Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy 2021
Hotel Háj, Nová Lhota 353, 696 74 Nová Lhota

16. – 17. 9. 2021

PROGRAM
čtvrtek 16. 9. 2021
Úvod - Hotel Háj
11:30 – 13:00

Registrace + oběd

13:00 – 13:15

Přivítání účastníků, seznámení s programem (MŽP, VIS BK)

Přesun do nedalekého kulturního domu, kde bude probíhat další část setkání.
Odpolední program - Kulturní dům obce Nová Lhota
I. blok:

Naplňování Karpatské úmluvy na mezinárodní úrovni

Přehled hlavních událostí a aktivit za poslední rok. Realizované i připravované mezinárodní aktivity.

13:15 – 13:35

Karpatská úmluva – co je nového?
(E. Rolfová, MŽP)

II. blok:

TÉMA: Ekosystémové služby

13:40 – 14:00

Úvod o ekosystémových službách – ekosystémové služby jako součást
řešení aktuálních problémů
(Štátna ochrana prírody SR/ OZ Pronatur)

14:00 – 14:20

Karpatský nástroj na hodnocení ekosystémových služeb
– co od něj lze očekávat
(Štátna ochrana prírody SR/ OZ Pronatur)

14:20 – 15:10

Návod na použití souboru nástrojů na hodnocení ekosystémových
služeb – praktická ukázka jak s nástrojem pracovat
(Štátna ochrana prírody SR/ OZ Pronatur)

Přestávka
15:40 – 16:00

Když je příroda a krajina na prvním místě
– co můžou ekosystémové služby přinést v zemědělství
(M. Smetana, soukromý zemědělec, Farma Blatnička)

16:00 – 16:20

Poslední sezóny v cestovním ruchu – ohlasy z CHKO
(J. Urbančíková, SIMID ČR)

16:20 – 16:40

Občanská věda – nástroj pro šetrný turistický ruch?
(M. Adam, UTB)

Krátká přestávka

16:50 – 17:10

Hodil by se kyberstrážce? – Zkušenosti AOPK ČR s korigováním
propagace chráněných území v médiích a mapách
(O. Vítek, AOPK ČR)

17:10 – 17:30

Průvodcovská činnost v pralese Mionší – Jak dělat průvodcovskou
činnost, ke spokojenosti návštěvníka i přírody v Beskydech
(R. Pavlinová, Dolní Lomná)

17:30 – 17:40

Strategie k šetrnému cestovnímu ruchu – proč je důležité zohledňovat
při rozvoji cestovního ruchu nejen zájmy návštěvníků, ale i obyvatel obcí
(B. Duží, VIS BK)

Přesun zpět do Hotelu Háj
Večerní program:
18:00 – 19:00

Večeře

19:30 – …

Slovo pana starosty obce Nová Lhota – zkušenosti z Nové Lhoty,
Pro zájemce: Flora Bílých Karpat,
Diskuse, výměna zkušeností, seznámení se s kulturou regionu

pátek 17. 9. 2021
7:30 – 8:30

Snídaně

III. blok:

Ekosystémové služby v praxi

9:00 – 11:00

Exkurze – farma Blatnička

11:20 – 12:00

Závěrečná diskuse, ukončení setkání – zpět na Hotelu Háj Nová Lhota

12:00 – 13:00

Oběd

