
 

 

 

Tisková zpráva: 

SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ CONFERENCE PROJEKTŮ PROLINE-CE A CAMARO-D 

Od roku 2015 měl odbor lesnictví rakouského spolkového ministerstva udržitelného rozvoje a 

cestovního ruchu tu čest být vedoucím partnerem dvou projektů INTERREG. Projekty běžely téměř 

současně. Měly ale odlišné zaměření a byly spolufinancovanými ze dvou různých programů INTERREG. 

Projekt PROLINE-CE byl spolufinancován programem CENTRAL EUROPE, zatímco projekt CAMARO-D je 

podpořen Dunajským nadnárodním programem. V rámci posledního měsíce řešení obou projektů 

organizuje je ve spolupráci rakouského hlavního partnera a partnera projektu Vienna Water  

Společná závěrečná konference 
3. - 4. června 2019 na adrese Stubenring 1, 1010 Vienna  (1. patro, Gobelinsaal) 

 

Odborné cíle a zaměření projektů: 

Oba projekty se zabývají problematikou hospodaření s vodou. Společná konference si klade za cíl 

podpořit vzájemnou synergii a umožnit tak výměnu poznatků z obou projektů. Zatímco hlavním cílem 

programu PROLINE-CE bylo vytvoření balíčků opatření pro lepší ochranu zdrojů pitné vody, zaměření 

projektu CAMARO-D bylo vytvořit dlouhodobou koncepci pro rozvoj ochrany vodních zdrojů a 

zmírňování povodňových rizik v rámci oblasti územního plánování. 

Úsilí vynaložené oběma projektovými konsorcii při řešení projektů umožnilo vytvoření významných 

výstupů. Některé z hlavních výstupů byly následně testovány v pilotních oblastech projektů. 

Hlavní výstupy projektů: 

• Byly vytvořeny příručky a katalogy osvědčených postupů pro udržitelné využívání půdy a udržitelné 

hospodaření s vodními zdroji. Cílem aplikace těchto postupů je chránit zdroje (pitné) vody a zmírňovat 

rizika povodní. Veškeré postupy zároveň uvažují předpokládanou změnou klimatu. 

• Byly navrženy dva nástroje pro podporu rozhodování. Nástroj GOWARE – doporučené postupy pro 

optimální vodní režim a nástroj GUIDR - pokyny pro udržitelné územní plánování založené na 

osvědčených postupech v oblasti hospodaření s půdou a vodou a v oblasti územního plánování. Jejich 

efektivita byla hodnocena prostřednictvím zapojení zainteresovaných subjektů (např. dodavatelé 

vody, zemědělské subjekty, subjekty lesního hospodářství, subjekty územního plánování, 

zainteresované vládní instituce a další zájmové skupiny). 

• každý z projektových konsorcií vypracovalo strategický dokument zaměřený na opatření pro funkčně 

orientované využívání půdy pro oblast střední Evropy a povodí Dunaje. Jedná se o dokument DriFLU -

Charta koncepce pitné vody / povodní / využití území a dokument LUDP - koncepce územního 



plánování využití území. Jednotícím cílem obou dokumentů je udržitelné využití a ochrana zdrojů 

(pitné) vody a zlepšené řízení povodní na národní a nadnárodní úrovni.  

Během prvního dne závěrečné konference (3. 6. 2019) budou prezentovány hlavní výsledky obou 

projektů. V odpoledních hodinách budou diskutovány výzvy při řešení střetu zájmů mezi využitím půdy 

a vodním hospodářstvím s odborníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti na národní i na nadnárodní úrovni. 

Druhý den (4. 6. 2019) budou významnými představiteli každé zúčastněné země podepsány strategické 

dokumenty. Podpis těchto dokumentů zvýší povědomí o aktivitách a zkušenostech získaných v rámci 

řešení prezentovaných projektů. 


