
 

  

 

dovolujeme si Vás v
na konferenci pro samosprávu, neziskové a příspěvkové organizace, studenty, 

podnikatele v zemědělství a

„Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život

konference se koná 

v Kulturním domě 

 
Program: 

Dopolední blok: 

9:30 – 10:15   Čerpaní 
v programovém 
MBA (MAS Království 

 

občerstvení 

 
10:15 – 11:30  Rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody 

aplikace této metody v praxi
Království 

oběd 

 
Odpolední blok 
12:00 – 13:00 Aktivity Celostátní sítě pro venkov v

v roce 201
konzultant

 
13:00 – 16:30 Prezentace příkladů dobré praxe 

- 13:00 
Vytvoření zázemí pro hasiče 

- 14:00 
Trhoviště
Bánovce nad Ondavou
 

 

 

 

 

P o z v á n k a 
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov pozvat
samosprávu, neziskové a příspěvkové organizace, studenty, 

podnikatele v zemědělství a odbornou i laickou veřejnost s názvem

Venkovská konference 

Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život
 

konference se koná dne 20. 11. 2014 

od 9 do 18 hodin 

Kulturním domě v Havlovicích, ve velkém sále

prezence od 9:00 

erpaní dotačních prostředků z EU prostřednictvím MAS 
programovém období 2007 – 2013 – Ing. Lada Nevečeřalová

(MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.)  

ozdělování prostředků EU prostřednictvím metody 
aplikace této metody v praxi – Mgr. Jan Balcar
Království – Jestřebí hory, o.p.s.) 

Aktivity Celostátní sítě pro venkov v Královéhradeckém kraji 
roce 2014 a plán na rok 2015 – Ing. Markéta Ertnerová

konzultant 

Prezentace příkladů dobré praxe – realizované projekty
13:00 – 14:00 – Ing. Pavel Dvořáček (starosta obce Havlovice 
Vytvoření zázemí pro hasiče – PRV), 
14:00 – 15:00 - Róbert Koba (starosta 
Trhoviště – mikroregion Poondavie – Naučná stezka pro školu 
Bánovce nad Ondavou -PRV), 

rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov pozvat 
samosprávu, neziskové a příspěvkové organizace, studenty, 

s názvem 

Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život“ 

, ve velkém sále 

EU prostřednictvím MAS 
Lada Nevečeřalová, 

ozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a 
an Balcar, Ph.D. (MAS 

Královéhradeckém kraji 
Markéta Ertnerová, odborný 

projekty   
Ing. Pavel Dvořáček (starosta obce Havlovice – 

starosta slovenské obce 
Naučná stezka pro školu 



 

  

 

 

 

- 15:00 
Jestřebí hory, o.p.s.
území města Úpice

 

občerstvení 
 
 
16:00 – 17:00  Aplikace 

vedeného místního rozvoje do ve
Tomáš Mečíř

 
17:00 – 18:00  Regionální značka, cesta k

prezentace příkladu dobré praxe 
spolupráce 
Metují)

 

večeře 
 
18:15 – 19:00 Diskuze
 

 
 

Bližší informace a přihlášky: 
Bc. Lucie Žďárská, kjh@kjh.cz

 
 
 
Za organizátory srdečně zve

 
 

 

15:00 – 15:30 - Bc. Kateřina Valdová, (MAS 
Jestřebí hory, o.p.s. – příklady projektů z PRV 
území města Úpice) 

Aplikace CLLD (Společenství místního rozvoje)
vedeného místního rozvoje do venkovského prostředí 
Tomáš Mečíř  

Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů 
prezentace příkladu dobré praxe - projekt mezinárodní 
spolupráce (zdroj – PRV) – Zdena Hovorková (MAS mezi Úpou a 
Metují) 

Diskuze 

Bližší informace a přihlášky:  
kjh@kjh.cz, 499 397 232. 

zve 
  

Dr. Vladimír Diblík,  

předseda správní rady  

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

(MAS Království – 
PRV - LEADER na 

(Společenství místního rozvoje) – komunitně 
nkovského prostředí – Ing. 

podpoře místních produktů – 
projekt mezinárodní 

Zdena Hovorková (MAS mezi Úpou a 

    
     

Jestřebí hory, o.p.s. 


