Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na exkurzi

Rozvojové aktivity a projekty ve venkovském prostoru
Exkurze bude zahájena srazem účastníků 4. prosince v 09:00 hod. před vstupní branou areálu
Mlékárny Hlinsko, Kouty 53, 539 01 Hlinsko. Zakončení je plánováno 5. prosince v 13:00 hod.
v sídle Zemědělského družstva Rosice u Chrasti, Synčany 34, 538 62 Hrochův Týnec.

4. PROSINCE – HLINSKO
09:00 hod.

12:30 hod.
13:30 hod.

16:00 hod.

17:30 hod.
18:15 hod.

Mlékárna Hlinsko
Prezentace realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) včetně projektu
nové plnící linky.
Oběd
Památková rezervace lidové architektury Betlém
Prohlídka areálu včetně seznámení se s činnostmi Regionálního pracoviště
pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji.
Pohádkové peklo Čertovina u Hlinska
Návštěva unikátního volnočasového areálu. Diskuze k rozvoji turistických aktivit
a infrastruktury ve venkovských oblastech s vazbou na nezemědělské podnikání
na venkově. (Doprovodný program, který si účastníci hradí sami.)
Večeře a ubytování
Řízená diskuse na téma Společné zemědělské politiky po roce 2020

5. PROSINCE – ROSICE U CHRASTI
08:00 hod.
09:00 hod.

12:00 hod.
12:45 hod.

Snídaně
Zemědělské družstvo Rosice
Exkurze v areálu a diskuze k realizovaným projektům z PRV, aktivity podniku v oblasti
podpory vstupu mladých lidí do zemědělského sektoru.
Oběd
Zakončení akce a shrnutí získaných poznatků

Celostátní síť pro venkov hradí ubytování, stravování a organizaci. Účastníci si sami zajišťují
individuální dopravu a sami si hradí případné vstupné během exkurze.
Kapacita akce je omezena.
Registrujte se prosím na e-mailu: jaroslav.novotny@szif.cz
Za organizátory srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond
„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zveřejněny na www.szif.cz“.

