ŠKOLA OBNOVY VENKOVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
A
MAS KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY
pořádají v rámci projektu podpořeného z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje poznávací seminář na Slovensko

„ZA VENKOVSKÝMI PROJEKTY DO MIKROREGIONU POONDAVIE“

TERMÍN: 28. 10. - 31. 10. 2010
PROGRAM:
Čtvrtek – 28. 10.
odjezd v 6.00 z Úpice
cca 12. hodin – Salaš Krajinka – prezentace projektu, který podporuje
venkovskou turistiku (Ružomberok)
18.00 - příjezd, přivítání
ubytování – Penzion Delfín, Budkovce, večeře
Pátek 29. 10.
8.30 - snídaně
9.00 – 11.00 – obec Trhoviště – prezentace obecních projektů, návštěva ZŠ a
MŠ, ukázka práce s romskou komunitou
12.00 – oběd
13.00 – 18.00 – prezentace projektů – obce Bánovce nad Ondavou, Ložín,
Moravany
18.00 – večeře
20.00 – setkání se zástupci místních samospráv, škol, školek a NNO vyhodnocení spolupráce 2007 – 2010
Sobota 30. 10.
8.00 – snídaně
9.00 – 12.00 – setkání se zástupci MAS DUŠA a prezentace projektů – obce
Stránské, Vinné
12.30 oběd
14.00 – 17.00 – společné setkání zástupců všech tří partnerských subjektů a
dalších účastníků semináře – možnosti další spolupráce, vzájemná inspirace,
teambuildingové aktivity
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18.00 – večeře a závěrečné vyhodnocení semináře se zástupci mikroregionu
Poondavie, MAS DUŠA a MAS Království – Jestřebí hory
Neděle 8. 11.
9.30 – snídaně
rozloučení s hosty a odjezd zpět do ČR
22.00 – návrat do Úpice

Seminář je určen zejména pro starosty obcí, členy zastupitelstva, členy mikroregionů
a pracovníky samosprávných úřadů a je zaměřen na představení regionálních
projektů a vzájemnou výměnu zkušeností. Za účelem propagace Vaší obce/regionu a
navázání budoucí spolupráce doporučujeme s sebou vzít propagační materiály a
místní (tradiční) produkty. Ubytování a stravování je v průběhu semináře zajištěno
(kromě oběda první a poslední den).

Na setkání s Vámi se těší

za Školu obnovy venkova KHK
Josef Bezdíček

za MAS Království - Jestřebí hory
Mgr. Jan Balcar, Ph.D
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PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

„ZA VENKOVSKÝMI PROJEKTY DO MIKROREGIONU POONDAVIE“

Vysílající obec nebo subjekt: .....................................................................
Jméno: ......................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................
E-mail:.....................................................
Telefon: ...................................................
Datum: ....................................................
Podpis: ....................................................

Vzhledem k omezené kapacitě semináře prosíme o vyplnění
přiložené přihlášky co nejdříve. Nejpozději do 19. 10. 2010 zašlete
Vaši přihlášku na emaily:
l.fodorova@rada-severovychod.cz a balcar@zsul.cz

Poznámka:
Nástupní místa: Úpice, Jaroměř, Hradec Králové, kdo má zájem
nastoupit po cestě, tak prosím uveďte tento údaj na přihlášce (konkrétní
nástupní místa i časy odjezdů budou upřesněna).
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