Eupen, St. Pölten, 7.2.2014
Kontaktní osoba v Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (ARGE), St. Pölten:
Theres Friewald-Hofbauer, jednatelka, tel. +43 2742 28559, friewald@landentwicklung.org
Kontaktní osoba na ministerstvu: Dieter Gubbels, projektový management Rozvoj venkova,
tel. +32 (0) 87 59 63 00, dieter.gubbels@dgov.be
Sekretariát ministryně Weykmans: Ingrid Inselberger, tel. +32 (0) 87 59 64 24, ingrid.inselberger@dgov.be

POZVÁNKA
„Setkání sítě evropských obcí, úspěšných v obnově vesnice“
v Německy mluvícím společenství Belgie
Téma: VNITŘNÍ VÝVOJ VESNIC
čtvrtek 27. března - sobota 29. března 2014
Místo setkání:
Centrum sportu a volného času Worriken, Bütgenbach, Belgie

Vážené dámy a pánové,
příklady dobré praxe rozvoje a utváření venkova často spojují regiony bez ohledu na
jazykové a kulturní rozdíly, zemské a státní hranice.
Úspěch procesů rozvoje vesnice stojí a padá s aktivním zapojením občanů, které udržuje
v pohybu střednědobý i dlouhodobý rozvoj vesnic a venkova. Osobním nasazením ve
Vašich vesnicích se stáváte aktéry, kteří tyto procesy uvádí v život.
Z tohoto důvodu vás velmi srdečně zveme na páté setkání sítě evropských obcí,
úspěšných v obnově vesnice.

Toto setkání se letos uskuteční v Belgii. Místem setkání je Centrum sportu a volného času
Woriken, které se nachází přímo na Bütgenbacherské vodní nádrži a je obklopeno
krásnou lesní krajinou.
Německy mluvící společenství Belgie je člen Evropské pracovní společnosti pro rozvoj
venkova a obnovu vesnice a těší se z výměny zkušeností a zvláště z jeho odborné
a partnerské podpory v otázkách rozvoje venkova.
Spolehlivým partnerem je také Ländliche Gilden, spolek pro vzdělávání, vesnici a venkov,
který, když je zapotřebí, rozvojové projekty vesnic doprovází a podporuje jejich občanky
a občany při přípravě na soutěž obnovy vesnice v Německy mluvícím společenství i mimo
ně.
Po úspěšných a zajímavých setkáních sítě úspěšných evropských obcí v minulých letech
chceme na tuto tradici učení se jeden od druhého navázat a vzájemnou výměnu spojit
s praktickými, reálnými příklady a pokračovat tak v dialogu s aktéry a aktivisty obnovy
a rozvoje venkova.
Společným jmenovatelem setkání sítě bude téma „vnitřní vývoj“ vesnic. Zvláštní důraz
bude kladen na to, aby informace, diskuse a přímé zkušenosti byly vyvážené. Takže
zajímavý mix teorie a praxe.
Součástí setkání sítě evropských obcí, úspěšných v obnově vesnice, je také setkání
„Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova“, které napříč Evropou posiluje
angažovanost občanek a občanů i odpovědných politiků v rozvoji venkova a podporuje
jeho trvale udržitelné a autonomní rozvojové procesy. Více na www.ebfle.eu.
Proto zařadíme do programu našeho setkání i osvědčené příklady cílevědomého
vzdělávání ve věcech rozvoje vesnic a venkova.
Vedoucí roli v tomto směru sehrají náš německý partner Dr. Michael Schaloske, vedoucí
Centra pro rozvoj venkova na Ministerstvu pro ochranu klimatu, životní prostředí,
zemědělství, ochranu přírody a ochranu spotřebitele Severního Porýní-Vestfálska, Ing.
arch. Jan Florian, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova České republiky a Prof.
Dr.-Ing. Architekt Henning Bombeck, působící na universitě v Rostocku v oblasti rozvoje
venkovských obcí.
Nenechte tuto zajímavou příležitost výměny zkušeností s evropskými odborníky a aktéry
rozvoje vesnic nevyužitu. Jistě máte i pochopení pro to, že z organizačních důvodů
musíme počet účastníků na obec nebo vesnici omezit na maximálně 4 osoby.
Kromě organizace setkání sítě, snažili jsme se pro Vás, jako zástupce evropských obcí,
úspěšných v obnově vesnice, připravit atraktivní program.
Stejně jako v minulosti budou náklady na cestu a ubytování hrazeny přímo účastníky.
V místě jednání je možná rezervace cenově dostupného ubytování. Bližší informace
naleznete na webu Centra sportu a volného času na www.worriken.be.
Podrobný ceník Vám na požádání dáme rádi k dispozici.
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Nabízíme Vám také autobusovou exkurzi po příkladech dobré praxe v Německy mluvícím
společenství a sousedním příhraničí s regionálně typickým občerstvením a nápoji za
nejnižší možný příspěvek 80,- Euro.
V příloze naleznete rámcový program setkání a exkurze a formulář přihlášky.
Přihlášky bude přijímat paní Ingrid Inselberger (tel. +32 (0) 87 59 64 24,
ingrid.inselberger@dgov.be), která Vám také spolu s panem Dieterem Gubbelsem (tel.
+32 (0)87 59 63 00, dieter.gubbels@dgov.be) zodpoví Vaše případné dotazy.
Velice se na Vaši účast na setkání těšíme a současně Vás prosíme o zaslání přihlášek do
čtvrtka 5. března 2014.
S přátelskými pozdravy

Isabelle Weykmans
ministryně pro kulturu, média
a cestovní ruch

Přílohy:

Theres Friewald-Hofbauer
jednatelka
Evropská pracovní společnost pro rozvoj
venkova a obnovu vesnice

Rámcový program
Přihláška
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