
DISKUZNÍ FÓRUM PRO OBCE A MĚSTA 

Online prostor pro inspiraci a diskuzi 
mezi zástupci měst a obcí v celém Česku

www.czechinvest.org

 Témata:
 1.  Brownfieldy – příležitosti a rizika 
 2. Strategické plány a jejich realizace 
 3. Kulturní a kreativní průmysly – aktivity na úrovni obcí 

1.  Brownfieldy – příležitosti a rizika 
 15. června 2021 | 9:00–10:30 

REGISTRACE
ZDE

Sdílení dobré i špatné praxe | Diskuze jako hlavní část programu

Diskutovat můžete o těchto tématech:
• Jak využít chátrající objekt v obci?  
• Jak zahájit proces regenerace brownfieldu? S jakými problémy se potýkáte při přípravách projektu?  
• Podařil se vám úspěšně zrealizovat projekt?  
• Daří se vám financovat regenerace brownfieldů? Jaké máte zkušenosti s dotačním a jiným financováním?
• Nebo o čemkoliv jiném, co je pro vás zrovna teď důležité. 

Setkání se uskuteční přes Zoom. 
Akce je zdarma. 

#czechinvestproobce
Evropská unie
Evropský sociální fond

https://forms.office.com/r/cwjxchDn7L
https://twitter.com/CzechInvest_CZ
https://www.facebook.com/CzechInvest
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETF8G3Yc5jpQAAAV_jr_cooqqWhErSjwxa9kes_L_hYuLFWx-S9Bc5jcJydRC6k5kny_q-GQrY57yWBl0tC7iI_fr7Z-79WPLTJj030KZ_rrtAsdk9gMGAcYEOveVcwy1W7b4=&originalReferer=http://www.czechinvest.org/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fczechinvest%3Ftrk%3Dnav_account_sub_nav_company_admin


www.czechinvest.org#czechinvestproobce
Evropská unie
Evropský sociální fond
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2.  Strategické plány a jejich realizace 
 17. srpna 2021 | 9:00–10:30 

Diskutovat můžete o těchto tématech:
• Potřebuje obec pro svůj rozvoj strategický plán? 
• Jakým  způsobem strategický plán zpracovat – komunitně, expertně nebo vlastními silami? 
• Jaké se mění trendy ve strategickém plánování za uplynulých dvacet let? 
• Jaké nástroje na podporu podnikání a podnikatelského prostředí do plánu zahrnout?
• Nebo o čemkoliv jiném, co je pro vás zrovna teď důležité.

REGISTRACE
ZDE

Setkání se uskuteční přes Zoom. 
Akce je zdarma. 

Sdílení dobré i špatné praxe | Diskuze jako hlavní část programu

https://forms.office.com/r/AHr9gZzSNv
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3.  Kulturní a kreativní průmysly – aktivity na úrovni obcí   

 12. října 2021 | 9:00–10:30 

Diskutovat můžete o těchto tématech:
• K čemu je dobré mít strategii rozvoje kulturních a kreativních průmyslů? 
• Co může obcím a městům přinést podpora kulturních a kreativních odvětví? 
• Jak začít s rozvojem těchto odvětví ve vaší obci? 
• Jakými nástroji je možné tyto obory podpořit? 
• Nebo o čemkoliv jiném, co je pro vás zrovna teď důležité.

REGISTRACE
ZDE

Setkání se uskuteční přes Zoom. 
Akce je zdarma. 

Sdílení dobré i špatné praxe | Diskuze jako hlavní část programu

https://forms.office.com/r/ZKtyy8VU6T

