Celostátní síť pro venkov Středočeského kraje ve spolupráci s MAS - Střední
Polabí, z. s. a MAS Vyhlídky, z.s. si Vás dovolují pozvat na poznávací
exkurzi

„Za projekty CLLD na Mělnicko“
Exkurze se uskuteční ve dnech 25. - 26. dubna 2019
na území Místní akční skupiny Vyhlídky, okres Mělník.
Cílem exkurze je seznámit účastníky s úspěšnými projekty v rámci uvedených opatření
Programu rozvoje venkova (PRV), Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
a dalšími dotačními možnostmi pro rozvoj venkovského prostoru.
Účastníci 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), ale i subjektů z veřejného
i soukromého sektoru.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno
ubytování, doprava, pronájem jednacích prostor, lektor, organizační zajištění.
Kontaktní osobou je Barbora Roušarová, Místní akční skupina Střední Polabí, z.s.
Rezervace místa je nutná prostřednictvím e-mailu: rousarova@strednipolabi.cz
Kapacita akce je omezena. Účastníci si hradí občerstvení kromě snídaně
(předpokládané náklady na osobu: cca 600 Kč)
Za organizátory srdečně zvou
Barbora Roušarová
Místní akční skupina Střední Polabí, z. s.

Marcela Pánková
Místní akční skupina Vyhlídky, z. s.

Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Program exkurze
25. dubna - čtvrtek
8:00

Odjezd autobusu z Brandýsa nad Labem (parkoviště u zámku - 50.1864828N,
14.6654078E)

9:00 – 9:30

Příjezd do Lobče, ubytování účastníků (Pivovar Lobeč), prezence

9:30 – 12:00 Přivítání účastníků zástupci MAS Vyhlídky, představení území MAS.
Představení realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova 2014–2020
Oblouková hala pro chov ovcí
Pořízení návěsu pro zemědělský stroj
Pořízení technologie na výrobu sena
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:00 Představení dotačních titulů z Národního programu Životní prostředí (soustavy
domovních čistíren odpadních vod, přírodní zahrady, udržitelná doprava,
ekoinovace)
14:00 – 15:00 Zkušenosti z PRV a s realizovanými projekty (MAS Vyhlídky), představení
praktických příkladů čerpání a zkušeností z administrace MAS.
16:00 – 18:00 Návštěva vybraných představených projektů
18:00 – 19:00 Večeře
19:00 – 22:00 Diskuze účastníků se zástupci MAS Vyhlídky nad navštívenými a
představenými projekty.

26. dubna - pátek
8:00 – 10:00 Snídaně
10:00 – 12:00 Pracovní skupiny
1. příklady realizovaných projektů z PRV (např. pořízení nového strojového
vybavení zem. podniku, modernizace zpracovatelského podniku, zlepšení
chovu ovcí),
2. projekt Spolupráce s MAS Vyhlídky (inspirace pro čerpání v novém
programovacím období),
3. vize fungování MAS
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 16:00 Návštěva vybraných představených projektů
17:00

Příjezd autobusem do Brandýsa nad Labem (parkoviště u zámku 50.1864828N, 14.6654078E)

