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Inovace pro venkov v Havlovicích – třetí týden v listopadu
Havlovice – Široká laická i odborná veřejnost bude mít jedinečnou příležitost se seznámit
s novinkami, které mohou přispět k rozvoji našeho venkova.
„Observatoř venkova zve především starosty, zástupce společností a neziskovek z celé České
republiky na středu 18. 11. do KD v Havlovicích. Takovým špekem pro ně bude ukázka likvidace
plastového odpadu, který umíme přeměnit na plastový olej. Představíme novinky z oblasti
odpadového hospodářství, komunálních služeb a dalších oblastí, které se rozhodně hodí venkovu,“
zve Radan Večerka jménem Observatoře venkova, která tuto konferenci pořádá a dodává:
„Kompletní program včetně možnosti zaregistrování najdete v pozvánce nebo na našem webu.“
Aby si do Havlovic našli cestu zájemci z celého Královéhradeckého kraje, zve MAS Království – Jestřebí
hory, o.p.s., na 19.–20. 11. 2015 do KD v Havlovicích zástupce všech Místních akčních skupin, jejich
partnerů, zaměstnanců, rovněž tak starosty, podnikatele, zástupci neziskovek a další aktérů rozvoje
území na III. Venkovskou konferenci. „Ústředními tématy ve čtvrtek budou především inovace
v oblasti vytváření partnerství v území mezi soukromou, neziskovou a veřejnou sférou. Chceme
prezentovat a inspirovat k tvorbě projektů na udržení vody v krajině, využití informačních technologií
pro život na venkově nebo snižování energetické náročnosti budov. To vše bude po oba dny
prokládáno příklady dobré praxe,“ představil stručně program Jan Balcar, ředitel MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s., která tuto konferenci již tradičně organizuje. „Věřím, že i letos si k nám najdou
cestu především Ti, kteří mají zájem o novinky a inovace. Přesný program a registrace je na našem
webu www.kjh.cz.“
III. Venkovská konference nese podtext „Inovace a inovační technologie na venkově
v Královéhradeckém kraji“ a klíčovým partnerem je Celostátní síť pro venkov, která pro náš region
sídlí v Hradci Králové. „Místní akční skupiny jsou partneři naší sítě. Těší mě, že inovace jsou naše
společné téma, protože zde spatřuji pro náš venkov velké možnosti pro rozvoj. Právě naše Celostátní
síť chce přispět k posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin, lesnictvím, výzkumem
a inovacemi,“ sdělil za partnera akce Jan Groh, koordinátor Celostátní sítě pro venkov.
Věříme, že si najdete v programu své téma a že přijdete s námi sdílet novinky. Pro účastníky je
zajištěno občerstvení a nocleh. Stačí jediné – zaregistrujte a přijeďte.
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