KIS - KARLOVARSKÝ KRAJ
Krajské informační středisko
pro rozvoj zemědělství a venkova

Hlavní 27
362 63 DALOVICE

Program KIS je hrazen z prostředků Ministerstva zemědělství

POZVÁNKA
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství venkova
Karlovarského kraje

a
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Krajské středisko Karlovy Vary

Vás srdečně zvou na seminář věnovaný problematice dotačních programů:
•

Operační program životního prostředí
›
›

Dotační program spolufinancovaný z EU
Na co lze žádat:
- zakládání a obnova rybníků, odbahnění rybníků, regulace a likvidace invazních druhů
rostlin a živočichů, obnova a tvorba tůní, tvorba hrázek pro zlepšení přírodních poměrů
v lesích, zakládání a obnova polních cest, stavba oplocenek, revitalizace toků a niv a
jiné..............

•

Program péče o krajinu
›
›

Národní dotační program
Na co lze žádat:
-

kosení travních porostů, likvidace dřevinného náletu, extenzivní pastva, obnova remízků,
péče o hnízdiště a zimoviště, zásahy zaměřené na zachování či zlepšení druhové skladby
nebo prostorové struktury lesa a jiné.............

Seminář je určen zemědělským subjektům a soukromým vlastníkům půdy
Místo konání:
-

školící místnost KIS – Karlovarského kraje, areál praxe SZeŠ Dalovice, Hlavní 27, 362 63
Dalovice

Datum a čas konání:
-

28.2.2008 od 10:00 hodin, předpokládaný konec ve 12:00 hodin

Co bude na semináři probráno:
-

popis jednotlivých dotačních programů
na co lze žádat
financování projektů
postup a průběh žádostí + povinné přílohy k žádosti

WEB: www.kis-karlovarskykraj.cz
e-mail: kis.karlovarskykraj@seznam.cz

602 338 812

Další termíny seminářů pořádaných Agenturou ochrany přírody a krajiny:
Seminář na MěÚ Kraslice
den konání: 26.2.2008
doba konání: 10:00 – 12:00
místo konání: MěÚ Kraslice, Náměstí 28.října 1438, 358 20 Kraslice
velká zasedací místnost v 1. patře
Seminář na ÚP v Sokolově
den konání: 26.2.2008
doba konání: 12:30 – 14:30
místo konání: Úřad práce Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov
velká zasedací místnost v přízemí
Seminář na MěÚ Mariánské Lázně
den konání: 6.3.2008
doba konání: 12:00 – 14:00
místo konání: MěÚ Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
zasedací místnost v 1. patře
Seminář pro nevládní neziskové organizace
den konání: 7.3.2008
doba konání: 12:00 – 14:00
místo konání: AOPK ČR – krajské středisko Karlovy Vary, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary
zasedací místnost v 2. patře
Seminář na MM Karlovy Vary
den konání: 11.3.2008
doba konání: 10:00 – 12:00
místo konání: Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
zasedací místnost v 2. patře
Seminář na MěÚ Ostrov
den konání: 13.3.2008
doba konání: 12:30 – 14:30
místo konání: MěÚ Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov
zasedací místnost v 1. patře

Kontakt:
Adresa: AOPK ČR – krajské středisko Karlovy Vary, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: +420 353 398 200, +420 353 398 201
E-mail: karlovy.vary@nature.cz
www. stránky: www.karlovyvary.ochranaprirody.cz

WEB: www.kis-karlovarskykraj.cz
e-mail: kis.karlovarskykraj@seznam.cz

602 338 812

