Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s.
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
dovolují pozvat na workshop

Venkov 2017 - Spolupráce klíčových aktérů
při rozvoji venkova - SCLLD II
na téma
„Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi místními akčními skupinami
v Královéhradeckém kraji“

ve dnech 21. listopadu 2017 od 08:30 do 20:30 hodin
a 22. listopadu 2017 od 08:30 do 12:00 hodin
ve velkém sále Kulturního domu čp. 55 v Havlovicích, okr. Trutnov, 542 32
Workshop je určen pro zástupce obcí, místních akčních skupin, neziskových a příspěvkových
organizací, zástupce partnerů Celostátní sítě pro venkov, zástupce zemědělských,
potravinářských a lesnických subjektů a odbornou i laickou veřejnost.
Úterý 21. listopadu 2017
08:30 – 09:00
09:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 14:00

14:00 – 15:00

prezence účastníků
představení pravidel 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
(Ing. Radim Petr, Státní zemědělský intervenční fond),
administrace výzev Programu rozvoje venkova 2014-2020 prostřednictvím
místních akčních skupin – 1. část
(Ing. Alena Klacková – MAS Brána do Českého ráje, z.s.),
přestávka (coffee break)
administrace výzev Programu rozvoje venkova 2014-2020 prostřednictvím
místních akčních skupin – 2. část
(Ing. Alena Klacková – MAS Brána do Českého ráje, z.s.),
přestávka (oběd)
představení pravidel 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční
skupiny
(Ing. Radim Petr, Státní zemědělský intervenční fond),
burza témat projektů spolupráce LEADER, hledání partnera
(zástupci jednotlivých místních akčních skupin),
přestávka (coffee break)

15:00 – 16:30

16:30 – 17:30
17:30 – 19:30

19:30 – 20:00
20:00 – 20:30

ukázka projektů z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
exkurze - prezentované projekty žadatele Jaroslava Prouzy:
 Jezdecká stáj na Popluží, (Havlovice 2, 542 38 Havlovice),
 Modernizace sportovního zařízení JS Na Popluží a zřízení půjčovny sportovních
potřeb (Havlovice 2, 542 38 Havlovice),
přestávka (coffee break)
bilance čerpání Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. za 10 let
existence prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007-2013
(Dr. Jan Balcar – Místní akční skupina Království Jestřebí hory, o.p.s.),
přestávka (večeře)
diskuze k Pravidlům Programu rozvoje venkova 2014-2020, náměty k jejich úpravě

Středa 22. listopadu 2017
08:30 – 09:00
09:00 – 10:00

10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

prezence účastníků
Vesnice roku jako nástroj pro rozvoj venkova s důrazem na spolupráci obcí
se zemědělskými a zpracovatelskými subjekty
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov,
Mgr. Lucie Feuchter, Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Ing. Dušan Šustr, Spolek pro obnovu venkova),
přestávka (coffee break)
centrum společných služeb - nový impuls pro spolupráci obcí při rozvoji venkova
(Mgr. Karel Turek, Svazek obcí „Úpa“),
přestávka (oběd)
diskuze a formulování výstupů konference.

Akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Bližší informace k akci poskytne: Dr. Jan Balcar, e-mail: balcar@kjh.cz, tel. 777 851 871.
Registrace účasti a ubytování do 15. 11. 2017 na odkaze:

https://goo.gl/cQS2sD
Za organizátory srdečně zvou

Dr. Jan Balcar
ředitel
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

