Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS
Sokolovsko o.p.s. si Vás dovolují pozvat na seminář

„Udržitelný venkov – 15 let lokálního rozvoje“
seminář se uskuteční dne: 17. září 2021 od 15:00 do 20:00 hodin
místo konání: Městský dům kultury Sokolov, ul. 5. května 655, 356 01 Sokolov
Seminář je zaměřen na oblasti udržitelného venkova, které zahrnují ekologické
zemědělství, lesnictví, hospodaření s vodou v krajině, lokální zdroje. Pozornost bude
věnována i vývoji regionálního rozvoje během 15 uplynulých let s příklady dobré
a špatné praxe. Účastníci budou informováni o nastavení nové společné zemědělské
politiky (SZP) ve vazbě na místní akční skupiny (MAS). V rámci semináře se účastníci
seznámí s Programem rozvoje venkova (PRV), ekologickým zemědělstvím, lesnictvím
a inovacemi v oblasti péče o půdu a o možnostech dotací v rámci PRV. Cílem je přispět
k lepší orientaci v oblasti PRV, předání informací, zkušeností a informací mezi partnery
Celostátní sítě pro venkov (CSV).

PROGRAM:
14:30–15:00

Prezence účastníků

15:00–15:05

Zahájení semináře a přivítání účastníků

15:05–15:20

Regionální rozvoj v Karlovarském kraji za posledních 15 let ve světle
řešení hlavních výzev kraje
Ing. Miroslav Makovička, Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, zs.

15:25–16:10

Ekologické zemědělství zaměřené na adaptaci na klimatickou změnu
a návrat života do krajiny
Doc. Dr. Ing. Petr Marada, Mendelova univerzita v Brně - Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální techniky

16:15–16:55

Víno z nebe na zem
(Biodynamické zemědělství v praxi)
Lukáš Rudolfský, Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.

17:00–17:10

Přestávka

17:15–17:25

Správa vodních toků, hospodaření s vodou v krajině a riziko záplav
v krajině
Ing. Tomáš Pail, Povodí Ohře, s.p.

17:30–17:45

Voda jako součást našeho prostředí
(Jaké jsou způsoby zadržení vody a jaké to má přínosy? Příklady dobré
praxe.)
Ing. Petr Krása, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště
Správa CHKO Slavkovský les

17:50–18:15

Zajímavé nálezy starých odrůd ovocných stromů v severozápadních
Čechách
Ing. Martin Lípa, Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace
Brontosaura

18:20–18:35

Hospodaření v městských lesích
Ing. Martina Berková, Loketské městské lesy s.r.o.

18:40–18:55

Domácí vrch - únik z nudy do přírody
(Neproduktivní investice v lesích)
Ing. Karel Bělohlávek, Městské lesy Kraslice, spol. s r.o.

19:00–19:30

Biofarma Belina v Nežichově
Kamila Prchalová, Belina s.r.o.

19:35–19:45

Dotační možnosti v rámci PRV a SZP přes MAS Sokolovsko o.p.s.
Mgr. Michaela Polláková, MAS Sokolovsko o.p.s.

19:50–20:00

Shrnutí, diskuze a ukončení semináře

Účast na semináři je bezplatná, pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.
V případě Vašeho zájmu o účast, se prosím registrujte na e-mailu:
admin@mas-sokolovsko.eu do 15. září 2021. Rezervace účastníků a kontaktní osoba
pro případné dotazy: admin@mas-sokolovsko.eu, telefonní číslo: 734 279 134
Seminář se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to
zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR v roce 2021. Povinností
účastníků je dodržovat bezpečnostní opatření na základě konkrétní epidemiologické
situace v regionu (respirátory popřípadě roušky).

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Marcela Synková
koordinátor CSV RO SZIF Ústí nad Labem

Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s.

