
 

Regionservis s.r.o. si Vás dovolují pozvat na reprezentativní akci s odborným programem, 
p o d  z á š t i t o u  R a d y  K r á l o v é h r a d e c k é h o  k r a j e  

V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje 
termín: 13. května 2008 (úterý) 
místo konání: Zámek DĚTENICE, okres Jičín, Taneční sál  internet: http://www.detenice.cz 
cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel 
 
ZAMĚŘENÍ:  
ROZVOJ KRAJE, REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY, ROZVOJ OBCÍ - AKTUALITY A PŘÍLEŽITOSTI 
OBCÍ DO ROKU 2013, POSÍLENÍ PŘÍJMŮ SAMOSPRÁV, DOTACE, EKOLOGIE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
 
Prezence účastníků od 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části v 15:00 hod.  

9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis s.r.o. 
 Generální partner: Ing. Luboš KAČÍREK MBA, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 
I. Odborný panel: ROZVOJ KRAJE A REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE 
9:45 Regionální operační programy a postupy čerpání dotací z Evropské unie 
 Bc. Irena BUREŠOVÁ, zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 

10:15 Možnosti financování a poradenství pro projekty dotované z EU 
Mgr. Jan HANUŠ, vedoucí, EU POINT Promotion Center Komerční banky, a.s. 

10:45 Dotace z EU pro volené zástupce samospráv v praxi – možnosti, aktuality a zkušenosti  
Jakub ZAHRÁDKA, odborník na čerpání dotací z EU, obchodní a marketingový ředitele EU centrum  

následuje diskuze k uvedeným tématům a 15 minut přestávka na občerstvení 
 
Komerční panel: PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ 
11:30 Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti, TR Antoš s.r.o. 
11:35 Luděk BÁRTEK, majitel společnosti, Bártek  Rozhlasy s.r.o. 
11:40 Tomáš KOVAŘÍK, zástupce společnosti, Océ Česká republika s.r.o. 
11:45 Ing. Dušan STEJSKAL, majitel společnosti, IVT tepelná čerpadla 
 
II. Odborný panel: POSÍLENÍ FINANCOVÁNÍ OBCÍ, EKOLOGIE A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
12:00 Odpady – aktuálně novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství  
 Ing. Jaromír MANHART, oddělení sanace odboru Ekologických škod Ministerstva životního prostředí ČR 
12:30 Reálné cesty posílení financí obcí – rady pro volené zástupce samospráv  
 Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů  
 
III. Odborný panel: INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
13:15 Informační město, prezentace řešení k dosažení politických cílů obcí v oblasti informatiky 

Ing. Rostislav BABARÍK, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o. 

následuje losování o velmi hodnotné ceny a informace ke grantům na podporu rozvoje obcí atd. 
14:00 ODPOLEDNÍ VÝROČNÍ ZÁMECKÁ SLAVNOST S PROGRAMEM a prohlídkami,  
 dobové souboje zlodějů, lapkové, katové, kejklíři atd. ve venkovních prostorách zámku (dle počasí), prohlídky pro zájemce atd. s 

posezením v krčmě i na zahrádce, samozřejmě ve stylu dávné doby raubířů, sedláků atp. Není financováno z regist. poplatků.  
 

 Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb, 
 Uvedené časy přednášek jsou informativní (Regionservis si vyhrazuje právo na změnu či zrušení části programu) 
 Prezence účastníků začíná již v 8:30 hod., k prezenci se dostavte prosím včas, děkujeme, 
 PODROBNOSTI PŘIHLAŠOVÁNÍ, REGISTRACE VIZ. PŘÍLOHA „REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ“. 

! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 9. KVĚTNA 2008 ! 
po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy 


