Celostátní síť pro venkov Jihomoravského kraje
ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Jihomoravského kraje
a Jihomoravským krajem
Vás zvou na seminář

AKCE ZRUŠENA!!!
Soutěž Vesnice roku 2020
Obnova rozvoje venkova Jihomoravského kraje
25. března 2020 (středa)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, zasedací místnost 045A,
Žerotínovo nám. 449/3; 601 82 Brno
Prezence účastníků od 9:30 hod.
Program:
10:00 – 14:00 hod.
Zahájení semináře, představení hostů a zástupců vyhlašovatelů soutěže:
Bc. Otakar Březina – SPOV JMK
Ing. Dagmar Adámková – Celostátní síť pro venkov, RO SZIF Brno
Úvodní slovo Ing. Petr Hýbler – náměstek hejtmana, Jihomoravský kraj (JMK)
Ing. Ivo Minařík, MPA – vedoucí odboru regionálního rozvoje, Krajský úřad JMK
Soutěž Vesnice roku v POV z pohledu Jihomoravského kraje
RNDr. Iveta Macurová, Jihomoravský kraj – Krajský úřad JMK, Odbor regionálního rozvoje,
oddělení rozvoje venkova a zemědělství
Zemědělství prezentuje odkaz minulosti i příslib rozvoje budoucnosti - Oranžová stuha
Ing. Dagmar Adámková, CSV, RO SZIF Brno
Zelená stuha v soutěži Vesnice roku
Ing. Jitka Schneiderová, autorizovaný krajinářský architekt, projektový manažer
Lidová architektura a nová výstavba na venkově
Mgr. Alena Dunajová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
Knihovny jako komunitní centra obcí
Helena Jalová, vedoucí okresní metodiky Knihovna Boskovice
Zkušenosti vítězů krajských kol JMK a celostátních kol soutěže Vesnice roku (SVR):
Bc. Otakar Březina – starosta Obce Kozojídky
1. místo Oranžová stuha - celostátní kolo SVR; 3. místo Zlatá stuha - celostátní kolo SVR
Jan Kauf – starosta Obce Hrušky
1. místo Zelená stuha - celostátní kolo SVR; Zlatá stuha – krajské kolo SVR JMK

Mgr. Jan Grolich – starosta Obce Velatice
2. místo Zelená stuha – celostátní kolo SVR; 1. místo Inovativní obec - celostátní kolo SVR

Setkání bude ukončeno diskuzí.
Předpokládané ukončení akce v 14:00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Účast na semináři je bezplatná.
V průběhu semináře bude poskytnuto drobné občerstvení, které je financování z rozpočtu
Celostátní sítě pro venkov.

Registrace účastníků do 20. března 2020, do 10:00 hod.,
na e-mailu dagmar.adamkova@szif.cz.
Kapacita omezena.
Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Ing. Dagmar Adámková, telefon: 724 619 213, e-mail: dagmar.adamkova@szif.cz

Za organizátory Vás srdečně zvou
Ing. Dagmar Adámková
koordinátor Celostátní sítě pro venkov, Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního
fondu Brno
RNDr. Iveta Macurová
Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství
Bc. Otakar Březina
předseda Spolku pro obnovu venkova Jihomoravského kraje

„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

