Pozvánka na konferenci

Místo konání

Srdečně zveme zástupce firem všech velikostí
a odvětví a zástupce veřejných subjektů na
konferenci s názvem „Potenciály lokální
ekonomiky v kontextu ekosystémových
služeb“, která se koná

Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal se
nachází v areálu kláštera St. Marienthal, v
česko-polsko-německém trojmezí, mezi městy
Zhořelec a Žitava, přímo na německo-polské
pohraniční řece Nise. Příjezd na místo konání
je možný po silnici B99. Můžete také cestovat
vlakem do stanice Ostritz/ Krzewina Zgorzelecka, případně autobusem do zastávky
Ostritz, St. Marienthal.
Adresa:

dne 24. 11. 2015 od 09.30 do 16 hodin
v Mezinárodním centru setkání St.
Marienthal.
Připravili jsme pro Vás bohatý program plný
odborných přednášek, panelovou diskusi a
také představení regionálních produktů a služeb. Poznejte spolu s námi potenciály lokální
ekonomiky v kontextu ekosystémových služeb
a diskutujte, jak je můžete využít při svém
podnikání.
Účast na konferenci je bezplatná. Všechny
přednášky budou simultánně tlumočeny do
češtiny, polštiny a němčiny.

Kontaktní osoba
Mgr. Vladan Hruška Ph.D
Univerzita J. E.Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta/ katedra geografie
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem www.ujep.cz
Tel: +420 475 283 136
Email: vladan.hruska@ujep.cz

Internationales Begegnungszentrum
St. Marienthal
Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal
St. Marienthal 10
02899 St. Marienthal – Ostritz

Více informací o místě konání naleznete na:
http://www.ibz-marienthal.de/cs/jak-nasnajdete/

Pozvánka na konferenci
Potenciály lokální
ekonomiky v kontextu
ekosystémových služeb

Program

Program

Dopolední program, úterý 24.11.2015

Odpolední program, úterý 24. 11. 2015

„Potenciály lokální ekonomiky v kontextu
ekosystémových služeb“

09.30 hod. Uvítání účastníků

13.00 hod. Performance „Evropského odpadového
hospodářství"

můžete využít jednu z následujících možností:

09.40 hod. Duchovní naladění

- Online:
- E-mail:
- Fax:
- Pošta:

09.45 hod. Více než jen úvodní slovo ‒ Strategie trvale udržitelného rozvoje Svobodného
státu Sasko

Přihlášení
Pro přihlášení na konferenci s názvem

www.netsci.de/cz/registration/
info@netsci.de
+49 (0) 3583 / 69 99 788
Mgr. Vladan Hruška Ph.D
Univerzita J. E.Purkyně v Ústí
nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Termín přihlášení je do 06.11.2015.
Jméno, příjmení

Firma/ instituce

Ulice, č.p.

PSČ, město

Telefon/fax

E-mail

Prof. Dr. Dr. h. c. Matthias Kramer, TU
Dresden/IHI Zittau, NETSCI GmbH
abatyše Sr. Mr. Regina Wollmann OCist, Klášter
St. Marienthal

Dr. Stephan Meyer, poslanec Saského zemského
sněmu (CDU), předseda výboru pro vědu a
vysoké školy, kulturu a média, Oderwitz

10.00 hod. Zodpovědné podnikání a teologie
‒ Ekologická encyklika Papeže Františka
Abt. em. Gregor Henckel Donnersmarck OCist,

cisterciácký klášter Heiligenkreuz, arciděkanství Vídeň
10.30 hod. Ochrana druhové rozmanitosti ‒ Možnosti její integrace ve firmě a zemědělské výrobě
Karin Pretzel, referentka pro komunikaci
udržitelné strategie u firmy HIPP GmbH & Co.
Produktion KG, Pfaffenhofen

11.00 hod. Zodpovědné podnikání a konzum na
příkladu Neumarktského pivovaru
Lammsbräu
Dr. Franz Ehrnsperger, ředitel společnosti
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG,
Neumarkt

11.30 hod. Panelová diskuse s referenty
12.00 hod. Oběd

Podpis

Odborná škola pro sociální asistenci ASIG
Berufsfachschule für Sozialassistenz Berlin

13.15 hod. Představení projektu „Regionální hodnotové řetězce v kontextu ekosystémových služeb a ochrany biodiverzity – na příkladu česko-polskosaské pro-jektové spolupráce“
Anna Havelková, NETSCI GmbH

13.30 hod. Speed Reporting – regionální firmy o
projektové spolupráci
Představení regionálních firem a jejich
důvodů pro projektovou spolupráci
14.30 hod. Diskuze o projektovém záměru
Diskuze s projektovými partnery a
účastníky odborné konference
15.15 hod. Přestávka na kávu s ochutnávkou regionálních produktů
15:45 hod. Zakončení konference
16.00 hod. Závěrečná prohlídka klášterních zahrad s výkladem

