Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na slavnostní zakončení projektu
LaPlaNt

Zemědělské hospodaření a ekosystémové služby krajiny
LESSONS LEARNT
Seminář se uskuteční dne

29. srpna 2016
od 13:00 do 16:00
v sále č. 205 Akademie věd ČR
Národní 1009/3, Praha 1

Cíle semináře:
»»Zhodnocení průběhu řešení projektu LaPlaNt
»»Prezentace dosažených výsledků projektu
»»Předání poznatků a doporučení zúčastněným organizacím a subjektům
»»Diskuse nad dalšími možnostmi uplatnění výsledků v budoucích aktivitách
a projektech
K účasti na semináři byli pozváni zástupci následujících organizací:
Ministerstvo financí ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo zemědělství ČR;
Ministerstvo mládeže, sportu a tělovýchovy ČR; Zástupci cílových skupin projektu LaPlaNt
(zemědělci, učitelé); Velvyslanectví Norského Království, Lichtenštejnského knížectví a Islandské
republiky v ČR; Research council of Norway; Zástupci státních podniků povodí; Státní zemědělský
intervenční fond; CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Zástupci nevládních organizací (EDUin, o.p.s., SSEV Pavučina, z.s., TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Vysočina Education)

Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb
krajiny v podmínkách globální změny (LaPlaNt)
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway - Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska.

Program SEMINÁŘE:
čas

předmět přednášky

přednášející

12:30 – 13:00

Prezence účastníků

13:00 – 13:15

Úvodní slovo, představení cílů a partnerů projektu

Filip Čejka - METCENAS, o.p.s.

13:15 – 14:00

Seznámení s dílčími výsledky jednotlivých projektových
aktivit

Filip Čejka - METCENAS, o.p.s.
Petr Fučík - VÚMOP, v.v.i.
Josef Šimek - METCENAS, o.p.s.

14:00 – 14:20

Coffee break

14:20 – 15:00

LESSONS LEARNT
Publikační výstup “LaPlaNt Brief” - souhrn poznatků a
doporučení

15:00 - 15:40

Diskuse nad výsledky projektu

15:40 - 16:00

Využitelnost a možnost navázání na získané výsledky v
dalších aktivitách a projektech

16:00

Závěrečný přípitek

Petr Fučík - VUMOP, v.v.i.
Josef Šimek - METCENAS, o.p.s.
Per Stålnacke - NIBIO

Filip Čejka - METCENAS, o.p.s.

Pro registraci na workshop vyplňte, prosím, formulář na odkazu
laplant.org/registrace-29_8
Případné dotazy směřujte na e-mail filip.cejka@metcenas.cz nebo na telefon +420 725 847 368

Řešitelé projektu
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