Informačný a vzdelávací workshop
zameraný na miestny rozvoj vedený komunitou
a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach
v súvislosti s PRV SR 2014 - 2020
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Názov projektu:
„Zabezpečenie prevádzky regionálnych antén“

N

Miesto konania:
HOTEL GLAMOUR****
Kaluža 744 (Zemplínska Šírava)
GPS súradnice: 48°48'27.08"N 22°0'41.22"E

K

Termín konania:
22.-23.11.2016

A

Registrácia:
e-mail: krakke@krakke.sk
Počet miest je limitovaný,
preto je potrebné sa zaregistrovať
najneskôr do 15.11.2016.

Program 22.11.2016
§ 11:30 Registrácia účastníkov
§ Obed
§ Predstavenie Regionálnej antény NSRV SR pre Košický kraj a prezentácia jej činnosti, koordinátori RA NSRV SR pre
Košický kraj
§ Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov
miestnych akčných skupín, koordinátori RA NSRV SR pre Košický kraj
§ Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v súvislosti s PRV SR 2014 -2020, Doc. Ing. Roman Serenčéš,
PhD., generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, MPRV SR
§ Obnova dedín vo vidieckych oblastiach v súvislosti s PRV SR 2014 -2020, Doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.,
generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, MPRV SR
§ Diskusia
§ Večera
Program 23.11.2016
§ 7:30 Raňajky
§ Zelená infraštruktúra obcí v rámci obnovy dedín vo vidieckych oblastiach, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,
odborník v oblasti životného prostredia
§ Údržba, zveľaďovanie, inovácia zelene obcí a vybraná špecifikácia k legislatíve, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,
odborník v oblasti životného prostredia
§ Stratégia CLLD a zapracovanie Dodatku č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj)
pre programové obdobie 2014 - 2020 v znení Dodatku č. 1 a č. 2 do stratégie CLLD, koordinátori RA NSRV SR
pre Košický kraj
§ Diskusia, záver
§ Obed
* Účasť na tejto informačnej a vzdelávacej aktivite je bezplatná.
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