
                                                                                 

   

 

 
Celostátní síť pro venkov  

si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 

„Den lesa v Jeseníkách“ 
 

dne 14. listopadu 2016  
Horský Hotel Kopřivná, Malá Morávka 122, 793 36 Malá Morávka 

 
 
Seminář je věnován problematice šetrného hospodaření na lesních pozemcích, uvádění dřeva  
a dřevařských výrobků na trh, dotačním příležitostem z Programu rozvoje venkova 2014-2020 
a dalším finančním příspěvkům na hospodaření v lesích.  
 
Cílem akce je přispět k lepší informovanosti o dotačních možnostech v oblasti lesnictví, inspirovat 
potencionální žadatele o dotace z PRV 2014-2020, sdílet příklady dobré/špatné praxe, podpořit 
udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Seminář umožňuje vzájemnou výměnu názorů a zkušeností 
mezi jednotlivými účastníky akce a vytváří prostor pro otevřenou diskuzi. 
 
PROGRAM SEMINÁŘE: 
 
8:30 – 9:00 hod. Registrace účastníků 

9:00 – 9:15 hod. Představení Celostátní sítě pro venkov 
Přednáší: Ing. Veronika Vavrečková 

   Celostátní síť pro venkov 

9:15 – 10:00 hod. Možnosti využití zdrojů OP ŽP v lesnictví a ochraně přírody na příkladu  
   projektu „Praděd“ 

Přednáší: Mgr. Jindřich Chlapek 
   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko – Správa 
   CHKO Jeseníky 

10:00 – 10:15 hod. Přestávka 

10:15 – 11:15 hod. Lesní hospodaření v chráněných územích Krajského ředitelství Šumperk,  
   zkušenosti s projekty dotovanými z fondu EU 

Přednáší: Ing. Hana Komárková 
   Krajské ředitelství Lesů ČR Šumperk 

11:15 – 12:00 hod.  Povinnosti vyplývající z Nařízení o dřevu (Nařízení EU č. 995/2010, o uvádění 
   dřeva a dřevařských výrobků na trh) a legislativy ČR (Zákon č. 226/2013 Sb. o 
   uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh) 

Přednáší: Ing. Zdeněk Soušek, Ing. Roman Šimek 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

12:00 – 12:30 hod. Oběd 

12:30 – 13:00 hod.  Možnosti hospodaření v obecních lesích, čerpání dotací z Programu rozvoje 
   venkova, sdílení zkušeností 

Přednáší: Ing. Jan Rapouch 
   Spojené lesy s. r. o., Rýmařov 

 

 

 



                                                                                 

   

 

 

 

13:00 – 14:30 hod. Dotační možnosti z PRV 2014-2020 – Lesnická podpora a ostatní dotační tituly 
   pro lesy, příklady dobré praxe, fiche pro lesy 

Přednáší: Ing. Jindřich Pávek 
   Státní zemědělský intervenční fond 

14:30 – 15:00 hod. Diskuze a závěr 

 

Změna programu vyhrazena. Předpokládané ukončení semináře je cca v 15:00 hod. 
Účast na semináři je bezplatná. Seminář je hrazen z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 

 
Rezervace místa na semináři probíhá do 9. 11. 2016 prostřednictvím emailu pecha@rymarov.cz případně 
telefonicky na čísle 602 521 057. 
 
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Ing. Veronika Vavrečková, veronika.vavreckova@szif.cz  
 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 
 
         Ing. Petr Klouda                 Ing. Pavel Jaroš 
          ředitel                                ředitel 
 Rýmařovsko, o.p.s.                     RO SZIF Opava 
 
 
 
 
 


