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JAK ROZVÍJET VAŠI OBEC  
VE ZDRAVÉM KRAJI VYSOČINA? 
(inspirace, finanční zdroje, sdílení zkušeností)  

 

Otevřená konference ke sdílení zkušeností  
a k získání zajímavých informací potřebných pro rozvoj obce  

Akce pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního kraje Vysočina, je určena 
zejména představitelům obcí, měst a jejich svazkům v kraji Vysočina,  

ale i dalším zájemcům 

30. září 2009, od 10.00 do 14.00 hod. 
Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava 57, kongresový sál zastupitelstva 

 

P R O G R A M  
 

9.30 – 10.00 Registrace účastníků 
 

Dopolední blok 
 

10.00 – 11.45 

ZAHÁJENÍ AKCE, 
JAK ROZVÍJET OBEC? ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY Z KRAJE I CELOSTÁTNÍ ÚROVNĚ 

• M. Hyský (radní kraje Vysočina)   

• P. Švec  (ředitel Národní sítě Zdravých měst)  
 

AKTUÁLNĚ! FINANČNÍ MOŽNOSTI KRAJE PRO VAŠE PROJEKTY 

• Nejčastější chyby v žádostech pro Program obnovy venkova 
+ výhled 2010 
aktuální informace, změny a termíny  
(zástupce odboru regionálního rozvoje D. Vichr) 

• Kvalitní úřad - zavádění metod kvality na úřadě 
aktuální plánované a realizované kroky ke zvyšování kvality na KrÚ, finanční zdroje 
(zástupce odboru regionálního rozvoje M. Černý a odb.analýz M. Lapešová) 

• Finance kraje pro Vaši obec. Využíváte je?  
zdroje pro kampaně, vzdělávací či osvětové akce, happeningy a akce pro veřejnost  
(zástupce odboru regionálního rozvoje P. Holý) 

• Zdroje OP Životní prostředí pro projekty obcí 
financování ČOV, kanalizace ad. dle prioritních os OP ŽP 

(zástupce místní pobočky SFŽP) 

 

11.45 – 12.15 Přestávka s občerstvením 

 



  

 2

 

 

 

Konference „Jak rozvíjet Vaši obec ve Zdravém kraji?“ 

Odpolední blok  
„Inspirace z praxe“  

12.15 – 13.45 
 

 

• Doprava v centru města? Jde to i jinak.  
Jak se vydařil Evropský týden mobility v Jihlavě?  
(zástupce Statutárního Města Jihlava) 

• V rozvoji obce nám pomáhají studenti a žáci  
Studentský parlament v praxi. Jak na to?  
(zástupce SPMT Třebíč) 

• Rozvojový fond Města Pelhřimov 
Příklad financování akcí a aktivit navazujících na strategii města – inspirace, zkušenosti 
(zástupce Města Pelhřimov) 

• Zateplování budov v kraji  
Ukázka realizovaných projektů zateplování budov a snižování jejich energ. náročnosti  
(zástupce Energetické agentury Vysočina) 

 

• Veletrh nápadů  
moderovaná diskuse k tomu, co vás zajímá nebo jaké Vaše projekty, akce 
či inspirace můžete nabídnout 
 

 

14.00 

Závěr semináře 

 

POZNÁMKA: 

Na akci navazují individuální konzultace pro všechny zájemce 
- tématem je postup k aktivnímu Zdravému městu a ke kvalitní 
místní Agendě 21. 

 

 
 
K účasti na semináři se registrujte nejpozději do 25. 9. 2009 na 
adrese: www.zdravamesta.cz/konference-vysocina/registrace  

 

Kontakt pro další informace:  
Marta Vencovská, T: 564 602 556, 724 650 276, E:Vencovska.m@kr-vysocina.cz  

 

Akce je bez účastnického poplatku, pro včas přihlášené účastníky je k dispozici 
občerstvení.  
Vzhledem k omezené kapacitě sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci. 

 

 

 

Akce je realizována v rámci projektu MAGNET za finanční pomoci  
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí 


