Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Královédvorsko, z.s.
si Vás dovolují

ve dnech 24. dubna a 25. dubna 2019
pozvat na konferenci zaměřenou na téma

Zemědělství na Královédvorsku
v rámci Programu rozvoje venkova
Konference s exkurzemi je rozdělena na 4 samostatné bloky do 2 dnů.
Středa 24. dubna – program A, program B:
PROGRAM A
Exkurze
Místo konání

Karsit Agro, a.s., Dubenec 34, 544 55 Dubenec
Pěstitelské centrum Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec,
Pozemkové úpravy - k. ú. Dubenec, k. ú. Hřibojedy

Tři stejné exkurze v různých odjezdových časech po zrealizovaných projektech
spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova (PRV), která je určena pro širokou
odbornou i laickou veřejnost, studenty základních a středních odborných škol a gymnázií.

PROGRAM B
odborná část – konference
Místo konání

Hotel Pod Zvičinou, s.r.o.,
Dolní Brusnice 96, 544 72 Bílá Třemešná

Odborné prezentace zástupců Celostátní sítě pro venkov, místních akčních skupin
Královéhradeckého kraje, Státního zemědělského intervenčního fondu, řídícího orgánu
Operačního programu Zaměstnanost, řídícího orgánu Integrovaného regionálního
operačního programu a Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje
k aktuálním tématům v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Čtvrtek 25. dubna – program C, program D:
PROGRAM C a D
prezentace a přednášky na téma
„Zemědělství tradiční i moderní a jeho možná podpora přes PRV“
Místo konání

Kino Svět, náměstí Václava Hanky 828,
Dvůr Králové nad Labem

Dvě samostatné přednášky k tématu Program rozvoje venkova a zemědělství –
Zemědělství tradiční i moderní a jeho možná podpora prostřednictvím PRV. Interaktivní
prezentace s výstavou a ukázkou strojů pořízených přes MAS v rámci PRV.

Program A - exkurze:
Termín:

středa 24. dubna 2019

Místo konání:

Karsit Agro, a.s., Dubenec 34, 544 55 Dubenec
Pěstitelské centrum Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec,
Pozemkové úpravy - k. ú. Dubenec, k. ú. Hřibojedy

Tři stejné exkurze v různých odjezdových časech po zrealizovaných projektech spolufinancovaných
z Programu rozvoje venkova určenou pro širokou odbornou i laickou veřejnost, studenty základních
a středních odborných škol a gymnázií.

Nástupní a výstupní místo autobusů:

Základní škola Schulzovy sady,
Školní 1235, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Přesné časy odjezdů autobusů:
Odjezd z nástupního
místa

Ukončení prohlídky

Příjezd na výstupní
místo

1

7:45

10:15

10:45

2

9:15

11:45

12:15

3

10:45

13:15

13:45

Číslo
autobusu

Exkurzí provází:
 zástupce Karsit Agro, a.s.
 Ing. Jaroslav Huňat, Obec Dubenec
 Ing. Josef Kutina, Státní pozemkový úřad, pobočka Trutnov
Prezentované projekty v rámci programu A:
 16/003/0411h/452/004517 – Karsit Agro, a.s. - Stáj pro chov býků
 13/018/1111a/452/000334 - Jímky
 12/016/41200/127/000621 - Multigenerační oddechová zóna
 13/019/4210a/452/000006 - Krajina je naše zrcadlo
 18/000/0431b/452/003406 - Poldr PEO 3 v k. ú. Dubenec
 18/000/0431b/452/000040 - Protierozní prvky v k. ú. Dubenec
 17/000/0431b/452/000014 - Polní cesty HC6 v k. ú. Hřibojedy a HC2 v k. ú. Dubenec
 16/000/0431b/452/000022 - Poldr PEO 4 a Polní cesty HC2 a VC23 v k. ú. Hřibojedy
 11/014/1140d/452/005240 - Polní cesty VC 21 a VC 22 Hřibojedy
 11/014/1140d/452/005108 - Polní cesta HC1 Hřibojedy

Program B:
Termín:

středa 24. dubna 2019

Místo konání:

