Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond
a „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.“
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
dovolují pozvat na odbornou konferenci s exkurzí
na téma:

Tvorba a ochrana krajiny
v kontextu komplexních pozemkových úprav
s vazbou na Program rozvoje venkova
konané v prostorách Sport Hotelu Dolní Morava, Dolní Morava 53, 561 59 Králíky
ve dnech 29. listopadu 2018 od 09:00 do 20:30 hodin
a 30. listopadu 2018 od 08:30 do 13:30 hodin
Prezence a účastníků vždy 30 minut před zahájením programu.
Program:
Čtvrtek 29. listopadu 2018
09:00

přivítání účastníků a zahájení akce
Komplexní pozemkové úpravy a Program rozvoje venkova
(Ing. Petr Lázňovský, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Plán společných zařízení a jeho realizace v rámci Programu rozvoje venkova
(Ing. Bc. Richard Filip Ph.D., Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj)

10:30

coffee break

11:00

Vodohospodářské stavby v rámci Komplexních pozemkových úprav
(Ing. Tomáš Purkrábek, Státní pozemkový úřad – Oddělení vodohospodářských staveb)

12:30

oběd,

13:30

Exkurze – mokřady v k. ú. Dolní Morava, informace o prezentovaných projektech
(Ing. Jana Jeníčková Ph.D. – Státní pozemkový úřad pobočka Ústí nad Orlicí,
Ing. Jaroslav Tměj – “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“)

15:30

coffee break

16:00

Identifikace drenážních systémů, Odvodnění v rámci povolování staveb
(RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)
Představení Celostátní sítě pro venkov a jejích aktivit
(Ing. Miroslava Stárková, Státní zemědělský intervenční fond)

18:30

večeře

19:30

diskuze a sběr podnětů od účastníků akce

Pátek 30. listopadu 2018
08:30

prezence

09:00

exkurze po projektech Programu rozvoje venkova 2007-2013, 2014-2020,
(Ing. Jana Jeníčková Ph.D. – Státní pozemkový úřad pobočka Ústí nad Orlicí,
Ing. Jaroslav Tměj – “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“)

12:00

oběd

13:00

diskuze, zhodnocení a závěr akce

Prezentované projekty v rámci exkurze:
o

Realizace společných zařízení k. ú. Červený Potok a Králíky

o

Realizace společných zařízení k. ú. Vraclav

o

Realizace společných zařízení k. ú. Písečná u Žamberka

V rámci konference s exkurzí budou účastníkům poskytnuty informace o možnostech čerpání finančních
prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a současných tématech týkajících se oblasti
komplexních pozemkových úprav se zaměřením na vodohospodářské stavby a identifikaci drenážních
systémů ve vazbě na vodu v krajině. Odborná konference je určena pro žadatele Programu rozvoje
venkova, partnery Celostátní sítě pro venkov a odbornou i laickou veřejnost.
Ubytování účastníků bude možné před zahájením akce a během obědové přestávky.
Doprava na exkurzi po realizovaných projektech částečně pěšky a částečně vlastními automobily,
zajišťuje si každý účastník sám.
Občerstvení, lektorné a ubytování je hrazeno z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Občerstvení pro účastníky zajištěno.
Bližší informace a registrace účasti do 23. 11. 2018:
Kamila Vojtěchová, telefon: 465 423 691, e-mail: vojtechova@agroprojekce.cz
V případě naplnění kapacity objektu rozhoduje pořadí přihlášení.
Uvádějte vždy jméno, příjmení, název společnosti a zájem o ubytování.
Za organizátory srdečně zvou

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
„Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.“

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

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny
na www.szif.cz.

