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starosta města                                                                             
Chřibská                                                                                      
 
Město Chřibská je                                   
již podruhé hostitelem                                                                  
národní konference               
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partnerem MAS pro                                                       
5. ročník FLE.                                                                              sever, z. s.

 
 

 
 
Možnosti využití finan čních nástroj

 
Ing.
 

Martin Ku
a
místostarosty v
v 
manažer se zam
program.

 

 
 
Ing. Mgr. Marek Hartych,  MAS 
 

Marek Hartych se od roku 2008 v
projektům ve spolupráci s místními zem
letech ve státní správě nastoupil 
MAS Český sever, kde pracuje jako projektový manažer 
v rámci Programu rozvoje venkova a Opera
programu Životní prostředí. 
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5. ROČNÍK 

Město Ch řibská, 15. 9. 2017  

                                                                                                                     Ing. Eva Hamplová

                                                                            MAS Č
                                                                                      Varnsdorf

                                                                        Eva Hamplová je                                                              
                                                                  vedoucí pracovnicí

                                                                     komunitn
                                                                           místního rozvoje na
pro                                                                     na území MAS 

ník FLE.                                                                              sever, z. s.

Současné venkovské ekonomiky:  
problémy a perspektivy 
 
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.,  Univerzita J. E. Purkyn
v Ústí nad Labem 
 

Vladan Hruška působí jako odborný asistent na kated
geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. Ve svém 
výzkumu se zabývá geografií a rozvojem venkova 
a ekonomickou geografií. 
 

čních nástroj ů k podpo ře venkovské ekonomiky

Ing.  Martin Ku čera, MAS Český sever, z. s.

Martin Kučera má dlouholetou zkušenost s
 realizací projektů ve veřejné správě (vykonával funkci 

místostarosty v Dolní Poustevně). Od roku 2014 pracuje 
 Místní akční skupině Český sever jako projektový 

manažer se zaměřením na Integrovaný regionální opera
program. 
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Regionální zna čky v Ústeckém kraji
 

Mgr. Petra Ludwigová,  Odbor regionálního rozvoje, 
Krajský úřad Ústeckého kraje
 
Ústecký kraj podporuje zna
a služeb. Vždyť jsou nejlepší vizitkou našeho kraje.

 

 

 

 

Regionální zna čka Českosaské Švýcarsko
 

významnější hráče na poli lokálního cestovního ruchu

 
 
Realizace p řidané hodnoty
-  masný skot 
 
Jana Horová,  Ekofarma Babiny
 

Ekofarma Babiny se nachází v severní 
chráněné krajinné oblasti Č
hranici okresů Litoměřice, Děč
V roce 1987 se zde rozhodli sou
pracovat. Začínali s hospodař
a chovem červenostrakatých krav s mlé
produkcí, ovcí plemene suffolk a merino, koz a koní 
převážně huculského plemene a 
teplokrevníka. V současné dob
přes 1 000 hektarů a specializují se na chov masného skotu plemene Limousine 
a prodejem vlastního vyzrálého bio hov
 
 
 
 

Ústeckém kraji  

Odbor regionálního rozvoje, 
ad Ústeckého kraje 

Ústecký kraj podporuje značení regionálních výrobků        
 jsou nejlepší vizitkou našeho kraje. 

Českosaské Švýcarsko  

Mgr. Lenka Stiborová,  koordinátor
značky, České Švýcarsko o. p. s., Krásná Lípa
 

Lenka se do tématu zapojila na základ
získaných několikaletým vedením regionálních 
informačních středisek pod hlavič
prospěšné společnosti České Švýcarsko. Staví na 
znalosti problematiky z praktického hlediska provozu 
informačních středisek a také požadavk
návštěvníků přijíždějících do regionu.
stále více vzrůstá obliba originálních lokálních 
suvenýrů i zážitků. Regionální výrobce 
a poskytovatele služeb proto vnímá jako stále 
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-  mléčný skot 
 
Martin Honza,  Farma Růžová
 

Farma je sice nevelká rozlohou, ale s ur
člověk může 
hospodařili. Majitelé se nesnaží za každou cenu p
originálním, spíše cht
zde mohou inspirovat spoustou zajímavostí, které venkovský život 
nabízí.  

 
 
Gastro zážitky v Českém Švýcarsku a 

 
Rostislav K
 

noviná
v č
v Č
a Brána, píše beletrii, poezii, 
dramata, operní libreta 
a knihy, pr
o turistických cílech
 
 

 
 
Lužické hory – nová destinace na trhu

Jan Sviták 
 

starosta obce Prysk,  
předseda Svazku obcí Novoborska,
zastupitel Libereckého kraje

                                                             
 

ůžová 

Farma je sice nevelká rozlohou, ale s určitou dávkou nostalgie se 
 ocitnout v dobách, kdy naši předkové na této p

řili. Majitelé se nesnaží za každou cenu p
originálním, spíše chtějí pokračovat ve starých tradicích
zde mohou inspirovat spoustou zajímavostí, které venkovský život 

eském Švýcarsku a Českém Nizozemí  

Rostislav K řivánek  

novinář a spisovatel, autor textů  
časopisech Zážitky  
Českosaském Švýcarsku  

a Brána, píše beletrii, poezii, 
dramata, operní libreta           
a knihy, průvodce a články  
o turistických cílech 

                    
 Mgr. Dana Štefá

pracuje ve společnosti České Švýcarsko o. p. s. 

odbor PR a

nová destinace na trhu  

edseda Svazku obcí Novoborska, 
zastupitel Libereckého kraje 
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Mgr. Dana Štefá čková  

 

eské Švýcarsko o. p. s.  
v Krásné Lípě, 

bor PR a marketing 

 
Mgr. Jana 
Nastoupilová 
 

manažerka 
Svazku  
obcí 
Novoborska 
 
 
 
 



 
Svazek obcí Novoborska působí na území mikroregionu Novoborsko. Jedná se          
o celistvé území 4 měst a 14 obcí. Svazek obcí Novoborska vznikl v roce 2001, ale 
jeho historii zasahuje až do roku 1998, kdy vzniklo "Sdružení právnických osob pro 
rozvoj Novoborska“. Předmětem činnosti je koordinace postupu při realizaci 
společných záměrů, prosazování společných zájmů a vytváření předpokladů pro 
vyvážený rozvoj zájmového území Svazku obcí Novoborska. 
 


