Pozvánka na seminář

Lze postupovat účinněji proti dopadům klimatické změny
na zemědělství ?
Seminář se bude konat v úterý 10. prosince 2019 od 10.00 do 15 hodin ve velké zasedací místnosti
Jihočeského vědeckotechnického parku, Lipová 1789/9, České Budějovice

Seminář se koná v rámci probíhajícího projektu MŠMT Inter COST LTC1872 „Politické reakce a řízení
přizpůsobení zemědělských systémů v suchých oblastech klimatickým změnám“, zahrnujícího spolupráci
mezi Českou republikou a Súdánskou republikou. Projekt naplňuje cíl programu při podpoře a realizaci
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských a světových
výzkumných struktur. Navrhovaný projekt také umožní českým institucím spolupracovat se zeměmi mimo
Evropskou unii a přinést mezinárodní významné výsledky, znalosti a dovednosti.

Hlavním cílem semináře je seznámit se s názory co nejvíce zainteresovaných stran (stakeholderů), kteří
jsou dopady klimatické změny ovlivněni, nebo se nějakým způsobem podílejí na řešení dopadů změny
klimatu na zemědělství (rozhodují o zdrojích a politikách) a mají zájem sdílet své zkušenosti a názory na
to, jak spolu mohou odborníci, řídící orgány a zemědělci budovat pružný zemědělský systém a sdílet
zkušenosti a znalosti místních zemědělců i v jiné části světa.
Druhým cílem semináře je stručně se seznámit se současnou situací rolníků v Sudánu, adaptujících se na
boj se suchem již dlouhou dobu, a posoudit, zda by nebylo možné se inspirovat a třeba i propojit tradiční
přístupy s novými technologickými postupy.

PROGRAM SEMINÁŘE
9.30 – 10.00 Prezence účastníků
10.00 – 10.15 Úvodní slovo
(Ing. Hana Šťastná, ředitelka úřadu RAK JK; doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., MSc. Ahmed Alhuseen, Ph.D.,
Ústav výzkumu globální změny AV ČR)
10.15 – 11.00 Tři krátké příspěvky týkající se strategie boje s dopady klimatické změny (osloveni zástupci
výzkumné a řídící sféry)
11:00 – 12:00 Panelová diskuze o činnosti „řídící sféry“ v boji proti dopadům klimatické změny
(především sucha) na zemědělství (osloveni zástupci MZe ČR, MŽP ČR, KÚ JčK)
12:00 – 12:30 Přestávka na občerstvení

12:30 – 14:00 Panelová diskuze o vnímání institucionální podpory v boji proti dopadům klimatické
změny různými hospodařícími subjekty (osloveni členové Regionální agrární komory Jihočeského kraje,
Asociace soukromých zemědělců, Společnosti mladých agrárníků, PRO-Bio Svazu ekologických zemědělců,
Občanského sdružení Živá voda, Platformy pro krajinu, soukromí zemědělci)
14:00 - 15:00 Závěrečná panelová diskuze všech panelistů, snažící se shrnout a propojit přístupy řízení
“shora dolů” s návrhy řešení “zdola nahoru”.
Výsledkem semináře by mělo být vyplnění informační mezery v dopadech změny klimatu na zemědělství,
v současných adaptačních politikách a návrh dalšího postupu pro vypracování a realizaci efektivního plánu
přizpůsobení se změně klimatu, a to při využití jak tradičních přístupů, tak i nových technologických
postupů.

Seminář je zdarma. Svoji účast prosím potvrďte pro zajištění vhodných kapacit a občerstvení do
6.12.2019 na e-mail: plch.r@czechglobe.cz
Máte-li nějaké dotazy či návrhy, volejte dr. Pavlovi Cudlínovi na mobil 604 272215 nebo na email
cudlin.p@czechglobe.cz.

Za organizátory všechny srdečně zvou
Doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., MSc. Ahmed Alhuseen, Ústav výzkumu globální změny AV ČR a
Ing. Hana Šťastná, ředitelka RAK JK

