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

Realizace nástrojů politiky rozvoje venkova s vazbou
na sektor lesního hospodářství
Dvoudenní seminář s odbornými exkurzemi pro lesnické subjekty a zájemce o problematiku
lesního hospodářství s cílem výměny know-how, zkušeností a dobré praxe s realizací politiky
rozvoje venkova a vybraných opatření Programu rozvoje venkova (PRV) se uskuteční
ve dnech 5. až 6. června 2019 v Centru kultury a vzdělávání Pellyho domy, Masarykovo
náměstí 75, 549 54 Police nad Metují a okolí.

PROGRAM 5. ČERVNA
___________

09:30

Prezence účastníků (v průběhu dopoledne k dispozici káva a malé občerstvení)

10:00

Zahájení a organizační pokyny
Mgr. Martin Polívka DiS., Česká lesnická společnost

10:05

Představení Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka a úvod do místní problematiky
lesního hospodaření
Luboš Binar, Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka

10:30

Lesnická opatření v rámci PRV – současný stav a výhled na podzimní kolo v roce 2019
Ing. Petr Dušek, Ministerstvo zemědělství

11:00

Plošné podpory v lesnictví z PRV – minulost, současnost a budoucnost
Ing. Petr Dušek, Ministerstvo zemědělství

11:30

Zalesňování zemědělských pozemků a jejich zařazování do pozemků určených
k plnění funkcí lesa
Mgr. Martin Polívka DiS., Česká lesnická společnost

12:15

Realizované projekty spolufinancované z PRV – 1. část
Luboš Binar, Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka

13:00

Oběd

14:00

Exkurze
Exkurze začne na rozhledně Lenka, kde je pěkný výhled na zalesněné pozemky i do okolí.
Přes zalesněné pozemky budeme přecházet na další ukázky využití území – stavba rybníků,
tůní, nádrží, obora. Samotné území je zajímavé i díky pozůstatkům základů domů, sklepů
a starých sadů po odsunutých Němcích. Z obce Skalka se přesuneme na Žděřinu do
příměstského lesa. Kromě ukázek hospodaření jsou do programu zařazeny i ukázky lesnické
techniky spolufinancované z PRV. Poslední zastávkou exkurze bude věnována technickému
vybavení provozoven v Hejtmánkovicích.

18:30

Večeře a následná registrace účastníků k volitelnému ubytování se snídaní v zařízení
Ubytování pod Ostašem, Žďár nad Metují 60, 549 55 Žďár nad Metují

PROGRAM 6. ČERVNA
___________

08:00

Snídaně pro ubytované ve Žďáře nad Metují

08:30

Organizovaný přesun zpět do Police nad Metují (v průběhu dopoledne k dispozici káva
a malé občerstvení)

09:00

Praktické zkušenosti z realizace tematických plošných opatření v PRV
Mgr. Martin Polívka DiS., Česká lesnická společnost

09:25

Poskytování finančních prostředků v oblasti poradenské činnosti v lesním
hospodářství na období let 2016 – 2020
Mgr. Martin Polívka DiS., Česká lesnická společnost

09:45

Reprodukční materiál lesních dřevin – Národní program
Ing. Vlasta Knorová, Ministerstvo zemědělství

10:45

Realizované projekty spolufinancované z PRV – 2. část
Luboš Binar, Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka

11:15

Exkurze
Navštívíme lesní komplex v Nízké Srbské, kde jsou jedny z nejlepších lesních porostů na
majetku. V rámci zastávek je zařazena i ukázka lesní cesty po rekonstrukci. Potom se
přesuneme do části Machova na stolovou horu Bor u polských hranic. Lokalita je
charakteristická lesními porosty na svazích a kamenitým terénem (zásobárna vody historické vodoteče). Zde také probíhá rekonstrukce dlážděné cesty z pískovcových kvádrů,
která je spolufinancovaná z PRV přes MAS. Poslední zastávkou exkurze bude lesopark
u Police nad Metují. Altán na vyhlídce nad městem byl též spolufinancován z PRV
a představuje využití neproduktivních investic při hospodaření v lesích.

14:00

Oběd

14:30

Diskuse a zakončení semináře
Případné dotazy směřujte na e-mail: jaroslav.novotny@szif.cz

Odborný program akce včetně občerstvení je zajištěn z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Účastníci mohu na místě využít a sami si uhradit ubytování se snídaní ve Žďáru nad Metují
v předpokládané výši 500 Kč.
Na seminář Vás srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond
„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“.

