Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci s DCK West si Vás dovolují
pozvat na exkurzi s názvem

„Inspirujeme se u sousedů“
která se uskuteční v termínu od 22. – 27. srpna 2019

Odborná exkurze za poznáním příkladů dobré praxe využití prostředků z Programu rozvoje
venkova (PRV), propojení aktivit rozvoje ekonomiky venkova (LEADER) a představení projektů
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v České republice a na Slovensku.
PROGRAM:
1. den (22. srpna 2019)
 Odjezd v 5:00 hodin z Klatov (parkoviště u hradeb, Jiráskova ul.)
 Ratiškovice – nejlidnatější vesnice ČR
Specializované školní učebny – dřevostavba roku (IROP)
Zrekonstruovaná drezína a muzeum drezín (PRV)

 Ubytování Svatobořice - Mistřín
Penzion Vinařství Dufek, Svatobořice Mistřín (PRV)

2. den (23. srpna 2019)
 Příjezd na Slovensko
 Nitra
Výstava Agrokomplex – 46. ročník mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy, sdílení dobré
praxe LEADER

 Banská Štiavnica - ubytování
Penzion Cosmopolitan I

3. den (24. srpna 2019)
 Příklady projektů MAS Zlatá cesta v okolí Banské Štiavnice
Prohlídka projektu „Počúvadlo, výstavba parkovej zóny“ (LEADER)
Obec Baďan – prohlídka projektu „Modernizácia verejného priestranstva“ (PRV a POD)
Prohlídka projektu „Vybudovanie športového areálu a detského ihriska“ (Úrad vlády SR a LEADER)
Účast na kulturní akci „Sitnianska paškrta“ na Počúvadlianskom jazere
Prezentace školy na Štiavnických Baniach spojená s výcvikem sokolů
Prohlídka obce a zrealizovaných projektů „Vybudovanie autobusových zastávok a detského ihriska“
(LEADER) a „Modernizácia bašty“ (podpořené z EU fondů)
 Banská Štiavnica - ubytování
Penzion Cosmopolitan I

4. den (25. srpna 2019)
 Příklady projektů MAS Zlatá cesta v okolí Baňské Štiavnice
Obec Súdovce – prohlídka projektů „Vybudovanie zastávok a tržnice“ a Vybudovanie detského ihriska“
(LEADER)
Návštěva lisovny olejů a ochutnávka olejů různých druhů – certifikované za studena lisované oleje,
které mají udělenou značku „Regionálny produkt HONT“ (značka byla vytvořena v rámci projektu
spolupráce z programu LEADER)
Obec Rykynčice – prohlídka projektů podpořených z LEADER
Návštěva rodinného vinařství a ochutnávka vín

 Sv. Anton - ubytování
Penzion Starý hostinec

5. den (26. srpna 2019)
 Banská Štiavnica
Prohlídka města a místních zrealizovaných projektů (LEADER)
Ochutnávka piv v pivovaru ERB
Kremnice (prohlídka města a mincovny)

 Přejezd do Martinu - ubytování
Penzion Ferrata

6. den (27. srpna 2019)
 Návrat do ČR
Doprava: autobus po celé trase
Exkurzi pro Celostátní síť pro venkov pořádá DCK West, družstvo.
Účastníci si hradí obědy, večeře, vstupy a ochutnávky regionálních výrobků.
Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí.
Další upřesňující informace dostanou účastníci exkurze e-mailem.
Změna programu vyhrazena.

Za organizátory srdečně zvou:
Ing. Jiří Chmel
ředitel RO SZIF České Budějovice

Mgr. Jindřich Haišman
DCK West, družstvo

