Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou
SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. a MAS Vyhlídky, z.s. si Vás dovolují pozvat na exkurzi

„Mělnicko inspiruje“
Exkurze se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2018
na území Místní akční skupiny Vyhlídky, okres Mělník.
Cílem exkurze je seznámit účastníky akce s úspěšně zrealizovanými projekty Programu rozvoje
venkova (PRV) a dalšími dotačními možnostmi v rozvoji venkovského prostoru.
Účastníci exkurze budou mít možnost diskutovat o Společné zemědělské politice EU, metodě
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a nechat se inspirovat úspěšně realizovanými projekty
nejen místních akčních skupin (MAS).
Bližší informace k programu exkurze viz níže.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno ubytování, doprava, průvodce
a odborný výklad o projektech Programu rozvoje venkova.
Občerstvení a další náklady exkurze si účastníci hradí z vlastních zdrojů.
Pro podrobnosti prosím kontaktujte organizátora MAS SVATOJIŘSKÝ LES.
Kontaktní osobou je Ing. Luděk Beneš, Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
Rezervace místa na exkurzi je nutná prostřednictvím e-mailu: benes@svatojirskyles-mas.cz
Kapacita akce je omezena!
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Luděk Beneš - Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
Ing. Martin Benda - Celostátní síť pro venkov

Program exkurze
Čtvrtek 3. května
8:30

Odjezd autobusu: Farma Pojedy u Rožďalovic, Pojedy 33, Žitovlice - Pojedy
GPS: 50.2907172N, 15.1317381E

10:00

Obec Zelčín - společnost ZELLAND,s.r.o., ZOOPARK Zelčín
Projekty Programu rozvoje venkova
- truhlářská dílna
- půjčovna sportovních potřeb
- hipostanice se službou pro vozíčkáře

12:00

Oběd - obec Zelčín

14:00

Obec Nosálov
Vesnická památková rezervace - roubené chalupy
Projekt MAS pro obec - plán péče o vesnickou památkovou rezervaci

15:00

Obec Lobeč
Komentovaná prohlídka
Projekty Programu rozvoje venkova - rekonstrukce kulturní památky lobečského pivovaru
Projekt z Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace

18:00

Zámek Liblice - ubytování, večeře (www.zamek-liblice.cz)
Večerní diskuze se zástupci MAS Vyhlídky, z.s.

Pátek 4. května
8:30

Odjezd autobusu

8:45

Obec Liblice
Komentovaná prohlídka projektu - úprava veřejného prostranství – parkové úpravy

9:15

AGRO LIBLICE, s.r.o.
Projekty Programu rozvoje venkova - peletovací linka, bioplynová stanice a další

11:00

Obec Mělnické Vtelno
Kulturní centrum KOSTEL - komentovaná prohlídka - projekt rekonstrukce a další
Oběd (12:00 hod)

15:00

Předpokládaný návrat autobusu: Farma Pojedy u Rožďalovic

Těšíme se na Vás

