
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj Vás zve na konferenci 

 

PARDUBICE, Hotel Starý časy, 28. dubna 2015 od 9:30 hod. 

 

Konference představí výsledky vědecko-výzkumných projektů 

v oblasti regionálního rozvoje realizovaných v rámci výzkumných 

programů Beta a Omega Technologické agentury ČR. 

 

ÚSTŘEDNÍ TÉMATA KONFERENCE: 

 Aktuální novinky v oblasti strategických přístupů a postupů v regionálním 

rozvoji 

 Krajinné a environmentální aspekty regionálního rozvoje 

 Sociální a ekonomické aspekty regionální rozvoje 

 

PROFIL ÚČASTNÍKA: 

 Vědecký pracovník 

 Odborný úředník či pracovník 

 Student příbuzných oborů 

  



 

 

 

PROGRAM KONFERENCE 

9:00 – 9:30 Registrace účastníků 

9:30 – 9:45 Zahájení konference 
Technologická agentura ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 STRATEGICKÉ PŘÍSTUPY A POSTUPY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI 

9:45 – 10:00 
Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení  

Západočeská univerzita v Plzni 

10:00 – 10:15  

Kraje a města 2.0 - zefektivnění role regionů a municipalit v rozhodovacím 
procesu Evropské unie  

Centrum pro studium demokracie a kultury 

10:15 – 10:30 

Mechanismy spolupráce měst a obcí ve vztahu k novým integrovaným 
přístupům EU  

GaREP, spol. s r.o. 

10:30 – 10:45 
Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí  

Masarykova univerzita  

10:45 – 11:00 

Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s 
využitím přístupu Territorial Impact Assessment  

Univerzita Karlova v Praze                          

11:00 – 11:15 PŘESTÁVKA 

11:15 – 11:30 

Studium a podpora procesů participativní tvorby regionálních strategií 
udržitelného rozvoje území s využitím metody analýzy aktérů  

Univerzita Karlova v Praze  

 KRAJINNÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

11:30 – 11:45 

Využití regionálních případových studií udržitelného rozvoje ve vysokoškolské 
výuce a pro tvorbu tzv. Open Educational Resources  

Univerzita Karlova v Praze  

11:45 – 12:00 
Aplikace Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje 

Česká zemědělská univerzita v Praze. 

12:00 – 12:15 

Krajinná paměť jako dědictví venkova – proměny české kulturní krajiny v 
mentálním obraze jejích obyvatel.  

Mendelova univerzita v Brně 

12:15 – 13:00 OBĚD 

13:00 – 13:15 

Sledování vývoje změn v území (územní dynamika) jako nástroj pro sledování a 
snižování disparit regionů  

Civitas per Populi 



 

 

13:15 – 13:30 
Udržitelný rozvoj v územním plánování  

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

 SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY REGIONÁLNÍ ROZVOJE 

13:30 – 13:45 

Chování jednotlivých aktérů na trhu s byty včetně analýzy 3E zásahů veřejné 
moci 

ÚRS Praha a.s.  

14:00 – 14:15 
Metodika prevence ztráty bydlení v České republice  

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 

14:20 – 14:35 PŘESTÁVKA 

14:35 – 14:50 

Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických 
disparit  

Technická univerzita v Liberci  

14:50 – 15:05 
Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit 

Technická univerzita v Liberci. 

15:05 – 15:20 
Vývoj a aplikace nových metod monitorování kvality života v regionech  

Česká zemědělská univerzita v Praze  

15:20 – 15:35 

Prevence segregace a podpora sociální integrace zahraničních zaměstnanců 
firem zpracovatelského průmyslu v místech jejich pracovišť a bydlišť  

Univerzita Karlova v Praze 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE 

 

Místo konání:  Hotel Starý časy, Havlíčkova 1080, 530 02 Pardubice 

Mapa:    http://mapy.cz/s/hi0y 

Doprava: veřejná:  

 vlaková stanice Pardubice hl. n. v docházkové 

vzdálenosti 15 minut (viz mapa) 

 autobusové nádraží v docházkové vzdálenosti 11 minut 

(viz mapa) 

osobní: 

 omezené možnosti parkování jsou ve dvoře hotelu a na 

ulici Havlíčkova, případně lze parkovat na veřejném 

parkovišti na ulici 17. listopadu (viz mapa) 

Občerstvení:   v průběhu akce bude pro účastníky konference zajištěno 

Účastnický poplatek: účast na konferenci není zpoplatněna 

Registrace účastníků: z důvodů omezené kapacity sálu je potřeba, aby se zájemci o 

účast na konferenci přihlásili Mgr. Ivaně Svojtkové (viz kontakty 

níže) do středy 22. dubna 2015 

Kontaktní osoba:  Mgr. Ivana Svojtková 
E-mail:  Ivana.svojtkova@mmr.cz 
Telefon: 234 15 4190 
Mobil:  739 002 876 
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