CIVITAS PER POPULI
Závěrečná zpráva

1.

Název organizace:: Civitas per Populi
Jméno řešitele: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

2.
Název projektu: Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí – návod pro
ochranu klimatu ve městech a obcích
Číslo rozhodnutí MŽP: 179/10/34
17

3.

Popis způsobu řešení projektu (rozsah max. 1 str. A4)

V rámci řešení grantu byl vytvořen tým spolupracovníků z organizace Civitas per Populi o.s.,
o.s. který se
zbýval shromážděním relevantní literatury k problematice ochrany klimatu ve městech a i jinde. Byly
kontaktovány některé další instituce v ČR a zároveň i v zahraničí, zabývající se touto problematikou,
např. DIFU (Německý ústav pro urbanistiku), Ústav pro ekopolitiku ve Vídni a další. V rámci
přípravných prací byly dále kontaktovány – Úřad města
ta Poděbrady a Magistrát města Hradec Králové
a některé další obce, např. Nučice. Spolu s těmito úřady byl prováděn průzkum, zda a jaká opatření
jsou obce a města schopna přijmout a zajistit na svém území v rámci ochrany
hrany klimatu a úspor
energie. K úvodním krokům patřila i rešerše české literatury faktu k dané tématice a proscannování
příslušných serverů. Výsledkem byla sbírka materiálů a dalších podkladů pro přípravu podkladového
materiálu k interview s příslušnými zástupci měst (HK, Poděbrady). Do přípravy a sběru materiálů byli
zapojení i studenti SŠ a VŠ (UPce)
UPce).
Na základě uskutečněných opakovaných diskuzí a dalších podobných jednání pak byl připraven
podkladový materiál pro tisk publikace „Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí návod pro ochranu klimatu ve městech a obcích“
obcích a publikace byla následně ještě konzultována
s dalšími osobami a Univerzitou Pardubice a posléze předána k tisku.
Na stránky www.civitas-group.cz
group.cz byl umístěn PDF tisk publikace a také odkazy na důležité stránky
ke změně klimatu a k adaptaci na ní v rámci ČR i Evropy.
Publikace
kace je následně šířena jednak na konferencích a seminářích k tématu a jednak do knihoven a
do větších měst v sítích měst (TIMUR, aj.). V rámci další činnosti bude publikace vystavena a
prezentována na všech dostupných místech a byl rozeslán i e-mailový
e
odkaz s upozorněním na
možnost stažení přehledné publikace pro města a obce.
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4.

Dosažené výsledky (rozsah max. 1 str. A4) a kvantifikace výstupů projektů

V rámci prací byla kontaktována dvě města a 1 obec menší velikosti, téma změny klimatu na obecní a
městské
ěstské úrovni bylo diskutováno a pro města byla hledána úsporná realizovatelná modelová řešení,
která byla odpovědným zástupcům měst následně přednesena a prezentována (celkem proběhlo 7
návštěv na úřadech a dalších prezentací nebo cílených rozhovorů).
rozhovorů)
Byl vytvořen souhrn materiálů - rešerše v písemné a elektronické podobě k ochraně klimatu, včetně
stažených cizojazyčných i českých publikací a tento souhrn byl umístěn na www organizace (více jak
30 odkazů a publikací).
Byla vytvořena redakční rada publikace a byl zvolen postup prezentace faktů o změně
změ klimatu a
adaptaci na ní v období hospodářské krize. (redakční rada měla 8 členů z různých sfér života
společnosti a z komunální sféry)..
Publikace byla odzkoušena na konzultantech a po úpravách byla vytisknuta v předpokládaném
nákladu (publikace byla vytištěna
ištěna s barevnou obálkou a náčrty v počtu 300 ks).
Byly zprovozněny www stránky k tématice a na adaptaci změnám klimatu a úsporné šetrné
technologie na komunální úrovni (www stránky s rozcestníky byly vytvořeny 1 x a zprovozněny)
Publikace i náměty z ní byly prezentovány 3 x na různých místech (2 x v ČR a 1 x na zahraniční
konferenci)
Publikace byla rozeslána na cca 120 adres relevantních zájemců o problematiku změny klimatu.
Problematika místního příspěvku ke změnám
změn klimatu byla opakovaně diskutována v odborných
kruzích i s laiky. Pracovní seminář o ochraně klimatu a strategiích
ategiích na místní úrovni se konal v
Pardubicích 7.5.2010.
V rámci projektu byl vytvořen pilotní projekt pro město Poděbrady, který byl několikrát
ěkolikrát
v rozpracovanosti diskutován s představiteli
př
města vč.. projednání s místní komunitou v průběhu
pr
června 2010.

