Organizace a program semináře

„Dotační příležitosti pro Vaši obec“
• Cílová skupina: starostky a starostové z Jihomoravského kraje
• Místo konání semináře: multifunkční sál P1 pavilonu P, areál brněnských veletrhů
• Zahájení registrace: od 09:30 hodin multifunkční sál P1 pavilonu P
• Den a doba konání semináře: pátek 18. ledna 2019 od 10:00 do 12:00 hodin
• Organizační záležitosti: Účast na semináři je bezplatná, předpokládané doba trvání
semináře 2 hodiny.

Program semináře:
09:30 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:10 Zahájení (hejtman Jihomoravského kraje)
10:10 – 11:40 Příprava České republiky na programové období EU 2021+, diskuse
(Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských
programů MMR ČR)
10:40 – 11:15 Národní dotační programy MMR pro rok 2019, diskuse (Ing. David
Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR ČR)

11:15 – 11:45 Dotační programy Jihomoravského kraje 2019, diskuse (Ing. Ivo
Minařík, MPA vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK)
11:45 – 12:00 Závěrečná diskuse

Přihlášení je možné pouze elektronicky prostřednictvím webového odkazu:
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=378927&TypeID=513

do

10.01.2019

včetně. Na základě přihlášení bude jednotlivým účastníkům prostřednictvím uvedeného
e-mailu zaslán dne 14.1.2019 promo kód, který umožní bezplatný vstup do pavilonu P.
Postup registrace pozvánky:
- jděte na stránky www.bvv.cz/go-regiontour
- klikněte na banner "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ"
- vyberte veletrh podle pozvánky, poté zadejte PROMO KÓD z pozvánky
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete
Po registraci Vám pořadatel veletrhu emailem zašle voucher ve formátu PDF, který si
vytiskněte. PDF s nárokem na vstup zdarma pak použijte na turniketech u vstupu na veletrh.
Bezplatný vstup na veletrh lze uplatnit i v případě PDF uloženého v mobilním zařízení.
Kontaktní osoby:
Mgr. Tomáš Kubíček, tel.: 541 651 363, e-mail: kubicek.tomas@kr-jihomoravsky.cz,
Ing. Jan Lachout, tel. 541 651 367, e-mail: lachout.jan@kr-jihomoravsky.cz
Pavel Fišer, tel. 541 651 348, e-mail: fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Seminář je organizován v rámci projektu Jihomoravského kraje „Zajištění činnosti Regionální
stálé konference pro území Jihomoravského kraje II“, který je spolufinancován z Operačního
programu Technická pomoc pro období 2014 - 2020.

