Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
ve spolupráci s Region HANÁ a se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na

Moderní trendy a správné přístupy ke krajině
a zeleni vesnic
Datum:

16. 4. 2019 od 9:00 do 14:00

Místo: sál Restaurace U hřiště, U hřiště 500, Smržice 798 17
Program:
9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 9:45 přivítání a úvod
9:45 - 10:30 I. BLOK - Zelená stuha - představení ocenění Zelená stuha, podmínky získání
a zkušenosti z hodnotitelské komise
Ing. Martin König, ATELIER KÖNIG - Spolupráce obce a zahradního architekta na tvorbě veřejné
zeleně a krajinářských úprav. Na co dát pozor, jak postupovat, úskalí a správné postupy. Současné
trendy a řešení
Ing. Jaroslav Brzák, komisař za ČR v soutěži Entente Florale Europe (EFE) - zkušenosti, inspirativní
a inovativní řešení ze zkušeností ze zahraničních obcí, účastnících se soutěže EFE. Inovativní
řešení, současné trendy v Evropě
10:30 - 10:45 přestávka na kávu
10:45 - 12:00 II. BLOK - Dotační možnosti Programu rozvoje venkova (PRV) pro krajinu a
vesnici - PRV a jiné programy, spolupráce obce a projektantů v oblasti zeleně ve vesnicích
Iva Dokoupilová, Martin König, Jaroslav Brzák - možnosti a úskalí dotačních projektů PRV
a jiných programů na krajinu a zeleň
12:00 - 12:30 III. BLOK - PRV v oceněných obcích - starostové obcí, kteří získali ocenění Zelená
stuha, představení obce a realizované projekty PRV v obci, předání zkušeností s realizací projektů
PRV a zkušeností v soutěžích
Miroslav Kovářík - obec Modrá - 2014 Zelená stuha ve Zlínském kraji, 2015 stříbrná medaile EFE
Tomáš Drobný - obec Kostelní Lhota - 2016 Zelené stuha ve Středočeském kraji, 2017 stříbrná
medaile EFE

12:30 - 13:00 oběd
13:00 - 13:30 pokračování III. BLOK
13:30 - 14:00 Diskuze a ukončení semináře
Občerstvení pro účastníky je zajištěno, účast je bezplatná.
Registrace do 9. 4. 2019 na odkazu: https://forms.gle/K6XZiE4RZdCB7RPB9
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

Na seminář Vás srdečně zvou
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ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

Mgr. Marta Husičková
předsedkyně Region HANÁ, z.s.
Náměšť na Hané

