Curriculum Vitae - Petr Chroust

Ing.Jiří Krist
Bydliště: Kalvárská 144, Mokré Lazce, 747 62
Datum narození: 8.1. 1965
Vzdělání:

1988 Vysoké učení technické,
Stavební fakulta, obor konstrukce a doprava
Praxe, praktické zkušenosti:

1988 – 1995

Ingstav Ostrava

technická příprava a řízení staveb v oblasti infrastruktury a vodního hospodářství, ředitel divize
betonových konstrukcí

1995 – 1998 Stavební centrum v.o.s.Ostrava
obchodní činnost v oblasti stavebních strojů a technologií, obchodní ředitel
1998-2005, znovu od 2013 Ing. Jiří Krist – ARES
Osoba samostatně výdělečně činná, v poradenství v oblasti regionálního rozvoje a rozvoje
venkova, strategické plánování ve venkovských regionech, udržitelný rozvoj, obnovitelné
zdroje a úspory energie, mapování potenciálu OZE v několika venkovských regionech
2005-2013 Ekotoxa s.r.o. Brno

Zařazení: obchodní ředitel, specialista pro oblast
a) monitoring a hodnocení životního prostředí, včetně energetiky, především OZE
b) výzkum a vývoj v ochraně životního prostředí,
c) strategické plánování, udržitelný rozvoj území, zpracování územně analytických podkladů
d) příprava, administrace a realizace projektů financovaných ze státního rozpočtu a evropských
fondů
e) příprava a realizace projektů pro rozvoj venkova a v programu LEADER

2006 – dosud MAS Opavsko o.s.,

Zakladatel a předseda, nyní člen občanského sdružení se sídlem v Hradci nad Moravicí
Zaměření činnosti sdružení: sociální, ekonomický a environmentální rozvoj území Opavska,
administrace programů a projektů – Ovocné stezky, Energy Region, Technické památky aj

2005 – dosud ARVEN – Akademie rozvoje venkova o.s.
Zakladatel a člen výboru občanského sdružení se sídlem v Mokrých Lazcích, práce zaměřená na
vzdělávání a informace na venkově – např. 2 kola celostátních seminářů na téma OZE na venkově,
OZE v zemědělství apod

1999 – 2005 Vita Ostrava o.s.

člen správní rady a pracovník poradenského centra a spotřebitelské poradny, z řady projektů: Úspory energie
na školách – Uspi veš!

Curriculum Vitae - Petr Chroust
Další znalosti a dovednosti :

-

12 let praxe s vedením a činností neziskové organizace
znalost N, Ru, PL aktivní i pasivní (bez certifikace), ŘP sk. B s dlouhou řidičskou praxí
analytické a tvůrčí myšlení, komunikativnost
ochota cestovat, flexibilita
desítky certifikátů z odborných a osobnostních školení (např. komunitní plánování)
lektorské zkušenosti, vedení a organizace workshopů, seminářů a konferencí.
rozsáhlá publikační a přednášková činnost

Účast ve vybraných projektech:

LEADER a projekty spolupráce








Účast v pracovních skupinách MAS Opavsko.
Aktualizace SPL „Opavsku to omastíme“ a Integrovaná strategie území MAS Opavsko, 2011.
Příprava a realizace projektu spolupráce „Ovoce k lidem, lidé do sadů“, MAS Opavsko a MAS
Rozvoj Krnovska, 2010 – 2011.
Příprava a realizace projektu EnergoRegion, lederpartner Polsko - Wroclav
Příprava a realizace projektu spolupráce „Oživlý svět technických památek“, MAS Opavsko a
MAS Nízký Jeseník, 2011 – 2012.
Příprava mezinárodního projektu spolupráce „Doubravka a Miešek - 1000 let společné českopolské historie“. MAS Opavsko a LGD PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI. 2013.
Příprava mezinárodních projektů spolupráce „Venkov má co nabídnout“ a „Objevujeme a
přibližujeme kulturní a přírodní dědictví návštěvníkům našeho venkova“, MAS Nízký Jeseník,
MAS Opavsko, OZ " Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" v soutěžní lhůtě na SZIF, 2012.

V Mokrých Lazcích dne 30.9.2012
Ing. Jiří Krist, v.r.

