Celostátní síť pro venkov
ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje
Vás zvou na seminář

Soutěž Vesnice roku 2022:
„Podněty, inspirace, motivace“
17. února 2022
Kulturní dům Větřkovice, č. p. 197, 747 43 Větřkovice

Program:
08:30 – 09:00 hod.
 Prezence účastníků, coffee break
09:00 – 11:30 hod.


Zahájení semináře, představení hostů a zástupců vyhlašovatelů soutěže;
Rostislav Kožušník, předseda Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského
kraje, Ing. Vanda Myšáková, Celostátní síť pro venkov, SZIF RO Opava



Pravidla a aktuální změny v soutěži Vesnice roku 2022;
Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, Moravskoslezský kraj



Postřehy k soutěži Vesnice roku z pohledu krajského vítěze a držitele ocenění
„Zlatá stuha“ (2018) a předsedy krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice
roku 2022;
Radek Šimek, Úvalno



Zkušenosti celostátního vítěze soutěže Vesnice roku v kategorii „Oranžová
stuha“ (2016);
Miroslav Černoch, Větřkovice



Od Zlaté stuhy soutěže Vesnice roku k Evropské ceně obnovy vesnice;
Jiří Řezníček, Tučín

11:30 – 12:15 hod.


Oběd

12:15 – 13:30 hod.


Příspěvky ze zkušeností členů krajské hodnotitelské komise, představení
a přínos projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014-2020



Diskuze, závěr

Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena.
Rezervace účastníků, kontaktní osoba pro případné dotazy
Ing. Jana Liberdová, sov@tranovice.org, +420 606 234 807.
Registrace účastníků do 10. 2. 2022, kapacita omezena.

Za organizátory Vás srdečně zvou
Ing. Jana Liberdová
Spolek pro obnovu venkova MsK

Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

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“.

