
  

  

 

 

Vás zvou na  

 

 

který se bude konat ve čtvrtek 26. října 2017 od 9:00 hodin 

v Hotelu Zvíkov, Zvíkovské Podhradí  
 

Orientační časový program:  

9:00 Prezence 

9:15 Zahájení semináře 

zástupci MMR a Svazku obcí regionu Písecko 

9:30 Informace o národních programech MMR na rok 2018 

zástupce MMR - odbor regionální politiky 

10:00 Aktuální informace k hodnocení a realizaci strategií MAS 

zástupce MMR - odbor regionální politiky 

10:20 Představení aplikace ObcePRO - tvorba a hodnocení programu rozvoje 
obce/mikroregionu 

Ing. Martin Kolmistr (MMR - oddělení regionálních agend) 

10:45 Představení publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“ 

Ing. Josef Vlk, CSc. (MMR - odbor regionální politiky) 

10:50 Přestávka, občerstvení 

11:05 Rozvoj cestovního ruchu v obcích – Místní (přírodní, historické, kulturní) 
dědictví a jak je interpretovat 

zástupce Sdružení pro interpretaci místního dědictví 

11:35 Prevence před přívalovými povodněmi - doporučení pro obce 

RNDr. Pavel Novák, Ph.D. (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.) 

12:05 Přestávka, občerstvení 

12:15 Aktuální legislativa – dopady na činnost měst a obcí  

zástupce Centra společných služeb Písecko  

13:15 Konec semináře  

 

                                                                                                                      

Za organizátory srdečně zvou:  
 

  
Ing. Josef  Vlk, CSc.  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

odbor regionální politiky  

vrchní ministerský rada /VO  

 

Ing. Miroslav Sládek  

Svazek obcí regionu Písecko  

předseda Rady regionu 

 



  

 

Organizační pokyny:  

1. Vstup na seminář je zdarma. 

2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.  

3. Přihlásit je možné: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKfC97HjdzG4lcZDPX1X527IGMhUhrEioFmXjM1WQGw

6AWWA/viewform 

a) vyplněním on-line formuláře (preferujeme)  

b) emailem na adresu sediva@sorp.cz  

c) telefonicky na tel. 775 929 600 

4. Přihlášení Vám potvrdíme emailem nebo telefonicky.  

5. Nezúčastníte-li se akce po předchozím přihlášení, pošlete za sebe náhradníka, popř. sdělte  

    pořadateli.  

6. Občerstvení a oběd zajištěn (hrazen z prostředků pořadatelů).  

7. Termín pro přihlášení je do pondělí 23. října 2017 do 9:00 hodin.  

Informace o místě konání semináře: 

Hotel Zvíkov 

Zvíkovské Podhradí 43 

397 01  Zvíkovské Podhradí 

Jihočeský kraj     

http://hotelzvikov.cz/ 

                                                               Parkování přímo u Hotelu Zvíkov 

 

směr Písek 

směr Mirotice 

směr Milevsko 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKfC97HjdzG4lcZDPX1X527IGMhUhrEioFmXjM1WQGw6AWWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKfC97HjdzG4lcZDPX1X527IGMhUhrEioFmXjM1WQGw6AWWA/viewform
mailto:sediva@sorp.cz
http://hotelzvikov.cz/

