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Vážení kolegové, pøátelé naší krajiny, 

rádi bychom Vás pozvali na pracovní semináø, kde budou pøedstaveny 
pøíklady spolupráce samospráv a státní správy s odborníky na biologii, 
hydrologii a pedologii. Chceme ukázat, že vhodným plánováním, 
spoluprací více odborných a zájmových skupin a využitím vhodných 
dotaèních nástrojù lze dosáhnout mnoha zlepšení ve krajinì našeho 
venkova. Na vybraných pøíkladech ze zahranièí chceme demonstrovat, 
jaké kvality z hlediska druhové pestrosti, vodního režimu nebo napø. 
omezení eroze lze takto získat. A co víc, rádi bychom v dialogu s Vámi 
hledali podobné cesty pro život v krajinì u nás doma. Pøijeïte s ná-
padem, odjedete s projektovým zámìrem, vybaveni potøebnými infor-
macemi a kontakty. 



   Farming & Wildlife Advisory group 

   Carpathian EcoRegion Initiative

   DAPHNE ÈR – Institut aplikované ekologie

   

   (FWAG, http://www.fwag.co.uk/)

Organizace pùsobí v Anglii, Walesu a Severním Irsku 
a pomáhá udržet volnì žijící druhy živoèichù a rostlin 
v intensivnì obhospodaøované zemìdìlské krajinì. 
Organizace má více jak 40 let zkušeností v komunika-
ci s farmáøi, veøejným i komerèním sektorem. Jejich 
spoleèným zájmem je zdravìjší a rozmanitìjší životní 
prostøedí.

   (CERI,  www.carpates.org)

Organizace má více jak desetileté zkušenosti s koor-
dinací mnoha subjektù ze sedmi zemí s cílem ochrany 
biodiverzity a udržitelného rozvoje regionu Karpat.

www.daphne.cz

Organizace dlouhodobì pùsobí v oblasti aplikované 
ekologie, zemìdìlství a ochrany pøírody a nabízí pro-
fesionální a odpovìdný pøístup, rozsáhlý tým specia-
listù, široký odborný zábìr a dokonalou znalost pro-
blematiky - od botaniky a zoologie pøes aplikovanou 
ekologii, statistiku až po zemìdìlství. 

Mgr. Záboj Hrázský - botanika, vegetaèní ekologie

Mgr. Martin Støelec - ekologie

Bc. Jan Šimek - ochrana ŽP, zemìdìlství, péèe o krajinuRezervujte si místo na tel.: 773450151 nebo jan.simek@daphne.cz

Program:

Místo konání: 

  8:00 –  9:00 Kyvadlová doprava Choceò-Oucmanice a registrace úèastníkù
  9:00 – 10:25 FWAG - pøíklady dobré praxe
10:25 – 10:35 diskuze
10:35 – 12.00 CERI - pøíklady dobré praxe
12:00 – 12:15 pøestávka
12:15 – 13:00 DAPHNE ÈR - možnosti a spolupráce na projektech v ÈR
13:00 – 13:30 obìd formou bufetu
13:30 – 14:30 pracovní èást - diskuse nad Vašimi zámìry
14:30 – 15:00 uzavøení setkání, kyvadlová doprava Oucmanice-Choceò

Ekocentrum Paleta Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orlicí, www.paleta.cz

Autobusem nebo vlakem do stanice Choceò a odtud naší
kyvadlovou dopravou nebo vlastním automobilem dle pøiložené mapky
 


