
	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

Pozvánka	  
Ministerstvo zemědělství a Observatoř venkova, z.s. 

si Vás  

dovolují v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov pozvat na konferenci pro 
samosprávu, neziskové a příspěvkové organizace, studenty, podnikatele 

v zemědělství a odbornou i laickou veřejnost s názvem	  

„Venkov jako prostor pro šíření inovací 
a inovačních technologií“,	  

která se bude konat ve středu 18. listopadu 2015 
v Kulturním domě v Havlovicích (velký sál) 

Havlovice 55, 542 32 Havlovice 
 
Program: 
 
8:30 – 9:00  Prezence účastníků 
 
Dopolední blok: 
 
9:00 – 10:00  Inovace na venkově a v komunálních službách obcí, 

inovační projekty financované z Programu rozvoje venkova; 
vytváření lokálních ekonomik; sociální podniky  
JUDr. Radan Večerka, Pavel Rosenbaum, Observatoř venkova 

 
10:00 – 11:00 Odpadové projekty, praktické zkušenosti 

Martin Kučný, společnost Ratifico 
 
11:00 – 12:00 Decentrální čištění odpadních vod na venkově  

Ing. Jaromír Tomšů, společnost Satturn 
 
12:00 – 12:30 Oběd 



	  

	  

	  

	  
	  

 
Odpolední blok: 
 
12:30 – 13:30  Technologie Plastoil, přeměna běžného plastového odpadu 

v čistý olej  
Eduard Wipplinger, Plastoil Europe ze skupiny Active 
Development Investments    

 
13:30 – 14:30 Inovace ve strategiích v rámci CLLD 2014–2020  

Ing. Jiří Krist, Národní síť Místních akčních skupin ČR 
 
14:30 – 15:30  Systémy pro varování a vyrozumění obyvatelstva  

Ing. Jaromír Tomšů, společnost Satturn  
 
15:30 – 16:00 Přestávka  
 
16:00 – 16:45 Dotační strategie v inovativních projektech (inspirace pro 

projekty financované z Programu rozvoje venkova), dotační 
projekty, dotační impulsy  
Pavel Rosenbaum, Observatoř venkova, z.s. 

 
16:45 – 17:30 Dotační možnosti v inovacích  

Theodor Bernt, společnost Alatere 
 
Večerní blok: 
 
17:30 – 18:30 Večeře (raut) 
 
18:30 – 20:00 Prezentace inovativních projektů a produktů, možnost 

diskuze, individuálních rozhovorů a dotazů, možnosti 
podpor z Programu rozvoje venkova 2014–2020  

 
20:00 – 20:30 Výstupy z konference, závěr 
 
 
Bližší informace:  
Mgr. Kateřina Eliášová, k.vecerkova@observator-venkova.cz, tel.: 602375427 
Přihlášky: 
http://goo.gl/forms/wNKX82KvSI 
	  
Observatoř venkova, z.s.  
Stružná 83 
364 71 Stružná 
tel.: 602375427, www.observatorvenkova.cz/	  


