Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje
ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a zahradnickou v Olomouci
Vás zvou na akci

Představení Programu rozvoje venkova
a Celostátní sítě pro venkov na konferenci
„Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj
venkova a podporu podnikání na venkově“
v pátek 23. září 2016
v aule Střední školy zemědělské a zahradnické,
U Hradiska 4, 779 00 Olomouc
Konference je zaměřena na Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj
venkova a podporu podnikání na venkově – priority, perspektivy, hledání
nových možností a strategie. Účastníkům vytváří prostor pro setkání,
panelovou diskusi a umožní vzájemnou výměnu názorů, sdílení zkušeností,
případně zefektivnění řešení problematiky.
Pro návštěvníky stánku CSV budou připraveny informační materiály k Programu
rozvoje venkova („PRV“) a Celostátní síti pro venkov („CSV“), propagační předměty a
další informace od partnerů CSV. Návštěvníkům budou podány bližší informace
k PRV 2014-2020 a budou seznámeni s možnostmi využití dotačních prostředků pro
rozvoj zemědělství a venkovského prostoru. Budou představeny úspěšně realizované
projekty PRV, partneři CSV, místní akční skupiny Olomouckého kraje a regionální
producenti. Na stánku CSV v areálu auly bude pro zájemce o informace o CSV a PRV
připraveno drobné občerstvení.

Za organizátory Vás srdečně zvou
Ing. Kateřina Mračková, ředitelka RO SZIF Olomouc
prof. Bořivoj Šarapatka, poslanec PS
Ing. Jaroslav Sauer, ředitel SŠZZ Olomouc

Program
9:00 hod.

registrace účastníků a hostů konference

10:00 hod.

zahájení přednáškové části s následnou panelovou diskuzí k uvedené
problematice včetně vystoupení zástupců zemědělských škol a zemědělských
podniků z jednotlivých krajů Moravy

Přednášející:
Ing. Jaroslav Sauer, Střední škola zemědělská Olomouc
Ing. Kateřina Mračková, RO SZIF Olomouc
Olomoucký kraj: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Michal Symerský, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA, vedoucí odboru MŠMT Olomouckého kraje
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. Ludmila Gočálová, Ministerstvo zemědělství
Ing. Tomáš Kostka, Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc
Ing. Vladimír Dosoudil, Okresní agrární komora Olomouc
Mgr. Otakar Březina, Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
Václav Koutný, Asociace soukromých zemědělců Olomoucký kraj
Ing. Milada Měsícová, ZD Unčovice

Přihlášení na konferenci: Zaslání návratky na mailovou adresu: kostkat@seznam.cz
nebo telefonicky: Ing. Kostka 605 383 607

