Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s MAS Hrubý Jeseník
Vás zvou na seminář s exkurzí

Učíme se navzájem 5: „Splněné sny“
dne 19. října 2021 od 8.00 do 15.00 hod.
Suchá Rudná 23, 793 31 Světlá Hora - Suchá Rudná

Program:
08.00 – 08.30


Prezence účastníků

08.30 – 10.15


Zahájení, úvodní slovo zástupců MAS Hrubý Jeseník a Celostátní sítě pro venkov,
Mgr. Zdeněk Macrineanu, Ing. Vanda Myšáková



Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a aktivity MAS Hrubý Jeseník s výhledem
do nejbližší budoucnosti - představení operace 19.2.1. Podpora provádění operací
v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – představení realizovaných
projektů, Mgr. Zdeněk Macrineanu, MAS Hrubý Jeseník



Aktivity CHKO, lesnictví v CHKO Jeseníky a odstraňování následků kůrovcové kalamity,
Ing. Pavel Janeček, CHKO Jeseníky



Aktuální problémy v lesích z pohledů mysliveckého sdružení, Ing. Hynek Hájek, Okresní
myslivecký spolek Bruntál

10.15 – 10.40


Coffee break

10.40 – 12.00


Činnost lesní školky s ohledem na aktuální vývoj v lesích, představení podpořených
projektů z PRV, Ing. Jaromír Ventruba, lesní školka Dvorce



Představeni projektu „Vzdělávací centrum VÍCE ve mlýně Karlovice“, Mgr. Kateřina
Kočí, ACTAEA, Společnost pro přírodu a krajinu, Karlovice

12.00 – 12.45


Oběd

12.45 – 15.00


Přesun autobusem na Farmu U Stromovouse, komentovaná prohlídka farmy oceněné
v soutěži „Regionální potravina MSK 2017, 2018, 2020“, včetně prezentace
realizovaného projektu „Malá mlékárna Stará Voda“, PRV 2014–2020,
Stanislav Zámečník, Farma u Stromovouse



Přesun zpět a předpokládané ukončení akce

Účast na semináři je bezplatná. Kontaktní osoba pro rezervaci a případné dotazy:
Mgr. Zdeněk Macrinenanu, tel.: 739 202 532, e-mail: zdenek.macrineanu@mashj.cz
Registrace účastníků do 15. 10. 2021, kapacita omezena.
Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v souvislosti
s epidemiologickou situací v ČR v roce 2021. Povinností účastníků je dodržovat bezpečnostní
opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.
„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“.
Za organizátory Vás srdečně zvou
Mgr. Zdeněk Macrineanu
MAS Hrubý Jeseník

Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

