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Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s.  

si Vás dovolují pozvat na akci 

Regionální konference Venkov 2016 
na téma 

„Venkov jako prostor spolupráce mezi obcemi, zemědělci a občanskou společností“ 

 
konference se koná ve dnech 13. 10. 2016 od 9:00 do 14. 10. 2016 do 12:30  

 
ve velkém sále Kulturního domu čp. 55, 542 32 Havlovice 

 
Vážené starostky, vážení starostové, 
dovolte, abychom vás pozvali na Regionální konferenci Venkov 2016. Letošní dvoudenní 
program je tematicky rozdělen.   
 

Program: 
 
Čtvrtek 13. 10. 2016 

- program je zaměřen především pro manažery MAS 

 

8:30 – 9:00  prezence účastníků, 

9:00 – 10:30   NS MAS ČR jako partner pro realizaci SCLLD v MAS – Ing. Veronika 
Foltýnová,  

10:30 – 11:00 přestávka (coffee break), 
11:00 – 13:00  preferenční kritéria PRV při realizaci SCLLD – Ing. Jana Bitnerová, 

13:00 – 13:30  oběd, 
13:30 – 14:00  prezentace projektů MAP, šablony - PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., 
14:00 – 15:00   „Kulatý stůl“ nad chystanými výzvami z PRV prostřednictvím SCLLD na 

téma „inovace“ – Ing. Tomáš Vidlák a Ing. Alena Klacková, 
15:00 – 16:00 přestávka (coffee break), 
16:00 – 18:00 ukázka inovativních projektů z PRV 2007–2013 – Zemědělská 

společnost Svobodné, a.s., 
18:00 – 18:30 večeře, 

18:30 – 19:30 večerní blok – diskuze nad využitím možností čerpání dotací v rámci 
programu rozvoje venkova 2014–2020 pro DSO. 

 
 
 
 

http://www.kjh.cz/
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Pátek 14. 10. 2016  

- program je zaměřen především pro starostky a starosty, kteří hledají inspiraci 
v příkladech dobré praxe nebo zvažují účast v soutěži Vesnice roku  

 

8:30 – 9:00  prezence účastníků,  

9:00 – 9:30   poskytnutí informací o činnostech Celostátní sítě pro venkov a jejích 
prioritách pro rok 2017 – Dipl. Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, Celostátní 
síť pro venkov, 

9:30 – 10:00  Vesnice roku jako inspirace pro rozvoj venkovských oblastí s důrazem 
na spolupráci obcí se zemědělskými a zpracovatelskými subjekty, 
včetně příkladů dobré praxe a inspirací k rozvoji spolupráce – 
„oranžová stuha“ – Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov, 

10:00 – 10:30 přestávka (coffee break), 
10:30 – 12:00  Vesnice roku jako inspirace pro rozvoj venkovských oblastí – 

prezentace inspirací: 
– inspirace pro venkov – Aleš Krátký (starosta obce Sovětice), 

předseda komise 2016,  
– ceny hejtmana – Renáta Fodorová (Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje),  
– zlatá stuha KHK 2016 – Ing. Aleš Maloch (starosta obce Rudník),  
– zelená stuha – Mgr. Jana Němečková (starostka obce Dobrá voda u 

Hořic), 
– bílá stuha – Antonín Novotný (starosta obce Podbřezí), 
– modrá stuha – Eva Kmiećová (starostka obce Zlatá Olešnice),  

12:00 – 12:30  oběd, 
12:30 – 14:00 diskuze a formulování výstupů konference. 
   
Konec konference. 
 

Bližší informace k akci poskytne: Dr. Jan Balcar, e-mail: balcar@kjh.cz, tel. 777 851 871. 
 
Registraci bude možné provést na http://1url.cz/wtohe, do 7. 10. 2016. 

 
Za organizátory srdečně zvou 
 

 
Ing. Miroslava Stárková        Dr. Jan Balcar 

krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov                      ředitel 
RO SZIF Hradec Králové    MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
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