NAŠE VIZE
Hlavním účelem projektu je
zprostředkování reálných zkušeností
a znalostí o různých možnostech
adaptace na sucho a systémech
hospodaření s vodou lidem, kteří žijí,
pracují a/nebo vlastní zemědělskou
půdu, pole a další související oblasti.
V rámci projektu AGRIWATER sdílíme
stávající znalosti farmářů
o praktickém zavádění různých
adaptačních strategií a systémů
hospodaření s vodou.
Materiály vytvořené v rámci tohoto
projektu obsahují informace
o aktuální situaci a možnostech
v partnerských zemích, příklady
osvědčených postupů v oblasti
inovačních nástrojů pro přizpůsobení
se suchu, inovativní vzdělávací
e-learningové materiály a videa.
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O PROJEKTU
Projekt AGRIWATER odstartoval
v říjnu 2020 a jeho závěr je naplánován
na září 2022. Projekt je financován
z programu Evropské unie Erasmus+
v rámci klíčové akce 2: Spolupráce pro
inovace a výměna osvědčených
postupů.
Do projektu je zapojeno 6 organizací
ze 6 zemí (Česká republika, Belgie,
Itálie, Kypr, Německo a Španělsko),
koordinátorem projektu je Asociace
soukromého zemědělství ČR.

CÍLE PROJEKTU
Projekt AGRIWATER si klade za cíl:
1. Vzdělávat zemědělce, vlastníky půdy
a další zúčastněné strany v oblasti
možných způsobů, jak se inovativně
a udržitelně přizpůsobit změně
klimatu a suchu. Dále také jak zřídit,
zavést a pečovat o vodní systémy
na zemědělské půdě.
1. Pomáhat zemědělcům udržovat jejich
zemědělskou půdu zaváděním
inovativních adaptačních opatření
proti suchu.
2. Zvyšovat povědomí zemědělců
a vlastníků půdy o tom, proč je
nutné o jejich půdu pečovat.
Projekt AGRIWATER ovlivní hospodaření
s vodou na zemědělské půdě tím, že
vytvoří vzdělávací materiály pro vlastníky
půdy, zemědělce a další subjekty úzce
spojené se zemědělstvím v oblasti
různých adaptačních strategií a systémů
hospodaření s vodou pro lepší zvládání
sucha.

VZDĚLÁVACÍ
MATERIÁLY
Všechny inovativní vzdělávací materiály
vytvořené v rámci projektu AGRIWATER
jsou volně přístupné na webových
stránkách projektu.
Vzdělávací platforma, která vzniká
v rámci tohoto projektu, umožní
zemědělcům a vlastníkům půdy získat
znalosti o praktickém zavádění různých
adaptačních strategií a systémů
hospodaření s vodou, které pak mohou
využít na svých pozemcích, aby se lépe
vyrovnali se suchem.
Vzdělávací materiály jsou připravovány
tak, aby obsahovaly nejen informace
o současné situaci a možnostech
v partnerských zemích, ale rovněž
praktické příklady osvědčených
postupů adaptace na sucho z každé
zúčastněné země.

