Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Pobeskydí
Vás zvou na seminář

koloMAS
dne 29. července 2021 od 8.30 do 14.30 hod.
Třanovice - Obecní úřad – Komunitní centrum
Třanovice 250, 739 53

Program:
08.30 – 09.00


Prezence účastníků

09.00 – 10.30


Zahájení, úvodní slovo zástupců MAS Pobeskydí a Celostátní sítě pro venkov (CSV),
Ing. Krystyna Nováková, Ing. Vanda Myšáková



Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a aktivity MAS Pobeskydí s výhledem
do nejbližší budoucnosti - představení operace 19.2.1. Podpora provádění operací
v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – projekty z článku 20,
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech s vazbou na cyklodopravu
a cykloturistiku,
Mgr. David Chovančík, MAS Pobeskydí



Představení aktivit společnosti destinačního managementu turistické oblasti Beskydy –
Valašsko v oblasti cykloturistiky, zástupce destinačního managementu,
zástupce destinačního managementu



Nové trendy v cykloturistice a cyklodopravě – nabíjecí místa, multifunkční stojany,
elektrokola a elektromobilita,
Mgr. Jakub Ditrich, ekolo.cz

10.30 – 11.00


Coffee break

11.00 – 12.00


Rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy - prezentace Moravskoslezského kraje (MSK),
prezentace dotačních a propagačních možností MSK,
Ing. Martin Hiltavský, oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje



Prezentace největšího cykloprojektu na území MAS Pobeskydí – Cyklostezka okolo
přehrad Žermanice a Těrlicko,
Ing. Jaroslav Votýpka, zástupce Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

12.00 – 12.45


Oběd

13.00 – 14.30


Prezentace možnosti zřizování doprovodné cykloinfrastruktury a následný pěší/cyklo
přesun (cca 800 m) na nově vybudovanou cyklostezku podél silnice II/474,
spolufinancovanou z IROP (Integrovaný regionální operační program), předání
zkušeností a diskuze nad zřizováním mobiliáře na cyklostezkách a cyklotrasách,
Radek Leskovjan, UAX s.r.o.



Předpokládané ukončení akce

Účast na semináři je bezplatná. Kontaktní osoba pro rezervaci a případné dotazy:
Mgr. David Chovančík, tel. 770 146 721, e-mail: chovancik@pobeskydi.cz.
Registrace účastníků do 26. 7. 2021, kapacita omezena.
Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména
v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021. Povinností účastníků je
dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.
Za organizátory Vás srdečně zvou
Mgr. David Chovančík
MAS Pobeskydí, z. s.

Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