Hotel Pod Zvičinou, s.r.o., Dolní Brusnice 96, 544 72 Bílá Třemešná

Odborný program:
09:00 prezence účastníků, občerstvení
09:30 dopolední blok k aktuálním tématům v rámci Strategie komunitně vedeného rozvoje
venkova (SCLLD)
 Celostátní síť pro venkov a její aktivity
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)


prezentace aktualit k SCLLD v Programu rozvoje venkova
(Ing. Radim Petr, Státní zemědělský intervenční fond)



prezentace zástupců Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost
(Ing. Renáta Kučerová, vedoucí oddělení projektů CLLD)



prezentace zástupců Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu
(Ing. Jana, Landová, oddělení implementace integrovaných nástrojů)
Ing. Renata Uhlíková, oddělení implementace integrovaných nástrojů)



prezentace Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. (NS MAS ČR)
(Mgr. Petr Čáp, Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.)



prezentace zástupce Ministerstva zemědělství
(Ing. Lucie Chlupáčová, Ministerstvo zemědělství)



prezentace Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje
(Jana Kuthanová, Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje,
Ing. Jana Bitnerová, Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje)



prezentace zástupců Centra pro regionální rozvoj - nejčastější pochybení a doporučení
k procesu hodnocení
(Ing. Lenka Pytlíková, Centrum pro regionální rozvoj)
přestávka (oběd)
exkurze pro účastníky programu B - ukázka realizace projektu Programu rozvoje venkova
(Ing. Eva Nováková, Pod Zvičinou s.r.o.)
odpolední blok
informace NS MAS ČR k aktuálním tématům v rámci SCLLD, případně výhledu po 2020
(Mgr. Petr Čáp, Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.)
přestávka (coffee break)
pokračování odpoledního bloku
prezentace podpořených projektů z Programu rozvoje venkova prostřednictvím místních akčních
skupin na území Královéhradeckého kraje (jednotlivé místní akční skupiny)

12:00
12:30
13:30

14:00
14:30




sdílení zkušeností s Programem rozvoje venkova - setkání zástupců místních akčních
skupin, kteří vyhlašují výzvy (jednotlivé místní akční skupiny)

 diskuze ke strategiím, aktualitám, výzvám, schvalování fichí,…
17:00 večeře a závěr dne
Prezentované projekty v rámci exkurze v programu B:
 17/001/19210/452/112/001126 – Lesní stezka pod Zvičinou

Program C:
Termín:

čtvrtek 25. dubna 2019

Místo konání:

sál Kina Svět, náměstí Václava Hanky 828, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

prezence účastníků, občerstvení
zahájení dopolední části
 Celostátní síť pro venkov
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)
 Zemědělství tradiční i moderní a jeho možná podpora přes Program rozvoje venkova
(Ing. Vladimír Pícha, Zemědělský svaz České republiky)
10:00 Program rozvoje venkova a zemědělství – interaktivní blok
11:00 závěr dopoledního programového bloku
08:00
08:30

Program D:
Termín:

čtvrtek 25. dubna 2019

Místo konání:

sál Kina Svět, náměstí Václava Hanky 828, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

prezence účastníků, občerstvení
zahájení odpolední části
 Celostátní síť pro venkov
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)
 Zemědělství tradiční i moderní a jeho možná podpora přes Program rozvoje venkova
(Ing. Vladimír Pícha, Zemědělský svaz České republiky)
14:00 Program rozvoje venkova a zemědělství – interaktivní blok
15:00 závěr odpoledního programového bloku
12:00
12:30

Prezentované projekty v rámci programu C a D:
 17/001/19210/452/112/001127 - Modernizace strojů na sklizeň pícnin
 17/001/19210/452/112/001123 - Zlepšení podmínek pro chov ovcí
 17/001/19210/452/112/001125 - Zlepšení podmínek pro chod skotu
 10/011/1121a/452/002738
- Technologie na výrobu štípaného palivového dříví - LHC
Městské lesy Dvůr Králové nad Labem
Akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Registrace účastníků s uvedením programu (A, B, C, D) do 18. dubna 2019:
Ing. Lenka Křížová, DiS., e-mail: krizova.lenka@maskd.cz, tel. 739 243 465
Za organizátory srdečně zvou
Mgr. Alexandra Jiřičková
předseda
Místní akční skupina Královédvorsko, z. s.

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.

