
 

   

 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou 
jednotou, z. s. a mediálním partnerem časopisem Myslivost 

 si Vás dovolují v rámci výstavy NATURA VIVA 2016 pozvat na seminář 
 

 
„Program rozvoje venkova 2014-2020  

pro myslivce a lesníky“, 
 
 

který se bude konat ve středu 18. května 2016 od 11:30 do 17:30 hod. 
v pavilonu C (zasedací místnost), Výstaviště Lysá nad Labem 

 
 
Program semináře: 
 
11:30 prezence účastníků  

 

12:00 Ing. Martin Benda (Celostátní síť pro venkov, SZIF) 

Téma: aktuální informace k Programu rozvoje venkova 2014 - 2020,  aktivitám 

Celostátní sítě pro venkov, možnostem další podpory rozvoje podnikání v regionech 
se zaměřením na lesní a myslivecké hospodaření 

 
12:30 Dr. Ing. Petr Marada (Mendelova univerzita v Brně) 

Téma: představení úspěšně realizovaných projektů vztahujících se k lesnímu 

hospodářství, myslivosti a ekologickým přístupům k přírodě a krajině v ČR 
financovaných z Programu rozvoje venkova  2007 – 2013 (typy projektů, které 
mohou být inspirativní i pro nové programové období) 

 

13:00 Ing. Josef Makovský, PhD. (Ministerstvo zemědělství) 

Téma: seznámení s aktualitami Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (zaměření 

na oblast dotační podpory pro zachování funkčních  agrárních ekosystémů, 
možnosti ochrany půdy krajiny před dopady klimatických změn, podmínky provádění 
agroenvironmentálně-klimatických opatření)  

 
13:30 Bc. Martin Polívka (Ústav pro hospodářskou úpravu lesa) 

Téma: seznámení s aktualitami Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 

(zaměření na zalesňování zemědělské půdy, správné postupy v praxi tvorby 
 projektu zalesnění, žádosti o dotaci, následnou administraci a vlastní zalesňování)  

 
14:00  Přestávka - Občerstvení 
 
 

14:30 Anna Čarková, Hana Horňáková (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu) 

Téma: aktuální informace k aktivitám místních akčních skupin, úspěšně realizované 

projekty v oblasti podpory myslivosti a ochrany životního prostředí, možnosti další 
podpory rozvoje podnikání v regionech se zaměřením na kvalitu životního prostředí 

 
 
 



 

   

15:10 Dr. Ing. Petr Marada (soukromý zemědělec, PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST,z.s.) 
Téma: zkušenosti úspěšného realizátora projektů v zemědělství zaměřené na 

zakládání krajinných prvků, agroenvironmentálních opatření a zalesňování 
zemědělské půdy v kontextu se správnými praxemi a hospodářskými postupy 

 
 

15:50 Ing. Petr Dušek (Ministerstvo zemědělství) 

Téma: lesnické dotace z PRV 2014 - 2020 – environmentální a investiční 

projektová opatření a plošná environmentální opatření 
 

 
16:30  - 17:30  Diskuse a závěr 
 

        
 

Podrobnější informace k semináři Vám podá Dr. Ing. Petr Marada, p.marada@quick.cz 
 
       Účast na semináři je bezplatná, občerstvení je zajištěno. 

 
 
 
 

        Za organizátory srdečně zve 
 
 
 

                                                 Ing. Josef Tabery  
                                                   ředitel odboru Řídicí orgán PRV   
                                                    Ministerstvo zemědělství 
 

  

mailto:p.marada@quick.cz

