Informace pro účastníky konference

VENKOV 2012
Registrace:
Na konferenci se zaregistrujte prostřednictvím ww.venkov2012.jihoceskemas.cz – záložka registrace
Po zaregistrování vám budou odeslány pokyny k platbě. Účast potvrdíte zaplacením účastnic-kého
poplatku a ubytování do 10 dnů.
Účastnický poplatek/vložné ve výši 1.200,-- Kč/os. zahrnuje náklady na občerstvení v průběhu
jednání, zajištění exkurzí a workshopů, pořízení filmového záznamu s výstupy konference, náklady na
doprovodný program a další výdaje spojené s organizací konference.
Ubytování ve výši 400 Kč/os. a noc včetně snídaně představuje průměrný náklad ubytovatelů.
Stornopoplatky: do 21.9.2012 - 50% vložného, po 21.9.2012 - 100% vložného

Sekretariát konference:
E-mail konference: - venkov2012@jihoceskemas.cz
Web konference: www.venkov2012.jihoceskemas.cz

Kontaktní osoby:
Předsedkyně organizačního výboru konference – RNDr. Zuzana Guthová, (+420 724 643 050)
Ubytování, parkování, catering – Anita Župčanová (+420 606 628 865)
Program konference – Ing. Jaromír Polášek (+420 602 531 594)
Fieldtripy – Mgr. Michal Jarolímek (+420 776 296 285)
Fakturace, platby – Miluše Tlapáková (+420 607 123 213)

Informace k ubytování:
Ubytování je zajištěno v penzionech, hotelech a dalších ubytovacích zařízeních ve městě Nové Hrady
a blízkém okolí ve 2 – 5ti lůžkových pokojích, které budou obsazovány postupně, v pořadí podle
doručených přihlášek.

Program konference:
Program je uveden na pozvánce a na webových stránkách konference. Detailní program konference
obdrží účastníci pro registraci.

Workshopy:
Nedílnou součástí konference budou workshopy, které budou navazovat na pondělní dopolední
program a budou se týkat připravovaných operačních programů a možné role MAS v nich. Každý
z workshopů bude doplněn tematickou exkurzí, z níž část bude zacílena na projekty na rakouské
straně hranice.
Workshop A: Příroda a krajina ve venkovském prostoru (PRV + OP Rybářství)
Tématické zaměření: Příroda a krajina ve venkovském prostoru, zemědělství, potravinová bezpečnost,
udržitelný rozvoj venkova, pozemkové úpravy
Exkurze: Waldland - zpracovatelské družstvo v Rakousku, ekofarma Bemagro, a.s., obnova krajinných
struktur, školící středisko v Kaplici, aj.
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Workshop B: Kulturní dědictví na venkově (IROP)
Tématické zaměření: Kulturní dědictví na venkově, hmotné i nehmotné, jeho rozvoj a využití pro rozvoj
obce a cestovní ruch, církve a rozvoj venkova
Exkurze: Muzeum koněspřežky (Rakousko), obnova církevních památek v pohraničí, oživování hradů
na Malši, tradice ovocnářství a pečení chleba ve Velešíně, aj.
Workshop C: Lidské zdroje na venkově (ESF)
Tématické zaměření: Lidské zdroje na venkově - zaměstnanost, přístup k celoživotnímu vzdělávání
jako nástroj budování místní identity
Exkurze: vzdělávání dospělých - Koželužna, podpora projekty na podporu škol v pohraničí, venkovské
komunitní školy, virtuální univerzita třetího věku na venkově, MŠ Haarbach, Rakousko – příhraniční
spolupráce
Workshop D: Komunitní život na venkově (IROP)
Tématické zaměření: Komunitní život na venkově, spolupráce uvnitř i vně obce/ spolků, tradice na
venkově
Exkurze: Borovany – aktivity Klubu tradic, Klubu mladých, Mateřské centrum, Nazaret, Sv. Ján –
ochotníci – Figurka, aj.
Workshop E: Podnikání na venkově (Podnikání /inovace)
Tématické zaměření: Podnikání na venkově - podpora drobných a začínajících podnikatelů, prodej ze
dvora, regionální produkce, věda a výzkum - aplikovaný výzkum
Exkurze: Využití bývalé celnice, pohraniční roty, podnikání v Rakousku, kombinované podnikání na
venkově, sociální podnikání

Doprovodný program:
1.10. v rámci kulturního
večera vystoupení LŠU Nové
Hrady, místního divadelního
spolku, jazzového tria
Sunny Band
2.10. komentovaná
prohlídka nově otevřené
expozice města Nové
Hrady, prohlídka historické
kovárny, kulturní večer

Obecné informace:
Účast na konferenci je z
převážné míry hrazena z
prostředků Celostátní sítě
pro venkov a z účastnických
poplatků.
Podrobný odborný program
s tématy referátů, mapku
s místem ubytování a typy
na parkování v blízkosti
místa konání konference obdrží účastníci na místě.
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