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12 projektových partnerov z 8 krajín a rôznych oblastí

pôsobenia – vodné hospodárstvo, životné prostredie,

lesníctvo, pôdohospodárstvo, meteorológia a územné

plánovanie.

Slovinsko

▪ Ľubľanská univerzita – hlavný partner

Rakúsko

▪ Univerzita prírodných zdrojov a prírodných vied, 

Viedeň

▪ Federálne výskumné a výcvikové stredisko pre lesy, 

prírodné riziká a krajinu

Česko

▪ Česká poľnohospodárska univerzita, Praha

Nemecko

▪ Saský štátny úrad pre životné prostredie, 

poľnohospodárstvo a geológiu (od 01.01.2021 –

Pridružený partner)

▪ INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und 

Partner 

Maďarsko

▪ Okresné riaditeľstvo pre vodu v Strednej Tise

Taliansko

▪ Európsko-stredomorské stredisko pre zmenu 

podnebia

▪ Úrad pre správu rieky Po

Poľsko

▪ Varšavská univerzita prírodných vied

▪ Meteorologický ústav a vodné hospodárstvo –

Národný výskumný ústav

Slovensko

▪ Global Water Partnership Central and Eastern 
Europe 

Synergie výbraných, predtým 

financovaných projektov

KTO SME

www.interreg-central.eu/teacher-ce

www.facebook.com/teacherce2020/ 
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ČO ROBÍME

Cieľom TEACHER-CE je vývoj integrovaného súboru

nástrojov zameraných na klimaticky odolné riadenie

problémov spojených s vodou a prevenciou rizík

súvisiacich s vodou.

TEACHER-CE zlepšuje schopnosti miestnych a

regionálnych zainteresovaných strán v sektore vodného

hospodárstva prispôsobiť sa rôznym vplyvom zmeny

podnebia. Synergie existujúcich nástrojov vybraných

projektov budú aktivované a vložené do súboru

nástrojov TEACHER-CE Toolbox. Tento Toolbox

umožňuje používateľom zvýšiť odolnosť regiónov v

strednej Európe voči extrémnym javom počasia a

klimatickým zmenám a vyhnúť sa negatívnym dopadom

na ekosystémy a využívanie pôdy.

PILOTNÉ AKTIVITY

Súbor nástrojov TEACHER-CE Toolbox sa zameria na

klimaticky odolné riadenie vodohospodárskych

problémov, ako sú povodne, prevencia pred silnými

dažďami a suchami, valorizácia malých vodozádržných

opatrení a ochrana vodných zdrojov prostredníctvom

udržateľného riadenia využívania pôdy.

12 
PARTNEROV PROJEKTU

18 
PRIDRUŽENÝCH PARTNEROV

03/20 – 02/22
TRVANIE PROJEKTU

1,32 MIL €
ROZPOČET PROJETKU

1,08 MIL €
ROZPOČET EFRR

Integrovaný

Toolbox

&

Stratégia 

plánovania 

procesov 

vodného 

hospodárstva

▪ Povodie rieky Kamniška Bistrica, Slovinsko

▪ Hornolužická župa, Nemecko

▪ Povodie rieky Kamienna, Poľsko

▪ Lužická Nisa, Poľsko

▪ Povodie Enzy, Taliansko

▪ Viedenská voda – zdroje pitnej vody, Rakúsko

▪ Zdroje pitnej vody Waidhofen/Ybbs, Rakúsko

▪ Povodie Nagykunsági, Maďarsko

▪ Národný park Podyjí, povodie rieky Dyje, Česko

Koncept súboru nástrojov TEACHER-CE Toolbox využíva spätnú väzbu používateľov zhromaždenú v rôznych

pilotných regiónoch. Bude sa testovať a verifikovať v 9 pilotných aktivitách a v 8 krajinách:

Aktivácia synergií 

existujúcich 

nástrojov 

so zapojením 

zainteresovaných 

strán

Zmena podnebia a 

hospodárenie s (pitnou) 

vodou

Riziká silného dažda

Zmiernenie súch a 

povodní

Zmena podnebia a 

správa lesov


