
 

   

 
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás 

v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují ve spolupráci 

s Místní akční skupinou Hlinecko pozvat na akci 

 

Síťování aktérů rozvoje venkova 
Pardubického kraje  

v Programu rozvoje venkova a Programu obnovy venkova  
 

Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov, zástupců a představitelů místních 

samospráv a dalších zájemců o problematiku rozvoje venkovského prostoru 

se uskuteční ve středu 22. března 2017 od 09:00 hodin 

ve společenském sále restaurace U kováře Matěje, Veselý Kopec 59, 539 01 Vysočina. 

 
V rámci setkání proběhne prezentace aktivit obce Vysočina, která v roce 2013 získala 
v soutěži Vesnice roku ocenění Oranžová stuha Pardubického kraje za spolupráci obce se 
zemědělskými subjekty a o rok později i ocenění Zelená stuha Pardubického kraje. V roce 
2015 se obec Vysočina stala Vesnicí roku Pardubického kraje a ve finálovém celostátním 
kole soutěže Vesnice roku obsadila druhé místo. Součástí programu bude odborná exkurze 
za příklady dobré praxe Programu rozvoje venkova a Programu obnovy venkova na území 
obce Vysočina a Místní akční skupiny Hlinecko. Po obědě budou účastníci informováni 
o aktivitách Celostátní sítě pro venkov a dotačních možnostech, které obcím nabízí 
Program rozvoje venkova. V rámci setkání se zástupci Pardubického kraje proběhne 
výměna zkušeností ze soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. 
  

Pro zájemce z Pardubického kraje je připraven svoz a rozvoz účastníků po trase 
Pardubice – Chrudim – Slatiňany – Nasavrky – Trhová Kamenice – Veselý Kopec 

a zpět. Předpokládaný konec akce v 15:30 hodin.  
 

 Počet účastníků je limitován kapacitou autobusu a sálu, a proto Vás žádáme 
o včasnou registraci na e-mailu rouhova@mashlinecko.cz.  
Kontaktní osobou je Bc. Hana Rouhová, tel.: 728 728 072. 

 
Na setkání srdečně zvou 

 
Ing. Aleš Sobel 

ředitel RO Hradec Králové 
Státní zemědělský intervenční fond 

 
Tomáš Dubský 

starosta obce Vysočina 
Vesnice roku Pardubického kraje 2015 

 

Ing. Václav Kroutil 
člen Rady Pardubického kraje  

zodpovědný za životní prostředí,  
zemědělství a venkov 

 

 


