Agentura pro zemědělství a venkov
Přerov

Agentura pro zemědělství a venkov Přerov, MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
a Mikroregion Hranicko si Vás dovolují pozvat na

2. setkání Celostátní sítě pro venkov (CSPV) okresu Přerov
tentokrát na téma:

(Ne)zaměstnanost na venkově – problémy, nástroje a příklady řešení
Čtvrtek 10. září 2009 od 8.30 hod.

sál kulturního domu v obci Ústí (u Hranic)

Program: 8.00h prezentace účastníků

8.30h úvodní blok
Přivítání, představení regionu: Ing. Oto Chromčík, vedoucí AZV Přerov, Mgr. Miroslav Wildner, předseda
Mikroregionu Hranicko, Libor Vykopal, starosta obce Ústí, Mgr. František Kopecký, manažer MAS Hranicko

9.00h tematický blok
PhDr. Jaroslav Karlík, Úřad práce Přerov: Nástroje a možnosti ÚP při řešení nezaměstnanosti na
venkově s přihlédnutím k situaci v okrese Přerov, možnosti spolupráce
Anna Sommerová, MěÚ Hranice: Zkušenosti s rozjezdem Veřejné služby
Ing. Marcela Tomášová, MR Hranicko: Projekt „Pracovní týmy“, příklad úspěšného řešení na Hranicku
Ing. Ladislav Podmele, Poč. služba s.r.o.: Projekt „Najdi si práci v Ol. kraji“, dopady a návazné projekty
Ing. Jan Balek, Hranická rozv. agentura: Evropské programy na podporu vzniku pracovních míst na
venkově
+ diskuse k tématu, přestávka

11.00h diskusní blok
Volné fórum účastníků + příspěvky hostů. Vystoupí např.: Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka Odboru
venkovských podpor PRV MZe ČR, Ing. Eduard Kavala, předseda SPOV, Ing. Karel Stojan, ředitel KAZV Olomouc,
Miluše Stržínková, předsedkyně krajské komise soutěže Vesnice roku 2009 ad.
Vítány jsou další krátké diskusní příspěvky účastníků na témata: Co nás aktuálně pálí na venkově,
jak dál s CSPV na Přerovsku, náměty k aktivitám CSPV, náměty k rozvoji venkova apod.
12.00h oběd – dovolujeme si Vás pozvat na společný oběd

12.30h krátká exkurze
Procházka po centru obce Ústí s komentářem pana starosty Libora Vykopala. Představení rozvojových
projektů a akcí.
13.00h závěr
Svou účast prosíme potvrďte do úterý 8. září odpoledne nejlépe zasláním návratky emailem na
f.kopecky@regionhranicko.cz. Tato setkání by se měla nadále pravidelně opakovat v různých částech
okresu Přerov, vždy na jiné aktuální téma. Navrhněte na setkání příští místo konání i další zajímavé
téma.
Kontakt na pořadatele: František Kopecký, MAS Hranicko: 773583020, f.kopecky@regionhranicko.cz
Simona Prečanová, AZV Přerov: 724574129, precanova@mze.cz

Návratka:
Potvrzuji účast na 2. Setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Přerov dne 10.9.2009 od 8.30 hod.
v obci Ústí:
Titul, jméno a příjmení:
organizace:
telefon:
e-mail:
Mám zájem o přednesení krátkého diskusního příspěvku na téma:

Potvrzení účasti na 2. setkání Celostátní sítě pro venkov okresu Přerov zašlete nejpozději do úterý 8.
září 2009 na email: f.kopecky@regionhranicko.cz. Návratku pošlete prosím ve formě tohoto
vyplněného dokumentu, nebo můžete návratku vykopírovat přímo do obsahu emailu.

