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IREAS, Institut pro strukturální politiku
si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 - 2013
V KONTEXTU REFOREM SZP EU

Hlavním cílem tohoto semináře je zvýšit informovanost a povědomí o problematice rozvoje
venkova a jeho roli v reformující se Společné zemědělské politice EU. Důraz bude mj. kladen
na možnosti dalšího rozvoje v programovacím období 2007 - 2013 v rámci nové architektury
veřejných podpor směřovaných pro rozvoj venkova.
Seminář je určen pro zástupce odborné i laické veřejnosti, zejména pak pro malé a střední
podnikatele, obce, krajské úřady, neziskové organizace, výzkumné instituce, profesní svazy,
zemědělské agentury, vysoké školy apod. Na semináři bude zároveň zdarma poskytnuta
nová publikace s názvem tohoto semináře, na které pracoval tým expertů zabývajících se
dlouhodobě problematikou rozvoje českého a moravského venkova v rámci evropských a
národních veřejných zdrojů, a který se zároveň i částečně podílel na přípravách klíčových
dokumentů na národní úrovni pro programové období 2007 - 2013.

Seminář se uskuteční
v pátek 24.11. 2006
v prostorách
Interhotelu MOSKVA,
nám. Práce 2512,
Zlín

program semináře

12.00 - 12.15 Zahájení semináře
12.15 - 13.15 I.blok semináře
Úvod do problematiky rozvoje venkova v kontextu reforem SZP EU
Ing. Martin Pělucha
13.15 - 13.45 Diskuze
13.45 - 14.15 Přestávka
II. blok semináře
14.15 - 15.15 Rozvoj venkova v programovacím období 2007 - 2013
Ing. Emil Machálek, CSc.
15.15 - 15.45 Diskuze
15.45 - 16.00 Závěr semináře (hodnotící dotazníky, závěrečná diskuse)

Tento seminář je uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR
v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.
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Vložné na seminář se neplatí.
Přihlášky zasílejte na email: pelucha@ireas.cz
Předmět Vašeho mailu označte, prosím, takto: “ZLIN – Vaše příjmení“
Pro lepší administrativní zpracování Vaší přihlášky nám v textu emailu, prosím,
napište:
- Vaše jméno a příjmení
- název instituce, kterou zastupujete
Po přijetí přihlášky posíláme potvrzení její registrace na seznam účastníků
semináře cca do 3 dnů. V případě, že Vám potvrzení nepřijde, kontaktujte nás.
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Pělucha
tel.: 222 230 261
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
kancelář: Štěpánská 45, 110 00 Praha 1
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Stručné informace o přednášejících na semináři:
Ing. Martin Pělucha se specializuje na regionální politiku ČR
a EU, rozvoj venkova a zemědělství. Nyní působí v obecně
prospěšné společnosti IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. kde zastává funkci zástupce ředitele. Během své
praxe byl a v současnosti je koordinátorem a odborným asistentem několika vědeckovýzkumných projektů týkajících se
oblasti evaluací programů a ekonomických nástrojů a metodiky těchto evaluací (řešeno pro Ministerstvo pro místní rozvoj).
Jeho zkušenosti a odborné znalosti jsou bohatě doplněné o
několik zahraničních studijních stáží a konferencí s odbornou
tématikou (účastnil se dále několika projektů v oblasti metodické koordinace rozvoje venkova a systému SF v ČR, např.
mid-term hodnocení programu SAPARD, příprava priorit
EAFRD 2007-2013 v České republice osa III, 1/05 Doporučení analýz evaluací operačních programů). Vystudoval Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze,
kde v současnosti pokračuje v interním doktorském studiu
se zaměřením na problematiku metodologie regionálního rozvoje ve venkovských oblastech.
Ing. Emil Machálek, CSc. je odborníkem se zaměřením na
oblast zemědělství a rozvoj venkova, včetně vzdělávání a konzultační činnosti pro tyto oblasti. Dále se specializuje na problematiku biotechnologie a fyziologie hospodářských zvířat,
prognózování rozvoje zemědělství a rozvoje venkova, obchodování v oblasti zemědělství, odbytovou politiku a odbytová
družstva, problematiku vodohospodářství. Dosud se podílel
na vzdělávacích aktivitách a poradenských službách pro zemědělský resort. Rovněž se specializuje na oblast rozvoje
venkova, komplexní přípravu podkladů (projektů) pro obce,
vesnické podnikatele a zemědělce k žádostem o finanční pomoc ze zdrojů EU (v minulosti to byly např. programy PHARE
a SAPARD), transformaci a privatizaci (zemědělství, potravinářského průmyslu a vodohospodářského sektoru). V oblasti
výzkumu a vývoje se zaměřuje na oblasti zemědělství, potravinářského průmyslu, vodohospodářství a biotechnologií.

