Pozvánka
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci
s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o. p. s.
a Státním zemědělským intervenčním fondem
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na akci

III. Venkovská konference
na téma
„Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji“
konference se koná ve dnech 19. – 20. 11. 2015
ve velkém sále Kulturního domu čp. 55 v Havlovicích
se zaměřením na:
-

podporu inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech;
posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem
a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí
a environmentálního profilu společně s aktéry působícími v Královéhradeckém kraji.

Čtvrtek 19. 11. 2015
8:30 – 9:00
prezence účastníků
coffee break
Dopolední blok:
9:00 – 10:00

Inovace z pohledu PRV – Jan Groh (Krajský koordinátor CSV)

10:00 – 12:00

Horizontální a vertikální spolupráce při zajišťování a využití
místních zdrojů biomasy – inovace, spolupráce, technologie
(16.6.1) – Jana Bitnerová (MAS Společná Cidlina)

12:00 – 12:30

oběd

Odpolední blok:
12:30 – 13:30

Potenciál Evropského inovačního partnerství a komunitně
vedeného místního rozvoje na venkově – Tomáš Vidlák (MAS
Pohoda venkova)

13:30 – 14:30

Politika rozvoje venkova v Královéhradeckém kraji – využití
informačních technologií pro život na venkově – Ladislav
Mlejnek (CIRI Hradec Králové)

14:30 – 15:30

Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin,
lesnictvím, výzkumem, inovacemi a potřebami venkova ve
vztahu ke klimatu – Josef Kutina (SPÚ Trutnov)

15:30 – 16:00

přestávka (coffee break)

16:00 – 17:00

Rybníky a malé vodní stavby v krajině jako prostředek
zachování vody v krajině – inovativní příklady dobré praxe –
Jan Tylš, Rybníkářské služby Trutnov, s. r. o.

17:00 – 18:00

Snížení energetické náročnosti budov v zemědělství,
uhlíková ekonomika z pohledu nového PRV 2014 – 2020 –
příklad projektu Jedeme v tom všichni – Jiří Krist (MAS
Opavsko)

18:00 – 18:30

večeře

Večerní blok
18:30 – 20:00

Kulatý stůl na téma Jak využít inovace k celoživotnímu
vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství
a lesnictví.
Další diskusní témata nad inovacemi využitelnými
v zemědělské praxi a prospěšné pro obce, MAS, DSO.

20:00 – 20:30

Formulování výstupů konference z 1. dne

Pátek 20. 11. 2015
8:00 – 9:00
prezence účastníků, coffee break a přesun do obce Vítězná
Dopolední blok:
9:00 – 12:00

Ukázka inovativních projektů z PRV 2007 – 2013 v obci
Vítězná:
– Bezpečná stezka – obec Vítězná – Petr Hrubý, starosta
obce Vítězná (inspirace z PRV 2007 – 2013)
– Komunitní hřiště – OS Pegale – Martina Hlušičková,
členka sdružení (ukázka spolupráce MAS a žadatele –
poradenská a konzultační činnost)
– Zadními vrátky k Hrubým za zvířátky – Naďa Hrubá,
farmářka – inovace z pohledu farmáře

12:00 – 13:30

návrat do sálu a oběd

13:30

Formulování výstupů konference z 2. dne
Konec konference

Zaměření konference je vhodné pro zástupce samosprávy, neziskových a příspěvkových
organizací, studenty, podnikatele v zemědělství a odbornou i laickou veřejnost.
Bližší informace k akci poskytne: Dr. Jan Balcar, e-mail: balcar@kjh.cz tel.: 777 851 871
Registraci bude možné provést na http://goo.gl/forms/r9rAr18WJo, do 16. 11. 2015.

Na akci srdečně zve

Ing. Jan Groh, LL. M., MBA
koordinátor Celostátní sítě pro venkov
RO SZIF Hradec Králové

