Zpráva z akce
Mělnicko inspiruje
3. - 4. května 2018,
od 8:30 hod. (3.5.2018) do 15:15 (4.5.2018)
Začátkem května (3. – 4. 5. 2018) uspořádala Celostátní síť pro venkov (CSV) exkurzi po ukázkách dobré
praxe ve Středočeském kraji.
Cestou v autobuse Ing. Luděk Beneš představil harmonogram exkurze a následně Ing. Martin Benda
seznámil účastníky s cíli a aktivitami CSV.
První den byly navštíveny projekty v Obci Zelčín společnost ZELLAND s.r.o., ZOOPARK Zelčín.
V ZOOPARKU čekali zástupci MAS Vyhlídky, z.s. včetně průvodkyně paní PhDr. Marcely Pánkové, PhD.,
která provázela účastníky celou exkurzí. Během exkurze byli účastníci seznámeni i s historii a fungováním
celé MAS Vyhlídky. V ZOOPARKU byly ukázány 4 realizované projekty v rámci Programu rozvoje venkova
(PRV) – a to především hippostanice a nákup vybavení půjčovny sportovních potřeb. Byl představen i
projekt, který propojuje zajímavé destinace v oblasti Polabských stezek za vínem a poznáním, který klade
za cíl odstranit bariéry vytvořené hranicemi krajů a obnovit provázanost území MAS Vyhlídky a MAS
Podřipsko. Společným tématem pro oba regiony je vinařství, proto vznikla i tato naučná stezka, která by
měla oba regiony spojit a turisty obohatit. Podél stezky byla vytvořena odpočinková místa, kde byly
umístěny infotabule, které turistům představí atraktivity obou regionů. Poté se účastnici odebrali na oběd
v ZOOPARKU, kde jim byly prezentovány ekonomické a sociální přínosy celého ZOOPARKU.
Exkurze pokračovala do obce Nosálov, kde byli účastníci provedeni historickou části obce, která v roce
1995 byla vyhlášena jako vesnická památková rezervace. V rámci Nosálova se MAS Vyhlídky angažovala
projektem „Plán péče o Vesnickou památkovou rezervaci Nosálov“. Dále byla na programu komentovaná
prohlídka pivovaru v obci Lobeč, které se ujal Ing. Arch. Pavel Prouza, Ph.D. (předseda Spolku pro pivovar
v Lobči). Technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena je svědkem pětisetleté tradice vaření
piva na Kokořínsku. Během těchto let nejdříve pivovar prosperoval, následně byl areál využívaný pro jiné
účely a od roku 2007 je pivovar v majetku architektonické platformy RIOFRIO a postupně probíhá
příkladná stavební obnova. Roku 2009 prohlásilo Ministerstvo kultury pivovar památkou a v roce 2013 se
stal součástí Evropských stezek průmyslového dědictví (ERIH). Záchrana a obnova zprovoznění pivovaru
byly na podzim 2015 oceněny prestižní památkářskou cenou PAtrimionum pro futuro a Česká komora
architektů nominovala stavbu na udělení přední evropské ceny za architekturu Mies van der Rohe Award
2017. Práce v uplynulých letech v rámci řady drobných projektů podpořilo také Ministerstvo kultury,
Středočeský kraj, MAS Vyhlídky a EU (SZIF).
Po prohlídce pivovaru se účastníci přemístili na zámek Liblice, kde probíhala večeře a odborná diskuze se
zástupci MAS Vyhlídky. Dalšího dne paní Pánková představila projekt PRV – Libická náves. Jednalo se o
revitalizaci prostoru. Následovala návštěva společnosti AGRO LIBLICE s.r.o., kde byly jednatelem
společnosti představeny dva projekty. První z nich byl zpracování biomasy peletovací linkou a druhý
bioplynová stanice. Jednatel společnosti připomenul také neprojektové dotace pro agrární sektor jak
z rozpočtu EU, tak z rozpočtu ČR.
Na závěr proběhla navštěva Mělnického Vtelna, kde se nachází kulturní centrum KOSTEL, který je nově
zrekonstruovaný a byl k němu přistavěn amfiteátr a útulná kavárna. Tento prostor slouží k zajímavým
programům pro děti a dospělé v podobě výstav, koncertů, přednášek, festivalů, seminářů a tvůrčích dílen.
Rekonstrukce se skládala ze tří dílčích projektů (2krát projekt PRV přes MAS a 1krát projekt Regionálního
operačního programu Střední Čechy).
Hlavním cílem uskutečněné exkurze bylo představit úspěšné projekty a dotační možnosti PRV, které jsou
realizovány především prostřednictvím MAS. Cíl exkurze se podařil, během dvou dnů byla představena
široká škála úspěšných projektů podpořených z PRV (a dalších zdrojů), které jsou inspirativní pro budoucí
žadatele.

Zpracovala: Ing. Gabriela Lenderová
Dne: 4. 9. 2018

