlídka muzea po ukončení workshopu.

Registrujte se na tomto odkaze do 20. září. Po
odeslání formuláře obdržíte potvrzení o registraci.
Akce je bezplatná, spolufinancována z Evropského
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím iniciativy
Urban
Innovative
Actions,
prostředků
Moravskoslezského kraje a Statutárního města
Ostrava, které je vedoucím partnerem projektu.
Kontaktní
osoba:
Ing.
Lenka
Hajdučková
(lenka.hajduckova@msk.cz, tel. 595 622 785)

Jak se dopravíte na místo akce
V blízkosti Národního zemědělského muzea v Dolní
oblasti Vítkovic je k dispozici bezplatné parkování.
Místo akce je v pěší vzdálenosti na ÚAN a vlakové
nádraží Ostrava-Střed (10-15 min) a u zastávky MHD
Dolní oblast, Hlubina (5 min). Podrobně viz web NZM.
Více informací o projektu: www.clairo.ostrava.cz;
www.uia-initiative.eu

