Celostátní síť pro venkov ve spolupráci MAS Český sever, z.s. si Vás dovolují pozvat na exkurzi

„Uplatňování metody LEADER v členských zemích - za příklady dobré
praxe“
Exkurze se uskuteční ve dnech 16. - 20. července 2018 a jejím cílem je návštěva vybraných farem
v Itálii, seznámení s projekty realizovanými z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a setkání se zástupci regionu Romagna

Program exkurze:
16. 7. 2018 (pondělí)
o odjezd na trase
13:30 hod. – Děčín, Husovo náměstí;
14:45 hod. – Varnsdorf, parkoviště Albert;
17:00 hod. – Praha, Centrum Černý most.
17. 7. 2018 (úterý)
o příjezd do regionu Cusercoli v ranních hodinách
o farma “Borgo Basino”, Civitella di Romagna
Prohlídka farmy, která klade důraz na propojení života, ekonomického rozvoje, udržitelnosti,
tradice a současnosti. Tato farma se kromě zemědělské činnosti věnuje také zpracování
regionálních produktů a místních specialit a vzdělávání. Součástí exkurze bude představení
projektu přestavby antického Borga nazývané “Castrum Basini” (antický vojenský tábor).
Obnova regionálního kulturního dědictví s využitím OZE, které daly vznik ekovýchovnému
středisku/farmě.
o přestávka na oběd
o vinařství „Poderi dal Nespoli”, Civitella di Romagna
Představení historie oblasti Romagna, kde se rodinná tradice propojuje s moderním pojetím
hospodaření. Cílem je vytvoření nové firemní kultury v rodinném vinařství, která rozvíjí a
obohacuje tradiční postupy zpracování vína.
o přesun do hotelu v městečku Cesenatico, večeře
18. 7. 2018 (středa)
o společnost „Bejo“, Pisignano di Cervia
Ukázka zemědělského podniku zaměřeného na inovativní výzkumné metody ve výrobě osiva
zeleniny.
o setkání a výměna zkušeností s představiteli „GAL L´Altra Romagna“, Sarsina
Regionální rozvojová agentura, která podporuje komunitní život, podnikání a zapojování
místních subjektů do rozvoje venkova. Vzájemná prezentace činnosti a výměna zkušeností a
příkladů dobré praxe.

o agroturistika na farmě “La Clorofilla”, Mercato Saraceno
Prezentace způsobu práce ve farmě zaměřené na agroturistiku, bioprodukci, pohostinství a
služby pro turisty, seznámení s různorodou produkcí farmy pro výrobu vlastních produktů a
poskytování služeb.
o přestávka na oběd
o farma „Agricola di Tosi Giovanna“, Mercato Saraceno
Ukázka multifunkčního zemědělství na farmě, kde se věnují výrobě mléka, produkci elektřiny
z OZE, výrobě bioplynu s využitím bioodpadů z chovu zvířat a potravinářství.
o Společnost „Società Agricola”, Sala di Cesenatico
Ukázka zemědělského podniku zaměřeného na produkci ovoce a vajec
o přesun do hotelu v městečku Cesenatico, večeře
19. 7. 2018 (čtvrtek)
o

farma „Il sole“, Camposonaldo
Farma, která se zaměřuje na pěstování v režimu BIO a hledá nové způsoby ekohospodaření.
Pěstují se zde staré odrůdy obilovin, luštěnin a ve svém pěstebním postupu využívají rotaci
kultur, ustupují od orby a využívají pouze výsev bez přidaných umělých hnojiv.

o

přestávka na oběd

o

rodinná farma – „RAVAGLIA“, Civitella di Romagna
Farma se zabývá chovem skotu a prasat, ale zejména vinařství s výrobou a prodejem vína
Sangiovese di Romagna "Primorolo" s barvou a odstíny této země. Neustálá péče o vinice
výlučné přírodními metodami zaručuje skvělou kvalitu produktů. Farma se zabývá i zpracováním
masa z vlastních chovů s prodejnou v městečku Cusercoli.

o

ve večerních hodinách odjezd směr ČR

20. 7. 2018 (pátek)
o

v dopoledních hodinách návrat po trase Praha, Varnsdorf, Děčín

Cílem exkurze je seznámit se s realizovanými projekty, které byly spolufinancovány Evropskou unií
prostřednictvím EAFRD.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, občerstvení (snídaně, večeře) a tlumočník.
Ubytování a další výdaje, které nesouvisí s programem exkurze, si hradí účastníci sami. Předpokládaná
cena za ubytování v hotelu Lem Di Casedei (Cesenatico) je 4.000,- Kč.
Přihlásit se můžete do 13. července 2018 e-mailem zaslaným na adresu: hartych@masceskysever.cz
Pořadatelé akce doporučují všem účastníkům exkurze, aby si sami zajistili zahraniční cestovní
pojištění.

Za organizátory srdečně zvou
Bc. Tomáš Sazeček
koordinátor Celostátní sítě pro venkov

Ing. Eva Hamplová
MAS Český sever, z.s.

