
Když vás někdo pošle „do prčic“, přijeďte k nám… 
Letošní konference VENKOV proběhne ve venkovském stylu na skutečném 
venkově, poodhalí jeho bolavá místa a trápení… Proběhne na venkově, 
který je periferií Středočeského kraje, který trpí přítomností velkoměsta, 
který „stárne“ odchodem mladých lidí a kde ubývá pracovních příležitostí.

Pozvánka

14. - 16. listopadu 2011 v Sedlčanech a Sedlci-Prčici

VENKOV 2011
Národní konference

motto „venkov v Prčici“



Workshop A: Rozvoj a ekonomika venkova - rozpočtové určení daní (RUD), 
regionální a místní ekonomiky, programy rozvoje a obnovy venkova, drobné 
podnikání na venkově, klastry, trvale udržitelný cestovní ruch, zákon o CR, 
podpora zaměstnanosti ad.

Workshop B: Venkov, tradice, rodina - sociální a společenské aspekty života 
na venkově, rozvoj lidského potenciálu venkova, zachování tradic, podpora 
zaměstnanosti a kvalitních služeb na venkově, zamezení odlivu lidí z venkova.

Workshop C: Zemědělství a životní prostředí - ochrana půdního fondu, 
prostupnost krajiny, péče o životní prostředí, ochrana vody v přírodě, eroze, 
odpady jako surovina.

Workshop D: Veřejná osobní doprava na venkově - veřejná železniční 
a  autobusová osobní doprava na venkově, osobní doprava jako veřejná 
služba, provozování a údržba dopravní infrastruktury.

Konference se zúčastní panelisté 
z Finska, včetně zástupců 

organizací venkovského rozvoje.
Proběhne i trh s regionálními 

výrobky, exkurze v regionu, 
kulturní večer... 

Hlavní témata jednání (modulů) a workshopů

Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova: Evropa investuje 

do venkovských oblastí 



konferenci organizují 
Celostátní síť pro venkov a  Ministerstvo zemědělství ČR, 

Spolek pro obnovu venkova ČR,
Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje 

ve spolupráci
s Národní sítí MAS ČR, Krajským sdružením MAS Středočeského kraje, 

Asociací soukromého zemědělství ČR, Agrární komorou ČR, 
MAS Sedlčansko, o.p.s., Občanským sdružením MAS Krajina srdce 

a Sdružením obcí Sedlčanska
 

pod záštitou 
ministra zemědělství Ing. Petra Bendla,

ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského,
ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy,

ministra dopravy Mgr. Pavla Dobeše
a hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha 

s podporou 
města Sedlčany, Sedlec-Prčice a obce Ratměřice

Národní konference venkov 2011



Více informací včetně přihlášky jsou k dispozici na:  www.spov.org
E-mail konference:  Konference2011.spov.sk@gmail.com


