Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor
Brno a spolek PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z. s., si Vás dovolují srdečně
pozvat na seminář s exkurzí se zaměřením na čerpání a přínos evropských
dotačních prostředků s názvem

Zatravňování orné půdy a zatravňování drah
soustředěného odtoku jako účinné protierozní
opatření
konaný v rámci cyklu

Výměna zkušeností s využitím komplexních pozemkových úprav
a uplatněním agroenvironmentálních a klimatických opatření v krajině
TERMÍN KONÁNÍ AKCE: 20. 5. 2022
MÍSTO KONÁNÍ AKCE: Ekocentrum pro informace a poradenství
Šardice 823, 696 13 Šardice
Program semináře s exkurzí:
9:00 hod. Prezence, zahájení a přivítání účastníků
9:15 hod. Zatravňování zemědělské půdy, postupy zakládání, následné péče a údržby zatravněných
a ozeleněných drah soustředěného odtoku:
– význam opatření s ohledem na ochranu půdy a adaptaci krajiny na klimatickou změnu,
– způsob financování,
– využití pozemkových úprav a jejich výsledků v ochraně půdy a obnově hydrologického
režimu v zemědělské krajině.
Přednášející: doc. Dr. Ing. Petr Marada (akreditovaný poradce Ministerstvem zemědělství,
Mendelova univerzita v Brně)
10:15 hod. Coffee break
10:25 hod. Zapojení veřejnosti do procesu ozeleňování obcí, správa zelené infrastruktury, aktivity MAS
v oblasti podpory nákupu zemědělské techniky a jiných investic z Programu rozvoje
venkova.
Přednášející: Bc. Hana Horňáková (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.)
11:30 hod. Diskuze, dotazy od účastníků.
12:15 hod. Oběd
13:00 hod. Praktická část v terénu, včetně opatření realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova
– exkurze k dílčím tématům na vybraných dílech půdních bloků Demonstrační ekofarmy
Petra Marady (ekofarma je vítězem evropské soutěže projektů Rural Inspiration Awards 2020
v kategorii Adaptace na klimatickou změnu; ekofarmu do soutěže pořádané European Network
for Rural Development nominovala za příkladné realizace projektů financovaných z Programu
rozvoje venkova v ČR Celostátní síť pro venkov).
16:00 hod. Závěr a předpokládané ukončení akce.

Registrace účastníků probíhá ZDE:
-

e-mail: alexandra.maradova@yahoo.com,

-

zájemci o vzdělávání zašlou tuto informaci: jméno/příjmení, email, adresu, název
organizace,

-

a to nejpozději do 18. 5. 2022 do 12:00 hod.

Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov (občerstvení – 1x coffee break,
1x oběd; pronájem prostor pro seminář; odborní lektoři v rámci semináře a exkurze).
Kapacita akce je omezena!
Kontaktní osoba pro bližší informace: Alexandra Maradová, tel: 775 938 638.

Za organizátory srdečně zvou:
doc. Dr. Ing. Petr Marada, předseda spolku PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST
Ing. Lucie Sýsová, koordinátor CSV RO SZIF Brno

