
 

   

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond 
ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 
 

dovolují pozvat na 
 

Regionální konferenci Venkov 2018 
 

na téma 
 

„Diskuzní fórum zaměřené na evaluaci  
a průběžné hodnocení realizace Programu rozvoje venkova“ 

 
 

ve dnech 15. listopadu 2018 od 09:00 do 20:30 hodin 
 

a 16. listopadu 2018 od 08:30 do 12:30 hodin 
 
 

ve velkém sále Kulturního domu čp. 55 v Havlovicích, okr. Trutnov, 542 32 
 

   

Konference je určena pro zástupce obcí, místních akčních skupin, neziskových  
a příspěvkových organizací, zástupce partnerů Celostátní sítě pro venkov, zástupce  
zemědělských, potravinářských a lesnických subjektů a odbornou i laickou veřejnost. 
 

 

Čtvrtek 15. listopadu 2018 
 

09:00  prezence účastníků 
 

09:30  vzdělávací programy farmářů v Královéhradeckém kraji pro studenty a veřejnost, 
příklady dobré praxe  
(Jana Kuthanová, Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje, 
Mgr. Petr Kulíšek, Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje)  

 

10:30  přestávka (coffee break) 
 

10:45  evaluace 1. etapy programového období 2014–2020 
  (Ing. Lucie Hronová, MAS Podchlumí, z.s.) 
 

12:00  přestávka (oběd) 
 

13:00  Kulatý stůl MAS: diskuze nad evaluací SCLLD a plnění milníků 
  (zástupci jednotlivých zúčastněných místních akčních skupin Královéhradeckého kraje) 
 

14:30  příklad projektů PRV 2014-2020 v rámci ČR  
(Jana Bujáková, MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s.) 

 

16:00  přestávka (coffee break)  
 

17:00  fungování a management místních akčních skupin 
(Dr. Jan Balcar – Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.) 

 

19:00  přestávka (večeře) 
 

20:00  formulování výstupů z 1. dne  
 
 



 

   

Pátek 16. listopadu 2018 
 

08:30  prezence účastníků 
 

08:45  společný přesun na místa exkurzí, doprava vlastní 
 

09:00  ukázka projektů Programu rozvoje venkova 2007-2013, 2014-2020  
z území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – 1. část 
• MASO KAZDA s.r.o., Regnerova 258, 542 32 Úpice  

(Ing. Šárka Křížová – MASO KAZDA s.r.o.) 
 

10:00  přestávka (coffee break) 
 

10:30  ukázka projektů Programu rozvoje venkova 2007-2013, 2014-2020  
z území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – 2. část 
• Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice, 542 35 Velké Svatoňovice 

(Bc. Petr Martinec – Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice) 
 

11:30  Přestávka (oběd) 
 

12:00  diskuze a formulování výstupů konference 
 

12:30  ukončení akce 
  
Prezentované projekty v rámci exkurze: 
• Pořízení technologie do výroby 
• Technologie provozu masné výroby 
• Modernizace strojového vybavení - Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice 
• Modernizace farmy – Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice 
• Modernizace farmy. 
 
 

 
    

Akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 
 
 
 

 

Bližší informace k akci poskytne: Dr. Jan Balcar, e-mail: balcar@kjh.cz, tel. 777 851 871. 
 
 
 

 

Registrace účastníků do 8. 11. 2018 na odkaze: goo.gl/UL1ekK 
 

 
 
 

Za organizátory srdečně zvou 
 
 
 
             Dr. Jan Balcar       Ing. Aleš Sobel  
                     ředitel                              ředitel RO Hradec Králové  
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.           Státní zemědělský intervenční fond 

https://goo.gl/UL1ekK

