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POZVÁNKA 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,  

Regionální pracoviště Olomoucko Vás srdečně zve na odborný seminář 

 

PŘEDSTAVENÍ  OPERAČNÍHO  PROGRAMU 
ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  2014 – 2020 

 

 

 

Terénní seminář určený především pro žadatele, projektanty a projektové manažery s 

ukázkami realizovaných opatření k zadržení vody v krajině (tvorba tůní a obnova 

soustavy malých vodních nádrží), založení silničních stromořadí a revitalizace 

lázeňského parku. Součástí semináře budou informace o podmínkách podání žádosti 

o dotaci v aktuálních výzvách, o možnostech využití OPŽP při snižování rizik záplav i 

sucha a diskuse nad stávajícími a připravovanými projekty.      

 

Termín konání:  úterý 21. května 2018 od 9,15 do 16,30 hodin 

Místo konání:  Jesenicko 

 

PROGRAM 

915 - 1245   Komentovaná exkurze s ukázkami realizovaných opatření 

1300 - 1430   Lázně Jeseník - prezentace vybraných opatření, informace k aktuálním 

výzvám, diskuze, občerstvení  

1445 - 1630   Komentovaná exkurze s ukázkami realizovaných opatření  
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Vstup na seminář je zdarma, drobné občerstvení je zajištěno. 

Společná doprava je zajištěna autobusem z Jeseníku. 

Počet účastníků je omezen počtem míst v autobuse (45 osob). 

Oděv a obuv přizpůsobte náročnějšímu terénu a počasí (mokrá tráva, bláto, déšť, slunce…). 

Změny v programu vyhrazeny. 

 

Trasa exkurze:  

Jeseník – Česká Ves – Písečná – Černá Voda – Lázně Jeseník (tůně, soustava malých 

vodních nádrží, silniční stromořadí, obnova lázeňského parku) 

 

Přihlášení:  

nejpozději do 10. května 2019, na e-mailové adrese michaela.hodulikova@nature.cz, 

kontaktní osoba Michaela Hodulíková, tel.:728 179 483, Magda Matoušová, tel.: 602 861 378 

 

Místo a čas srazu: 

Jeseník – parkoviště Štefánikova, viz přiložená mapka,  

GPS: N 50°13.82683', E 17°12.49188', odjezd v 9,15 hod., návrat cca v 16,30 hod. na 

stejné místo. 

Odjezd autobusu bude přizpůsoben příjezdu vlaku R 901 Bouzov od Olomouce, plánovaný 

příjezd do Jeseníku 8,58 hod. Dopravu vlakem uveďte do přihlášky.  
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