Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují ve spolupráci s Českou lesnickou
společností pozvat na seminář s exkurzemi

Aktuální témata v lesním hospodářství v kontextu
politiky rozvoje venkova
Dvoudenní seminář s odpoledními exkurzemi v okolí se uskuteční
ve dnech 6. až 7. září 2018 v Bartošovicích v Orlických horách.
Akce bude zahájena 6. září 2018 v 09:00 hodin prezencí účastníků v hotelu Zemská brána,
Bartošovice v Orlických horách 5, 517 61 Bartošovice v Orlických horách.

PROGRAM 1. DNE
9:00 – 9:25
9:25 – 9:30
9:30 – 10:00

Registrace
Přivítání účastníků a zahájení semináře
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství v Orlických horách z pohledu
vybraných témat politiky rozvoje venkova
10:00 – 12:00 Aktuální problematika možností využití finančních podpor v lesním
hospodářství se zaměřením na Program rozvoje venkova (PRV)
12:00 – 12:45 Priority pro lesní hospodářství ve Společné zemědělské politice po roce
2020+ (výzkumné šetření zaměřené na lesnickou techniku)
12:45 – 13:15 Příklady dobré praxe realizovaných projektů spolufinancovaných z
evropských zdrojů (1. část)
13:15 – 14:00 Společný oběd
14:00 – 17:30 Odborná exkurze na lesní majetky (Polesí Zaječiny)
Témata: Lesnická infrastruktura z PRV – ukázka cesty s živičným povrchem a s povrchem
z mechanicky zpevněného kameniva; Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin z PRV
– oplocenky financované z projektů z PRV; Zemská brána – Pašerácká lávka; Obnova lesních
porostů po kalamitách z PRV - Rekonstrukce porostů poškozených sněhem; Ukázky podrostního
způsobu hospodaření v dlouhém časovém období; Lesnická technika z PRV – traktor s vybavením
na údržbu lesních cest (včetně dílčí části realizované ve spolupráci s MAS); Genová základna (péče
o zdroje reprodukčního materiálu)
17:30 – 18:00 Diskuse
18:00 – 18:30 Společná večeře
od 19:00
Společenský večer s doprovodným programem (hradí si účastníci sami)

PROGRAM 2. DNE
8:00 – 8:30
8:30 – 9:30

Společná snídaně
Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova (PRV) a aktuální
informace pro podzimní příjem žádostí
9:30 – 10:30
Aktuality Lesní ochranné služby
10:30 – 11:00 Příklady dobré praxe realizovaných projektů spolufinancovaných z
evropských zdrojů
11:00 – 13:30 Odborná exkurze na lesní majetky (Polesí Žamberk)
Témata: Lesnická technika - Modernizace školkařského provozu – foliák, sadbovače, půdní fréza;
Zalesňování a zakládání lesů z PRV - Zalesňování zemědělských pozemků 2012; Ukázka porostu
poškozeného chalarou – postupná rekonstrukce a změna druhové skladby; Malá vodní elektrárna.
13:30 – 14:00 Společný oběd
14:00 – 14:30 Diskuse a zakončení semináře
Akce je podpořena z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Pro účastníky je zajištěn odborný
program, občerstvení, ubytování a doprava po trase exkurze.
Účastníci si sami hradí 500 Kč na volně doprovodný společenský večer s kulturním
programem a informační materiály z akce zpracované dodavatelem.
Z organizačních důvodů a z důvodu omezené kapacity Vás žádáme o registraci
prostřednictvím
e-mailu: jaroslav.novotny@szif.cz.
Za organizátory srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

