POZVÁNKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Olomoucko
Vás srdečně zve na odborný terénní seminář

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020
PRIORITNÍ OSA 4 – OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Krajinotvorná opatření na Šumpersku
Terénní seminář zaměřený na praktické ukázky projektů realizovaných z OPŽP
a aktuální informace k OPŽP 2014 - 2020

Termín konání:
Úterý 13. června 2017 od 8,15 do 16,30 hod
Program semináře:
•
•
•
•

terénní prohlídky opatření realizovaných z OPŽP zaměřených na výsadby a ošetření zeleně
v zástavbě i volné krajině, protierozní opatření a retenci vody v krajině
možnosti a podmínky přijetí žádostí dle aktuálních dokumentů OPŽP 2014 – 2020
diskuse k realizovaným řešením za účasti odborných pracovníků AOPK ČR, RP Olomoucko a
projektantů
výměna zkušeností nad stávajícími a připravovanými projekty

Informace pro účastníky:
•
•
•

účast zdarma
drobné občerstvení zajištěno
společná doprava autobusem z Olomouce a zpět
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•
•
•

přihlašování do 31. května 2017, počet účastníků omezen počtem míst v autobuse (cca 40
míst)
pro registraci je nutné se přihlásit na emailové adrese michaela.hodulikova@nature.cz, bližší
informace na telefonu 728 179 483, 585 238 835
oděv a obuv prosím přizpůsobte náročnějšímu terénu (mokré trávě, blátu, případně dešti)

Místo srazu:
•
•
•
•

Olomouc - Tržnice plocha, sraz na místě v 8:00 – 8:15 hod., odjezd autobusu v 8,20 hod,
viz přiložená mapka, GPS: 49.5883886N, 17.2543753E
Možnost nástupu i v Zábřehu před budovou vlakového nádraží v 9,00 hod,
GPS: 49.8725908N, 16.8873086E
Předpokládaný návrat do Zábřeha cca v 16:00 do Olomouce cca v 16:30.
Místo nástupu do autobusu uveďte, prosím, do přihlášky!!!

Plánovaná trasa exkurze (drobné změny jsou možné):
Olomouc → Zábřeh (ošetření aleje, obnova městského parku) → Bludov (obnova zámeckého
parku, zeleň v biocentru) → Nový Malín (soustava tůní, poldr, protierozní průlehy, výsadba aleje)
→ Zábřeh → Olomouc

Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Hodulíková, 728 179 483, michaela.hodulikova@nature.cz

Akce je podpořena z finančních prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.
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