5.

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Cílem byl transfer zkušeností z Německa a Skandinávie do Českých podmínek v relevantním tvaru,
tento cíl se povedlo naplnit jednak v rámci publicity a jednak vytvořením a rozdáváním
rozdávání - rozesíláním a
prezentováním publikace - návodu pro města a obce k danému tématu.
u. Na propagaci publikace a
výsledků projektu se nadále pracuje.
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6.
Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny (např. veřejnost, veřejná správa, děti do 18 let
apod.) a pro řešitele projektu
Přínosem publikace pro veřejnou správu jako cílovou skupinu je, že
že byla vyprodukována relevantní a
publikace s ověřenými a diskutovanými zkušenostmi, která umožňuje transfer zkušeností ze zahraničí
na běžné a dosažitelné úrovni, nikoliv na úrovni experimentální, či speciálních dotací. Publikace i naše
činnost významně odtabuizovala
dtabuizovala a přiblížila adaptaci na klimatické změny komunální politice a
správě.

Zhodnocení dopadu projektu.
projektu. Z důvodu statistického vyhodnocení přiřaďte projekt do jedné
7.
z následujících skupin:
a) dopad místní:
Dopad místní – Poděbrady a Hradec Králové
Krá
– byli osloveni odpovědní politici a hledána relevantní
řešení pro komunální sféru měst, obě města se pokouší nyní produkovat úsporné programy.
b) regionální:
Regionálně má význam zejména publikace rozesílaná vybraným regionům, kde by mohla být inspirací.
inspira
c) celostátní:
Celostátně je publikace rozesílána a výsledky prací jsou prezentovány na volně přístupném serveru
www, stejně jako navazující odkazy, zahraniční publikace a další…
d) mezinárodní:
Mezinárodně byly cíle projektu prezentovány na konferenci v Darmstadtu v říjnu 2010 (EURA
konference)
onference) a pak také při hledání kontaktů a odkazů na příslušných adresách.

8.

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

K zásadním změnám postupu v rámci řešení projektu nedošlo, snad jen, že literatura ze Skandinávie
byla méně dostupná, než zdroje německé.
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9.
Publicita projektu. Popište, jakým způsobem jste o projektu informovali a jak jste
prezentovali MŽP jako poskytovatele dotace.
O projektu jsme informovali na úvod každého jednání nebo každé provedené prezentace
prezentace s tím, že
MŽP realizaci projektu významně podpořilo a tato formulace nám i pomáhala v realizaci projektu.
V publikaci je samozřejmě otištěna informace o podpoře MŽP stejně jako je součástí informací na
www.

10.
Udržitelnost – jak je zajištěno využití výsledků (případně
(případně pokračování projektu) po vyčerpání
grantu
WWW stránky dále žijí svým životem a jsou naší organizací postupně doplňovány o další záznamy a
zdroje informací, které by měly být šířeny
šíř
hlavně ze zahraničí k nám. Pracujeme na propojení na
stránky významných
znamných organizací, zejména Svazu měst a obcí ČR.

11.
Váš názor na úroveň spolupráce s MŽP.
MŽP. Sdělte nám jakékoli své výhrady, připomínky či
pozitivní ohlasy
S MŽP bylo v rámci grantu pracováno omezeně, i když byly často využívány stránky MŽP a instituce
CENIA jako zásadní informační zdroj pro naši činnost v oblasti propagace ochrany klimatu. Spolupráce
byla bezproblémová.
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