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Centrum pro komunitní práci střední Morava 
 si Vás dovoluje pozvat na  

 
 

Konferenci 
_______________________________ 

Rozvoj venkova prostřednictvím 
mikroregionálního managementu 

a 
zapojování veřejnosti jako nástroj 

úspěšného rozvoje 
_______________________________________ 

Datum:    1.-2. prosince 2010 

 

Místo:      Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem-centrum 

_________________________________ 
Účastnický poplatek nebude vybírán. Občerstvení zajištěno. 

 
 

Kontaktní osoba: 
Zdeněk Zívala 

Email: zdenek.zivala@cpkp.cz 
Tel.: +420 775 760 348 

Akce je pořádána ve spolupráci s Ústeckým krajem     
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Předběžný program – Středa 1. 12. 2010: 
 
9:30 – 10:00  Registrace účastníků 
 
10:00 – 10:20     
Zahájení konference  
(zástupce Ústeckého kraje) 
 
Úvodní slovo 
(Ing. Roman Haken - Centrum pro komunitní práci střední 
Morava) 
 
Blok I.  -  Mikroregionální management 
 
10:20 – 10:40      
Příklady přístupu k zajištění managementu 
mikroregionů 
(Mgr. Ondřej Marek – Centrum pro komunitní práci střední 
Čechy) 
 
10:40 – 11:00  
Rozvoj venkova prostřednictvím 
mikroregionálního managementu 
(Mgr. Ivo Škrabal – Centrum pro komunitní práci střední 
Morava) 
 
11:00 – 11:20  
Prosazování udržitelného rozvoje v ČR – projekty 
Ústavu  pro ekopolitiku,o.p.s. 
(PhDr. Leona Kupčíková – Ústav pro ekopolitiku,o.p.s.) 
 
11:20 – 11:40  
Indikátory udržitelného rozvoje na 
mikroregionální úrovni 
(Mgr. Josef Novák, PhD. – TIMUR,o.s.) 
 
11:40 – 12:00  
Škola obnovy venkova,o.p.s. se představuje 
(Bc. Libor Kudrna, Škola pro obnovu venkova,o.p.s.) 
 
12:00 – 12:15  
Společný informační portál pro mikroregiony 
v Ústeckém kraji 
(Zdenka Opočenská, Krajský úřad Ústeckého kraje) 
 
12:15 – 12:30  
Úvodní slovo ke studijní cestě 
(Ing. Eva Šípová, MAS Labské Skály) 
 
 
12:30 – 13:30  Oběd formou rautu 
 
 
Blok II.  -  Zapojování veřejnosti 
13:30 – 13:50 
Zapojování veřejnosti a představení soutěže O 
lidech s lidmi 
(Ing. Roman Haken - Centrum pro komunitní práci střední 
Morava) 
 
13:50 – 14:00 
Představení poroty soutěže O lidech s lidmi 

 
14:00 – 14:45   
Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů 
v mikroregionech a MAS - Příklady dobré praxe 
 
14:45 – 15:00        Přestávka na občerstvení 
 
15:00 – 15:45   
Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů 
obcí a měst 
 
15:45 – 16:15   
Slavnostní vyhlášení soutěže O lidech s lidmi 

 
    16:15 – 16:30 
    Shrnutí konference a závěr 

                       
 
Konference se uskuteční jako součást řešení a prezentace 
výsledků výzkumného úkolu WD-29-07-1 „Benchmarking 
venkova - Zkvalitňování managementu mikroregionů jako 
nástroje pro řešení regionálních disparit.“ 

 
Program - Čtvrtek 2. 12. 2010: 

 
Studijní cesta po příkladech dobré praxe 
v mikroregionech a místních akčních skupinách 
Ústeckého kraje. 
 
9:30   
Odjezd do vybraného mikroregionu  
(MAS Labské Skály) 
(program bude později upřesněn) 
 
10:00 – 13:00  
Návštěva konkrétních realizovaných projektů 
 
13:00 – 14:00 
Oběd 
 
14:00 
Konec studijní cesty 

 

 
Studijní cesta je realizována v rámci projektu „E-homer.cz 
– hodnocení udržitelného rozvoje vekova“, který byl 
podpořen Ministerstvem životního prostředí České 
republiky“ 

 
Změna programu vyhrazena. 

 
 
 

 


