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Žádost o spolupráci při nominaci projektů adaptace na změnu klimatu do soutěže
Adapterra Awards
Vážení,
pbracím se na Vás s nabídkou a výzvou nominovat úspěšné a inspirativní projekty vaší
městské části v oblasti adaptace na změnu klimatu do soutěže Adapterra Awards, a
zároveň s žádostí o informování veřejnosti a dalších subjektů o této soutěži informačními
kanály vaší městské části.
Hlavní město Praha se i letos zapojilo do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje
již realizované adaptační projekty pomáhající přizpůsobit města, domy i krajinu ve
4 kategoriích: volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov.
Inspirativní (již realizovaná) opatření adaptace na změnu klimatu pro třetí ročník soutěže,
ve speciální kategorii „Hlavní město Praha“, mohou být do soutěže přihlášena do
31. března 2021
(23:59
hod.)
prostřednictvím
webových
stránek
soutěže
www.adapterraawards.cz/Soutez. (Projekty, které byly nominovány v minulém ročníku, mohou
být přihlášeny v případě, že je v nich něco nového, došlo ke změně, rozšíření o další fázi apod.)
Pražská kategorie má vyzdvihnout kvalitní a účinná opatření, která mohou být inspirací pro
další velká města, která stejně tak trpí přehříváním, nedostatkem zeleně nebo přívalovými dešti.
V roce 2020 proběhla soutěž Adapterra Awards s kategorií pro projekty realizované na území
hl. m. Prahy poprvé. Ceny si od Nadace Partnerství odnesla také dvojice pražských projektů:
ocenění za nejlepší projekt na území Prahy získalo šestihektarové pole Plužiny jako příklad
šetrného zemědělství v hlavním městě, a cenu za unikátní pracovní prostředí vyhrál ČSOB
Kampus v pražských Radlicích se stromy a parkem na střeše a chytrým systémem vytápění a
chlazení.
Projekt může přihlásit jednotlivec, organizace i městská část v pozici vlastníka projektu,
investora, realizátora, či projektanta. Na uvedených stránkách jsou dále zveřejněny detailní
soutěžní podmínky, soutěžní kategorie, postup vyhodnocení projektů a oznámení vítězů.
Vítězné projekty jsou zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které koná 4. listopadu 2021
v Praze.
Výherce a další umístění v jednotlivých kategoriích (volná krajina, městská krajina, pracovní
prostředí nebo bydlení) vyhodnotí odborná porota. Speciálními kategoriemi pro rok 2021 jsou
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kromě Ceny hl. m. Prahy také Cena českého příhraničí a Cena rakouského příhraničí. Všechny
finálové projekty se dále zúčastní veřejného on-line hlasování o cenu „Sympatie veřejnosti“.
Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci při výběru a nominaci vhodných projektů do
soutěže. Pevně doufám, že se v pražské kategorii do soutěže přihlásí dostatek k valitních,
účinných a hlavně inspirativních opatření, která pomáhají zvládat dopady klimatické
krize,
Rád bych Vás požádal také o součinnost při propagaci soutěže zveřejněním informace
o možnosti účasti v soutěži na vašich webových stránkách, sociálních sítích, při
komunikaci s občany, organizacemi, investory, realizátory, projektanty, a ostatními
zainteresovanými subjekty.
Kontaktními osobami v této záležitosti jsou Mgr. Tereza Líbová, Odbor ochrany prostředí
MHMP, tel. 236 004 340, e-mail: tereza.libova@praha.eu, a Alena Vondroušová,
tel.: 236 002 107, e-mail: alena.vondrousova@praha.eu.
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