V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat na konferenci

VENKOVSKÉ FÓRUM 2021
která se bude konat ve dnech 25. – 26. srpna 2021
v Klášteře Chotěšov, Plzeňská 1, 332 14 Chotěšov
Program konference:
1. den konference – 25. srpna 2021
08:30 – 09:00 Prezence účastníků, coffee break
09:00 – 09:30 Zahájení úvodní slovo
(Jiří Chmel - SZIF RO České Budějovice, Martin Sobotka - Mikroregion Radbuza)

09:30 – 10:15 Možnosti financování projektů obcí a příspěvkových organizací z dotačních
programů prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v novém programovém
období včetně přechodného období Společné zemědělské politiky
(Jan Florian – Národní síť Místních akčních skupin ČR)

10:15 – 10:45 Čerpání finančních prostředků z MAS Radbuza, z. s.
(Václav Kubernát – MAS Radbuza, z. s.)

10:45 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00 Novinky nakládání s komunálními odpady z pohledu nového zákona o odpadech
(Petra Urbanová – Ministerstvo životního prostředí)

12:00 – 13:30 Oběd s možností prohlídky kláštera a muzea
13:30 – 14:00 Novinky v nakládání s komunálními odpady z pohledu nového zákona o odpadech
(Petra Urbanová – Ministerstvo životního prostředí)

14:00 – 14:45 Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí – nové místní poplatky
za komunální odpad
(Olga Petríková – Ministerstvo vnitra České republiky)

14:45 – 15:00 Coffee break
15:00 – 18:00 Exkurze po inspirativních projektech z Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)
na téma neproduktivní investice v lesích

Stezka na vrchol Křížového vrchu (Daniel Koláček – obec Chotěšov), Naučné panely na odpočinkových
místech (Pavel Hlaváč – obec Hradec), Lesní naučná stezka Kvíčovice (Jan Bostl – obec Kvíčovice)
18:00 – 19:00 Večeře v Kvíčovické hospůdce na návsi
19:15 – 19:30 Příjezd do Kláštera Chotěšov a oficiální ukončení 1. dne konference

2. den konference – 26. srpna 2021
08:30 – 09:00 Prezence účastníků, coffee break
09:00 – 09:45 Aktuální informace k realizaci Programových rámců PRV v rámci SCLLD místních
akčních skupin v programovém období 2014–2020
(Jan Florian – Národní síť Místních akčních skupin ČR)

09:45 – 10:30 Informace k přípravě akčních plánů SCLLD v programovém období 2021–2027
v jednotlivých dotačních programech
(Jan Florian – Národní síť Místních akčních skupin ČR)

10:30 – 10:45 Coffee break
10:45 – 11:45 Celostátní síť pro venkov a její aktivity v Jihočeském a Plzeňském kraji
Příprava Regionálního ročního prováděcího plánu na rok 2022
Diskuse k činnosti Celostátní sítě pro venkov v rámci Společné zemědělské politiky
(Kamila Havel Kupcová – Celostátní síť pro venkov)

11:45 – 12:45 Oběd
12:45 – 13:15 Spolupráce v rámci Venkovského domu Plzeňského kraje
(Pavla Bartásková – MAS Radbuza, z. s.)

13:15 – 14:00 Sdílení zkušeností z kontrol Centra pro regionální rozvoj České republiky a dalších
kontrolních orgánů
(Václav Kubernát – Krajská síť Místních akčních skupin Plzeňského kraje)

14:00 – 14:10 Oficiální ukončení konference

Účast na konferenci je bezplatná. Občerstvení a doprava na exkurzi zajištěna.
Z organizačních důvodů a omezené kapacity účastníků konference,
je nutné se přihlásit na konferenci do 20. 08. 2021 prostřednictvím formuláře
ZDE

Podmínkou účasti na konferenci je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální
epidemiologickou situací při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Jiří Chmel
ředitel RO SZIF České Budějovice

Bc. Martin Sobotka
předseda Výkonné rady Mikroregionu Radbuza

