Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s MAS Pobeskydí Vás zvou na seminář s exkurzí
se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků

Veřejné prostory na venkově
dne 28. července 2022 od 8.30 do 15.30 hod.
Kino Palkovice
Palkovice 295, 739 41 Palkovice

Program:
08.30 – 09.00


Prezence účastníků

09.00 – 9.30


Zahájení, úvodní slovo organizátorů MAS Pobeskydí a Celostátní sítě pro venkov;
Mgr. Petr Piekar, Ing. Vanda Myšáková



Základní informace o místní akční skupině MAS Pobeskydí;
RNDr. Pavel Žiška a Mgr. Petr Piekar, MAS Pobeskydí, z. s.

9.30 – 10.30


Neproduktivní investice v lesích na příkladech realizovaných projektů z Programu
rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) - Dobratické centrum volnočasových aktivit lesopark a další realizace ve venkovském veřejném prostoru
Ing. arch. Martin Foldyna, architekt



Moderní přístupy a nástroje pro plánování veřejných prostranství;
Ing. arch. Barbora Hejtmánková, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních
budov

10.30 – 10.45


Coffee break

10.45 – 12.00


I malý zásah a vhodný mobiliář může výrazně veřejnému prostranství pomoci;
Ing. arch. Hana Šrajerová, Asociace za estetiku veřejného prostoru, z. s.



Jak přistupovat k veřejnému prostoru na vesnici;
Ing. arch. Jan Kraut, Asociace za estetiku veřejného prostoru, z. s.



Jak komunikovat změny veřejných prostor s veřejností?
Petr Čanik, Asociace za estetiku veřejného prostoru, z. s.

12.00 – 13.00


Oběd (v místě konání semináře)

13.00 – 15.30


Komentovaná prohlídka obce s ukázkou realizovaných projektů PRV a Integrovaného
regionálního operačního programu v obci Palkovice (veřejná prostranství, bezpečnost
dopravy, vybavení hasičské jednotky)



Diskuze



Předpokládané ukončení akce

Účast na semináři s exkurzí je bezplatná. Kontaktní osoba pro rezervaci a případné dotazy:
Mgr. Petr Piekar, tel: 773 761 063, e-mail: piekar@pobeskydi.cz.
Registrace účastníků do 22. července 2022, kapacita omezena.
Z důvodu časové náročnosti semináře s exkurzí prosíme o včasný příjezd na místo prezence.
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. Petr Piekar
MAS Pobeskydí, z.s.

Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

