
 

 
 
 
 

Konference je pořádána díky projektu „Podpora strategického řízení rozvoje obcí“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00018 

realizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. 

 

  

 

Ministerstvo pro místní rozvoj Vás zve na konferenci 

VELKÁ BYSTŘICE (u Olomouce), Hotel Zámek 

10. června 2015 od 9:30 hodin 

 

Témata konference: 

 Přínosy koncepčního přístupu k rozvoji obcí a měst 

 Nové metodické a elektronické nástroje podporující strategické řízení obcí 

 Možnosti financování rozvojových aktivit obcí prostřednictvím fondů EU 

 

Konference je určena: 

 Starostům a místostarostům obcí a měst 

 Pracovníkům strategických odborů krajských a městských úřadů 

 Manažerům místních akčních skupin a dobrovolných svazků obcí 

  



 
  

 

PROGRAM KONFERENCE 

9:30 – 10:00 Registrace účastníků 

10:00 – 10:10 Přivítání účastníků konference starostou Velké Bystřice 

10:10 – 10:20 
Informace o projektu „Podpora strategického řízení rozvoje obcí“ 

Ing. Josef Vlk, vedoucí oddělení regionálních agend MMR 

10:20 – 10:50  
Strategické řízení ve světle evropských fondů 

Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky MMR 

10:50 – 11:50 

 

Metodické a elektronické nástroje MMR podporující strategické řízení v obcích 

Ing. Kateřina Trochtová, odbor regionální politiky MMR a metodický tým projektu   

11:50 – 12:10 PŘESTÁVKA 

12:10 – 12:55 

Inspirace příklady dobré praxe měst a obcí z oblasti řízení rozvoje a práce se 

strategickými dokumenty 

 Město Uherské Hradiště  

 Město Hulín 

 Obec Čankovice 

12:55 – 13:20 
Obce a evropské fondy v období 2014 - 2020 

Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky MMR 

13:20 – 13:30 
Závěrečné shrnutí konference 

Ing. Josef Vlk, vedoucí oddělení regionálních agend MMR 

13:30 SPOLEČNÝ OBĚD 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 

Místo konání:  Hotel Zámek Velká Bystřice, Zámecké náměstí 773, 783 53 Velká Bystřice, mapa 

Parkování:  v bezprostřední blízkosti hotelu viz mapa 

Občerstvení:  v průběhu akce bude pro účastníky konference zajištěno 

Účastnický poplatek: účast na konferenci není zpoplatněna 

Registrace účastníků: z důvodů omezené kapacity sálu je potřeba, aby se zájemci o účast na konferenci 

přihlásili Mgr. Ivaně Svojtkové (viz kontakty níže) do pátku 5. června 2015 

Kontaktní osoby: Mgr. Ivana Svojtková, E: Ivana.svojtkova@mmr.cz, T: 234 15 4190, M: 739 002 876 

    

http://www.mapy.cz/s/hYvK

