Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
pořádá

Program semináře

1. 3. 2012

08.30 - 09.00
Registrace účastníků a zápis studentů do databáze praxí.

1.

Přednášková část - vzdělávací

09.00 - 09.10

v rámci projektu

Partnerství pro české brownfieldy
ve spolupráci

Přivítání účastníků semináře.
09.10 - 10.00
Deborah Lange Carnegie Mellon University Pittsburgh
Princip PPP v regeneraci brownfields.
10. 00 - 10. 50
J. George Šmíd, Jan Antoš ISA UK Ltd

seminář na téma

Financování malých a středních projektů na
brownfields krajského a městského typu.

ReDevelopment – PPP, management,
financování a legislativní rámec
regenerace brownfieldů

10. 50 - 11. 15

který se bude konat
v konferenční místnosti Ústavu geoniky AV ČR,v.v.i.,
Ostrava - Poruba, Studentská 1768, 708 00,
ve dnech 1. - 2. března 2012

Komparace přístupů redevelopmentu brownfields
v zahraničí.

Káva spojená s diskuzí
11. 15 - 12. 00
Lucie Doleželová IREAS - Institut pro strukturální politiku o.p.s

12. 00 - 12. 30
Marcela Tomášková H- Zone s.r.o.
Deborah Lange Carnegie Mellon University
Projekt redevelopmentu Hrušovské chemičky
prezentace a evaluace vhodnosti postupu.

Seminář je určen pro mladé akademické pracovníky
a studenty vysokých škol, kteří se zajímají o problematiku brownfieldů, a také partnery a spolupracující organizace projektu Partnerství pro české brownfieldy.

Seminář je financován z prostředků projektu
Partnerství pro české brownfieldy, CZ.1.07/2.4.00/17.0033

12. 30 - 13. 00
Pauza s občerstvením,
zápis studentů do databáze praxí.

2.

Část praxe, praxe, praxe

13. 00 - 14. 00
STUDENTI POZOR, spolupracující organice a partneři
prezentují možností krátkodobých praxí pro studenty.
14. 00 - 14. 30
Diskuse studentů se zástupci spolupracujících organizací a partnerů o možnostech praxí.

3.

Řízená diskusní část - Kulatý stůl

14.30 - 15.45
Petr Klusáček, Stanislav Martinát, Bohumil
Frantál, Josef Kunc Ústav geoniky Akademie věd ČR
Výsledky projektu TIMBRE – Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe.
Řízená diskuse - Faktory úspěchu/neúspěchu
revitalizace brownfields v ČR.
15.30 - 16.30
Blanka Marková (IURS), David Mírek (Zpátky
k Továrně), a zástupce Plzeň 2015, o. p. s.

Kulturní aktivity jako první krok k regeneraci brownfields.
16.30 - 17.30
Malé občerstvení pro diskutující – možnost pokračovat v diskusi.

Program semináře

4.

2. 3. 2012

Aplikační část

9.00 - 10.30
Studenti prezentují výsledky svých již realizovaných praxí,
slavnostní předání certifikátů o absolvování praxí.
10. 45 - 11. 10
Deborah Lange Carnegie Mellon University
Decision support tools that help communities to
prioritize brownfield development efforts.
11. 10 - 11. 35
Sdružení „Dolní oblast VÍTKOVICE“
Dolní oblast Vítkovice – co se udělalo a kam směřuje.

11. 35 - 11. 55
Kamil Zezula, Aleš Student VŠB – TU Ostrava, FAST
Důl Alexander a Ostrava – Kunčičky v pracích studentů.
11. 55 - 12. 15
František Podrápský, Tereza Dostálová,
Marta Šašková Statutární město Ústí nad Labem
Představení tématu pro studentský workshop v dubnu
2012 v Ústí nad Labem – lokalita Severočeská Armaturka
12. 15 - 12. 30
Jana Pletnická, Vítězslav Kuta, Jaroslav Sedlecký
(VŠB - TU Ostrava, FAST) Projekt Browntrans – cíle a řešení.
12. 30
Ukončení semináře

závazná Přihláška
(platí pro spolupracující organizace)
Jméno příjmení titul
Organizace, adresa, telefon, email

Partneři projektu

Spolupracující organizace

Partneři projektu jsou smluvně vázaní s poskytovatelem podpory a s koordinátorem projektu prostřednictvím partnerské smlouvy. Podílejí se na všech aktivitách projektu. Jsou zakládajícími členy Platformy pro
podporu regenerací brownfieldů.

Spolupracující organizace se připojují k Platformě pro
podporu regenerací brownfieldů a stávají se jeho členy na základě svého zájmu o výměně informací z oblasti
regenerace brownfieldů a po splnění několika podmínek:
•
•

Magistrát města Ostravy
Zůčastním se:
□ 1. části semináře
□ 2. části semináře, prezentace možnosti praxí:
□ formou prezentace □ formou posteru

Statutární město Ostrava se stalo jedním z partnerů projektu Partnerství pro české brownfieldy na základě dlouhodobé spolupráce města s Vysokou školou báňskou, nejen
v oblasti brownfieldů, ale na základě spolupráce i ve vědecké a výzkumné činnosti, zaměstnávání absolventů aj.

poskytnutí možnosti praxí pro studenty a podílením
se tak na výchově mladé generace,
aktivní účast na semináři s výměnou zkušeností od
ostatních organizací u kulatého stolu.

Počet spolupracujících subjektů není nijak omezen.
V případě zájmu o informace o projektu nebo o zapojení
do platformy je možno kontaktovat koordinátora projektu.

□ 3. části semináře
□ 4. části semináře
Vzhledem k nutnosti zajištění prostor a občerstvení Vás
žádáme o zaslání vyplněné přihlášky na adresu koordinátora semináře: filip.khestl@vsb.cz do 20. 2. 2012.
Vstup na seminář je bezplatný.

Statutární město Ústí nad Labem
Zapojením do projektu Partnerství pro české brownfieldy chce město Ústí nad Labem zajistit kontinuitu aktivit
směřujících k regeneraci ústeckých brownfieldů.

Informace k projektu
Koordinátor projektu
Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava,Fakulta stavební,
L. Podéště 1875, Ostrava – Poruba, 708 33
Email: barbara.vojvodikova@vsb.cz

IURS
Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s.
Přední nezisková organizace zabývající se problematikou
brownfields a integrované regenerace měst.

Koordinátor semináře:
Ing. Filip Khestl
Tel.: (+420) 59 732 1339
Email: filip.khestl@vsb.cz

http://brownfields.vsb.cz

IREAS
Institut pro strukturální politiku o.p.s
Zabývá se zpracováním nezávislých odborných analýz
a evaluací, dlouhodobě se věnuje vzdělávací a publikační
činnosti.

Seznam spolupracujících organizací se stále rozšiřuje.
Aktuální seznam včetně popisu činnosti a kontaktů je uveden na internetových stránkách projektu.

