
V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat na 

„Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov 

Jihočeského a Plzeňského kraje“

dne 23. – 24. listopadu 2017 od 9:30 hodin  

v prostorách Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy Školní 280, 33101 Plasy 

Program: 

1. den 23. listopadu 2017

9,30 – 13,00 hodin 

 Zahájení a přivítání partnerů Celostátní sítě pro venkov (CSV).
Ing. Kamila Havel Kupcová, krajský koordinátor CSV 

 Zhodnocení roku 2017 a výhled na rok 2018 z pohledu CSV.
Ing. Kamila Havel Kupcová, krajský koordinátor CSV 

 Představení činnosti jednotlivých partnerů CSV v roce 2017 nejen v rámci aktivit CSV,
ale i z pohledu čerpání dotací z PRV i ostatních operačních programů a podpor venkovským oblastem. 
jednotlivý účastníci setkání 

 Historie a současnost Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy
Mgr. Markéta Lorencová, ředitelka školy 

 Prohlídka Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy
Mgr. Markéta Lorencová, ředitelka školy 

 Soutěž Vesnice roku ocenění Oranžová stuha
Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník, Spoleku pro obnovu venkova (SPOV) 

13,00 – 13,30 hodin – oběd 

13,30 – 17,00 hodin  

 EXKURZE: v rámci exkurze budou prezentovány inspirativní projekty z Programu rozvoje venkova (PRV)

 Obec Štichovice (obec oceněná v rámci soutěže Vesnice roku 2008 Oranžovou stuhou)

 Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice (zemědělská prvovýroba a nezemědělské aktivity družstva)

17,00 – 20,00 hodin 

 Agroturistika a obnova památek v Plzeňském kraji
Ing Alena Svobodová, Ilona Šnebergrová, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňský kraj 

 Filozofie obnovy venkova
Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník SPOV

 Plasy  - genius loci
MUDr. Tamara Salcmanová, místopředsedkyně SPOV Plzeňského kraje

 Prohlídka Knížecího pivovaru Plasy s.r.o.
pivovar, ve kterém se pokračuje v tradici našich předků

20,00 hodin - večeře



2. den 24. listopadu 2017

8,30 – 10,30 hodin 

 Představení Akčního plánu CSV pro období 2014–2020.
Ing. Dita Haisová, krajský koordinátor CSV 

 Představení a zhodnocení realizovaných akcí CSV v roce 2017.
Ing. Dita Haisová, krajský koordinátor CSV 

 Sdílení zkušeností a poznatků s konáním akcí financovanými nebo spolufinancovanými z CSV
jednotlivý účastníci setkání 

 Sdílení zkušeností s čerpáním dotací do zemědělství a venkovského prostoru z PRV a MAS.
jednotliví účastníci setkání 

 Vyhodnocení setkání partnerů CSV
Ing. Kamila Havel Kupcová, krajský koordinátor CSV

10,30 – 13,00 hodin

 Prohlídka s průvodcem v Muzeu stavebního dědictví Plasy
 autentická učebnice stavební kultury od románských počátků do 19. století 

13,00 hodin – oběd 

14,00 hodin  

 Představení výsledků setkání partnerů CSV

 Ukončení setkání

Prezence účastníků je od 9:00 hodin. 

Účast na setkání je bezplatná. Občerstvení a ubytování zajištěno. 

Přihlášky účastníků zasílejte na e-mail: salcmanova@volny.cz do 20. 11. 2017 

Za organizátory srdečně zvou: 

Ing. Jiří Chmel      Ing. Stanislav Rampas 
ředitel SZIF RO České Budějovice  předseda Spolku pro obnovu venkova PK 


