Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Český Sever, z.s. si Vás dovolují
pozvat na zahraniční exkurzi

Realizované projekty PRV na Slovensku a
v Maďarsku – za příklady dobré praxe
21. – 25. července 2019
Program exkurze je zaměřen na ukázku projektů financovaných z prostředků EAFRD
zaměřených na především venkovský cestovní ruch, agroturistiku, podporu drobného
podnikání - zpracování produktů a sociální zemědělství. Součástí exkurze bude
setkání se zástupci Místních akčních skupin (MAS) a vzájemná výměna zkušeností a
diskuse ohledně příkladů dobré praxe.
Odjezd - 21. 7. 2019 (neděle)
 odjezd na trase
20:00 Ústí nad Labem - zastávka u OC Fórum
20:30 Děčín - hlavní nádraží
21:45 Varnsdorf - autobusové nádraží
22:10 Svor - autobusové nádraží
23:30 Praha - Černý Most
02:45 Brno - zastávka u OC Olympia
Příjezd - 25. 7. 2019 (čtvrtek)
 návrat ve večerních hodinách na stejná místa, jako byla místa nástupu
(Brno - Praha - Svor - Varnsdorf - Děčín - