Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s místní akční skupinou Lípa pro venkov
si Vás dovolují pozvat na exkurzi

„Za projekty CLLD pod Jeseníky“
exkurze se uskuteční ve dnech 24. až 25. září 2018
na území Místní akční skupiny Šumperský venkov
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. Exkurze je primárně určena starostům a zastupitelům
obcí, zástupcům a členům MAS, pracovníkům a lokálním aktérům v oblasti venkovské politiky rozvoje
venkova, partnerům CSV a veřejnosti.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava (včetně vlaku), ubytování,
občerstvení (včetně coffee breaks během dne), odborný výklad PRV a organizace akce. Ostatní
náklady si hradí účastníci sami.

Kapacita akce je omezena!
Kontaktní osobou je Radek Tvrdík, místní akční skupina Lípa pro Venkov.
Rezervace místa na exkurzi je nutná prostřednictvím e-mailu: radek.tvrdik@centrum.cz.
Za organizátory srdečně zvou
Radek Tvrdík
MAS Lípa pro Venkov

Jan Veselský
Celostátní síť pro venkov, RO SZIF Praha

Program exkurze:
Pondělí 24. září
8:00 odjezd vlakem z Kolína – hlavní nádraží
9:30 Zábřeh na Moravě – přestup na autobus
9:45 Dolní Studénky - přivítání účastníků exkurze zástupci MAS Šumperský venkov a obce,
prezentace k PRV a představení činnosti CSV. Návštěva kulturního areálu v obci
(projekt z PRV)
13:30 Sobotín - oběd
15:00 Velké Losiny – prohlídka pralinkárny a penzionu Vaněk (projekty z PRV)
19:00 Ubytování, večeře, představení MAS Šumperský venkov, diskuse se zástupci MAS
Šumperský venkov nad problematikou CLLD v PRV, problémy při realizaci strategie
MAS a zapojení článku 20 do strategie MAS

Úterý 25. září
9:30 Velké Losiny – návštěva projektu z PRV (centrum zdraví U Ořechu)
10:00 Loučná nad Desnou – návštěva projektu z PRV (zámecký park, rybník)
11:00 Maršíkov - návštěva projektu z PRV (rekonstrukce dřevěného kostelíka)
12:00 Sobotín - oběd
13:00 Rapotín – návštěva unikátního projektu spolupráce v ČR (svazková škola)
15:00 odjezd autobusem do Zábřehu na Moravě
17:00 předpokládaný příjezd vlakem do Kolína

Změna programu vyhrazena.

