St. Pölten, 31. srpna 2017
Naše značka: jiko, hema

POZVÁNKA

Odborná konference: Venkovský prostor v příhraničních
regionech
Venkovské příhraniční regiony se musí díky zeměpisné poloze a historickému vývoji vypořádávat s

nelehkými výzvami. Nedostatek pracovních míst ale i kvalifikovaných pracovních sil, dopady
demografických změn a migrace z venkova do velkých měst mají na periferní regiony nepříznivý dopad.

Přeshraniční kooperace se sousedními regiony, městy a obcemi jsou možností, jak tyto vlivy omezit a
vytvořit nové perspektivy, což podporují i různé programy EU.
První z pěti odborných konferencí v rámci projektu Interreg „Connecting Regions AT-CZ“ nabízí platformu
k projednání situace na venkově a propojuje oblasti územního plánování, infrastruktury až po příležitosti
v důsledku digitalizace v příhraničních regionech. Srdečně Vás proto zveme:

Středa, 27. září 2017, 10:00 do 15:30 hod.
Schüttkasten Lindenhof
3820 Raabs, Oberndorf 7
Program:
9:30 hod.
 Registrace
10:00 hod.
 Přivítání (Walter Kirchler, NÖ.Regional.GmbH; starosta Rudolf Mayer, Raabs)
 Zahájení (zemská radní Petra Bohuslav)
 Vstupní referáty
 Projekt Interreg „Connecting Regions AT-CZ” (Oldřich Sklenář/ krajský úřad Vysočina)
 Venkovský prostor v příhraničních regionech (Iveta Fryšová/ krajský úřad Vysočina, Werner
Pracherstorfer/ úřad DR zemské vlády)
 Digitalizace v příhraničních oblastech (Hartwig Tauber/nöGIG)
 Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn (V. Tůmová, Ch. Tanosová/Euregio)
 Pódiová diskuze se starosty a starostkami z příhraničních regionů
Roman Fabeš (Telč), Vlastimil Gabrhel (Znaim), LAbg. Jürgen Maier (Horn), Elisabeth Paruta-Teufer
(Freistadt), Alena Šindlerová (Staré Město pod Landštejnem)

Shrnutí (žáci obchodní akademie Waidhofen)
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12:30 hod.
 Společný oběd
13:30 hod.
 Iniciování projektů v pracovních skupinách
 Vize 100% digitalizace (Gudrun Biffl/Donau-Universität Krems, oddělení Migrace a
globalizace)
 Spolupráce: vůle a cesta v příhraničních regionech (Elke Ledl/Dolnorakouský zdravotní a
sociální fond, kancelář EU)
15:30 hod.
 Shrnutí a výhled
Moderace: Hannes Schaffer/mecca consulting
Konference bude probíhat v českém a německém jazyce a bude kompletně tlumočena.
Těšíme se na Vaši účast a prosíme o zaslání přihlášek do 18. září 2017 na helene.mader@noeregional.at
resp. jitka.koessler@noeregional.at nebo telefonicky 0043/676/88 591 308.
S přátelským pozdravem

Walter Kirchler
jednatel

P.S.: Prosím prověřte možnosti využití veřejné resp. ekologicky šetrné dopravy!
 Doporučujeme platformu spolujízdy Flinc, na tomto odkazu můžete využít či nabídnout spolujízdu
na odbornou konferenci.
 Případně naplánujte využití veřejné dopravy s pomocí plánovače tras VOR-Routenplaner.

Projekt „Connecting Regions AT-CZ“ je podpořen z prostředků programu EU „INTERREG V-A Rakousko – Česká
republika“ v rámci programového období 2014-2020.
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