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CÍL PROJEKTU INSPIRATION
- formulace strategické výzkumné agendy (strategic research agenda - SRA)
zaměřené na oblasti výzkumu využití země, jejich proměn včetně dalších částí systému
tematických oblastí Půda – Sedimenty – Voda (Soil – Sediment – Water - SSW).
- agenda bude formulována s pomocí koncových uživatelů výzkumů tak, aby byly
zohledněny současné i budoucí společenské výzvy a potřeby.
- aktivity vyvíjející modely implementaci strategické výzkumné agendy a identifikace
sítě veřejných a soukromých institucí, které se společně budou podílet na uvedení
strategické výzkumné agendy do praxe.

KLÍČOVÍ AKTÉŘI NA NÁRODNÍ ÚROVNI
(NKS)
V průběhu projektu budou realizovány rozhovory a workshopy s klíčovými aktéry
participujícími na řešení témat projektu INSPIRATION (využití země a jejich proměn,
systém Půda – Sedimenty – Voda) na národních úrovních v jednotlivých zemích EU. Ty
budou realizovány “Národními kontaktními body” (national focal points - NFP) a
budou zaměřeny především na tato témata:
• Potřeby výzkumu a inovací (R&I)
• Zkušenosti týkající se propojení vědy a uplatnění jejich výsledků v praxi
• Národní a nadnárodní schémata podpory výzkumu

ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ
1) shromažďování relevantních informací od jednotlivých klíčových aktérů na národní
úrovni (NKS), rozhovory s NKS

2) Organizace workshopu s NKS (říjen 2015 v Ostravě)
3) Vytvoření tzv. ’národní zprávy‘, uveřejněné na webu projektu INSPIRATION
http://www.inspiration-h2020.eu/
4) tato syntéza projde recenzí v průběhu národního workshopu tak, aby mohla být z
pohledu každé země určena prioritní témata pro navrhovanou Strategickou
výzkumnou agendu (SRA)
5) národní zprávy budou také využity jako vstup pro vytvoření Evropské strategické
výzkumné agendy (SRA) a identifikaci vhodných mezinárodních výzkumných
partnerství.

DEFINOVANÉ VÝZKUMNÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ
SE MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ

CZ-1: DIVOKÉ ROZRŮSTÁNÍ MĚST A SOUVISEJÍCÍ
ZMĚNY VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY V ZÁZEMÍ VELKÝCH MĚST
specifické výzkumné otázky
Lepší chápání a porozumění souvislostem zastavování volných ploch (greenfields);
Vývoj, testování a demonstrace nových technických řešení pro stavební activity na
volných plochách, které respektují potřeby systému voda-půda-podloží (SSW);
Společenské náklady související se zástavbou volných ploch a identifikace příkladů
dobré praxe a demonstrační projekty ze zemí Evropské unie i České republiky

CZ-2: KONTAMINOVANÉ PLOCH JAKO DĚDICTVÍ
20. STOLETÍ A JAK S NIMI DÁLE NALOŽIT
specifické výzkumné otázky
Potřeba výzkumu brownfieldů a vývoje holistických a transdisciplinárních přístupů,
které zahrnují pohledy nejrůznějších aktérů; Lepší porozumění role veřejné správy při
čistění kontaminovaných ploch; Zlepšení výzkumů zaměřených na příklady dobré
praxe a demonstrační projekty zaměřené na kontaminované plochy a brownfieldy.
Využívání inovativních řešení.

CZ-6: REGENERACE MĚSTSKÉHO PROSTORU A
SOUDOBÁ RIZIKA DALŠÍHO ROZVOJE MĚST
specifické výzkumné otázky
Vztahy obyvatelstva k veřejnému prostoru ve města by měly být hlouběji zkoumány a
pochopeny; Marketing měst a městských region, kterému by měla být věnována větší
pozornost; Je nezbytné zaměřit se na alternativy vůči suburbanizaci a cílit k budování
vice kompaktních měst (například využíváním již dříve využívaných, dnes ale
opuštěných ploch)

CZ-8: UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ A OBNOVA
VZTAHU K PŮDĚ A KRAJINĚ
Významné zlepšení a obnova vztahu obyvatelstva k půdě a krajině prostřednictvím
vzdělávacích a výzkumných aktivit; Více pozornosti environmentálnímu vzdělávání na
základních školách

Děkujeme za pozornost

