
Místní akční skupina MAS Moravský kras, z.s.
Vás zve na 10. ročník podzimního semináře

Voda a zeleň v krajině
věnovaný udržitelnému rozvoji na území Moravského krasu 

Místo konání: Zámek Křtiny, Křtiny 1, GPS: 49.2970078N, 16.7417783E
Termín konání: pondělí 26. listopadu 2018, 8:30 – 15:20 
Účastnický poplatek: zdarma

Cílem semináře je jak sdílení praktických informací a zkušeností, tak i setkání různých 
regionálních subjektů, jejichž vzájemná spolupráce může zvýšit kapacity pro udržitelný 
rozvoj v rámci regionu.

Na seminář je nutné se přihlásit, e-mailem nebo telefonicky. Vždy uveďte jméno, 
příjmení, organizaci, adresu a e-mail. Přihlašovat se můžete do 19. 11. 2018. 
Kontakty: e-mail: registracemasmk@seznam.cz, telefon: +420 511 141 728.

Seminář se koná s podporou Jihomoravského kraje.



Předpokládaný program semináře:
(změna programu vyhrazena)

08:20 – 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - Vít Rajtšlégr 
 (člen rady JMK pro životní prostředí, starosta obce Ráječko)

Blok I - Šetrné hospodaření v krajině

09:05 – 09:55 Zlepšování kvality životního prostředí prostřednictvím   
 zeleně - Jitka Schneiderová (S-ateliér)

09:55 – 10:15 Dotační tituly v oblasti hospodaření v krajině 
 - Jozef Jančo (ředitel MAS MK)

10:15 – 10:35 Připravované dotační tituly JMK na udržení vody 
 a zeleně v krajině - Pavel Fišer (vedoucí Odd. strategického   
 rozvoje Odboru regionálního rozvoje JMK)

10:35 – 10:50 Přestávka na kávu

10:50 – 11:25 Příklad dobré praxe - Pozitivní vliv pozemkových úprav na   
 ochranu území a zadržení vody v krajině - Stanislav Skřipský   
 (Státní pozemkový úřad, vedoucí pobočky Blansko)

11:25 – 12:00 Příklad dobré praxe - revitalizace rybníku v obci Krásensko   
 - Hana Šíblová (starostka obce Krásensko)

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

Blok II - Úsporné technologie a jejich financování

13:00 – 13:35 Příklad dobré praxe - Centrum otevřená zahrada 
 - Vlastimil Rieger

13:35 – 14:00 Technologie pro půdní sorpci vody a živin 
 - Tomáš Prokop (Hydrogel)

14:00 – 14:25 Technologie pro využití srážkové a odpadní vody 
 - Daniel Havlík (Nicoll)

14:25 – 15:00 Dotace na využití srážkové a odpadní vody - Dušan Martoch   
 (projektový manažer SFŽP Oddělení Jižní Morava)


