
Celostátní síť pro venkov, Spolek pro obnovu venkova SK, Sdružení místních samospráv SK
a Svaz města a obcí ČR si Vás dovolují pozvat na motivační seminář k soutěži

Vesnice roku 2018

CESTA ZA STUHOU
Akce se uskuteční dne 4. dubna 2018

v prostorách Kulturního domu Hvožďany (adresa: Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany)
Zahájení semináře v 10:00 hodinZahájení semináře v 10:00 hodin

Seminář je určen starostům, zastupitelům a dalším příznivcům této inspirující soutěže.
Budou představeny úspěšné obce, jejich projekty a zkušenosti z minulých ročníků.

Za organizátory Vás srdečně zvou

PaeDr. Věra Libichová       Petr Halada       Mgr. Pavel Drahovzal       Ing. Martin Benda
předsedkyně SPOV SK       předseda SMS SK   výkonný ředitel SMO ČR      krajský koordinátor CSV

Foto:  MMR



PROGRAM MOTIVAČNÍHO SEMINÁŘE

Prezence (od 9:30)

Zahájení a představení hostů a hodnotitelské komise Středočeského kraje 2018

Vystoupení zástupců vyhlašovatelů soutěže:
Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí a další

Prezentace soutěže Vesnice rokuPrezentace soutěže Vesnice roku (Ing. M.Tichá, MMR)

Představení Oranžové stuhy v rámci soutěže Vesnice roku (Ing. M.Benda, CSV)

Cesta za stuhou (prezentace úspěšných obcí)
            Hvožďany (Zlatá stuha 2017)
            Cítov (Modrá stuha 2017)
            Třebotov (Bílá stuha 2017)

Oběd

Cesta za stuhou Cesta za stuhou (prezentace úspěšných obcí)
            Hostín (Zelená stuha 2017)
            Úholičky (Zlatá stuha 2016)

Pohled na práci hodnotitelské komise
(Ing. T. Kořínková, předsedkyně komise, starostka obce Úholičky)

Zkušenosti a zážitky z celostátního kola soutěže (PhDr. P. Bureš, NPÚ)

Diskuze se zástupci vyhlašovatelů, obcí a členy hodnotitelské komise

Prohlídka obce Prohlídka obce zaměřená na realizované projekty z Programu rozvoje venkova            
a Operačního programu Životní prostředí

Předpokládané ukončení v 15 hodin

Účast je bezplatná.
Občerstvení je zajištěno Celostátní sítí pro venkov. Káva, čaj, voda a drobné občerstvení 

bude k dispozici v průběhu celého motivačního semináře.

Svoji účast prosím potvrďte na e-mailové adrese
v.libichova@centrum.czv.libichova@centrum.cz
nejpozději do 30. 3. 2018
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