POZVÁNKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří ve spolupráci s obcí Lipová Vás srdečně
zve na odborný seminář

Představení OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ 2014–2020

Seminář je vhodný pro žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 OPŽP
2014–2020, projektanty, projektové manažery a další zájemce. V rámci prezentace budou
účastníci seznámeni s možnostmi čerpání dotačních prostředků z prioritní osy 4. Zaměříme
se na aktuální změny a připravované výzvy. Na závěr obecné části bude prostor pro dotazy
účastníků semináře a konzultace záměrů. Následovat bude praktická ukázka realizovaných
opatření z projektů na území obce Lipová.
Termín konání: 7. 6. 2018
Místo konání:

Informační centrum Lipová, Podstávkový dům, Lipová č. p. 424

PROGRAM

9:00–10:00

Prezentace (představení prioritní osy 4, jednotlivých specifických cílů
4.1. až 4.4. s důrazem na cíle 4.3. a 4.4., aktuální informace k programu,
harmonogramu výzev, diskuze apod.)

10:00–10:30

Slovo starosty obce Lipová p. Pavla Svobody – zkušenosti s přípravou
a realizací projektu, podáním žádosti, komunikací s AOPK ČR a SFŽP ČR

10:30–11:00

Občerstvení (lehké občerstvení zajištěno)

11:00–13:00

Terénní exkurze po zrealizovaných akcích na území obce Lipová
(lehký terén, pěšky cca 2 km)

Vstup na seminář je zdarma.
Přihlásit se lze na e-mailové adrese tomas.stuchlik@nature.cz, nejpozději do 11. května 2018.
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!!! AOPK ČR je připravena pro účastníky semináře zajistit dopravu z Ústí
nad Labem do obce Lipová a zpět. Z tohoto důvodu prosím již do
přihlášky jasně uveďte, zda o zajištění dopravy máte či nemáte zájem. Na
pozdější změny nebude brán zřetel !!!
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