Celostátní síť pro venkov a MAS Rozkvět, z.s. si Vás dovolují pozvat
na exkurzi s ukázkou inspirativních projektů Leader v Rakousku
a Programu rozvoje venkova v České republice s názvem

„Příklady dobré praxe II.“
která se uskuteční ve dnech 13. – 15. listopadu 2018

Program:
13. listopadu 2018
07:00 hod.: odjezd z Českých Budějovic (Na Dlouhé louce II. - čerpací stanice MOL)
Představení území a prohlídka projektů LEADER na území LAG Sterngartel Gusental
09:00 hod.: Bad Leonfelden
Kastner´s Lebzeltarium, die Lebkuchen Erlebniswelt; Perníkárna
11:15 hod.: Bad Leonfelden
Expedition in den Moorwald; Rašeliniště
13:00 hod.: oběd (regionální kuchyně)
Představení území a prohlídka projektů LEADER na území LAG Donau Böhmerwald
15:00 hod.: Haslach - Textile Kultur Haslach; Textilní fabrika
18:00 hod.: ubytování - Sarleinsbach
14. listopadu 2018
10:00 hod.: Neustift im Mühlkreis – Schoko Laden Pühret; Čokoládovna
12:30 hod.: oběd (regionální kuchyně)
13:30 hod.: Aigen – Stift Schlägl; Klášter
18:00 hod.: ubytování - Volary
15. listopadu 2018
Představení území a prohlídka projektu podpořených z Programu rozvoje venkova na území MAS Rozkvět
10:00 hod.: Truskovice – Vznik pivovaru; Pivovar
12:00 hod.: Chelčice – Zpracování potravin; Zpracování ovoce
12:30 hod.: oběd (regionální kuchyně)
14:00 hod.: Lomec – návštěva poutního místa Lomec
Z prostředků CSV bude hrazena doprava, ubytování, tlumočník.
Ostatní náklady si hradí účastníci sami (jídlo, vstupy a ochutnávky produktů) cca 50 EURO.
Přihlášky zasílejte na e-mail vopalkova@masrozkvet.cz nejpozději do 10. 11. 2018
nebo do naplnění kapacity exkurze (max. 30 osob).
MAS Rozkvět, z.s. informuje, že údaje uvedené v přihlášce použije MAS Rozkvět, z.s. k identifikaci
ubytovaného a to v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště či zaměstnavatele, číslo občanského průkazu
nebo cestovního dokladu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v tomto rozsahu budou předány
poskytovatelům ubytování. Po skončení exkurze budou tyto osobní údaje v MAS Rozkvět, z.s. zlikvidovány.
Za organizátory srdečně zvou:
Ing. Jiří Chmel
ředitel RO SZIF České Budějovice

Ing. Petr Leber
předseda MAS Rozkvět, z.s.

