
 

   

Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje 
a Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Moravskoslezského kraje 

Vás srdečně zvou na konferenci 

 

Učíme se navzájem 2 
  

12. - 13. prosince 2017  

Hotel Belaria Resort 
Žimrovická 663, 747 41 Hradec nad Moravicí 

 

  
Pracovní a společenské setkání všech aktérů, kteří se podílejí na rozvoji venkovských oblastí 

Moravskoslezského kraje (MSK). 
 
Cílem konference bude předávání informací a sdílení zkušeností mezi partnery CSV, zemědělci, 
podnikateli, osobami působícími ve venkovském prostoru a zástupci státní správy a místních 
samospráv. Obsah přednášek a diskuzí bude zaměřen na současné problémy venkova, způsoby  
a příklady úspěšné praxe uplatnitelné při řešení těchto problémů s ohledem na možnosti podpory 
v rámci Opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), případně z jiných národních a 
evropských zdrojů. Současně si konference klade za cíl přispět ke koordinovanému přístupu rozvoje 
venkova na území MSK, teoreticky, strategicky i díky praktickým příkladům. 
 
 
  

Program dvoudenní konference  
bude rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

 
 

 Tematický okruh I: Regionální rozvoj, cestovní ruch a agroturistika 

Rádi bychom se zamysleli nad rozvojem venkova Moravskoslezského kraje z koncepčního hlediska a 
ukázali zajímavé přístupy k podpoře cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje (MSK). 
 

 Regionální rozvoj Moravskoslezského kraje – Mgr. Martin Radvan, LL.M., vedoucí Odboru 
regionálního rozvoje a cestovního ruchu MSK. 

 Diskuze o možných konceptech rozvoje venkova MSK (Ing. Jiří Krist, MAS Opavsko) 

 Možnosti a přínosy regionálního značení pro rozvoj venkova - Bc. Petr Chroust, MAS Opavsko. 

 Agroturistika, koncept na vymření či následování? - Mgr. Dagmar Quisková, MAS Hlučínsko. 

 Regionální produkty – historie a současnost, přednáška s ochutnávkou - Mgr. Alexandr Burda, 
Slezská univerzita, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu. 

 Metodika pro hodnocení kvality služeb v cestovním ruchu - Mgr. Alexandr Burda. 
  



 

   

 Tematický okruh II: Chytrý kraj, chytrý venkov, chytrá doprava, chytré zemědělství 

Ještě máme před sebou dlouhou cestu, abychom se mohli nazývat „chytrým krajem“, ale rozhodně 
na tom chceme pracovat. Pojďme se společně informovat, jak na to. 

 

 Dopravní obslužnost venkovských oblastí se sociálním přesahem. Zkušenosti z pilotního 
projektu „Socitaxi“ na území MAS Opavsko - Ing. Jiří Krist, MAS Opavsko. 

 Principy LEADER v projektech PRV ve výzvách MAS - Ing. Oldřich Usvald, MAS Regionu 
Poodří, Mgr. Petr Piekar, MAS Pobeskydí. 

 MAS Moravskoslezského kraje představují realizované projekty v rámci Opatření M08, M10  
a M11 PRV. 

 
 Tematický okruh III: Životní prostředí, péče o krajinu  

Jedním z důležitých úkolů venkova je péče o krajinu a životní prostředí. Pojďme si ukázat, že krajina 
může být krásná, užitečná a může nám vonět i chutnat. Co pro to můžeme udělat.  

 

 Operační program životní prostředí (OPŽP) – nové programové rámce SCLLD, péče o krajinu, 
příklady dobré praxe - Ing. Anna Limrová, ředitelka Samostatného odboru OPŽP, Agentura 
ochrany přírody a krajiny. 

 Kompendium pro výsadby krajinných prvků se zastoupením ovocných dřevin - Mgr. Radim 
Lokoč, Ph.D, MAS Hlučínsko. 
 

 Tematický okruh IV: Předávání zkušeností, vzdělávání na venkově, síťování a 
spolupráce  

Jen intenzivní výměna zkušeností, společné plánování a mnoho úsilí ve vzdělávání posune 
venkovské oblasti Moravskoslezského kraje směrem k deklarovaným cílům. 

 

 Edukační centrum Státního zámku Hradec nad Moravicí - Mgr. Petr Havrlant, Národní 
památkový ústav. 

 Spolupráce školství a zemědělců  - Ing. Arnošt Klein, Masarykova střední škola zemědělská a 
Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. 

 Regionální inovační centrum jako způsob propojení podniků a škol - RNDr. Jitka Kunčarová, 
Zuzana Lindovská, Okresní hospodářská komora Opava. 

 

Časový harmonogram konference: 
 
12. prosince 2017 
 

  8:30 Prezence 
  9:00 Zahájení konference 
  9:20 Tematický okruh I – blok přednášek 
10:30 Přestávka / občerstvení 
10:40 Tematický okruh I – blok přednášek 
11:00 Tematický okruh II – blok přednášek 
12:00  Oběd 



 

   

 
13:00 Tematický okruh III – blok přednášek 
14:00 Terénní část přednášek (Tematický blok I a IV) v areálu Státního zámku  
          Hradec nad Moravicí, doprovodný program 
19:00 Občerstvení, diskuze 

 
Doprovodný program konference zavede účastníky do areálu Státního zámku Hradec nad Moravicí, kde 
v rámci komentovaného odborného programu navštíví Edukační centrum, zámecký park a sklepení.  

 
13. prosince 2017 
 

  9:00 Tematický okruh IV – blok přednášek 
10:00 Přestávka / občerstvení 
10:15 Tematický okruh IV – pokračování bloku přednášek 
12:00 Oběd, diskuze 
13:00 Ukončení konference 

 
 
V průběhu konference budou účastníci seznámeni s realizovanými projekty PRV, bude možná diskuze 
a výměna zkušeností a informací. 
 
Z finančních prostředků CSV bude hrazeno občerstvení, pronájem konferenčních prostor, lektorné, 
fotodokumentace a organizace akce. Dopravu a ubytování si budou účastníci hradit individuálně. 
 
     
 
Registrace vyřizuje:  Mgr. Zuzana Týnová, tynova@masopavsko.cz, 

telefon: 702 160 078 

Kontaktní osoba za CSV:   Ing. Vanda Myšáková, vanda.mysakova@szif.cz 
telefon: 601 393 906 

Kontaktní osoba pro program:   Bc. Petr Chroust, chroust@masopavsko.cz  
telefon: 602 947 904 

 

Za organizátory Vás srdečně zvou a na setkání s Vámi se těší 
 
 
 
Ing. Jiří Krist        Ing. Vanda Myšáková  
předseda Krajského sdružení NS MAS ČR    krajský koordinátor CSV 
Moravskoslezského kraje               pro Moravskoslezský kraj 
               
 
  
 
 
Informace o konferenci naleznete na stránkách: 
http://www.masopavsko.cz/aktuality/zpravy-a-informace/ 
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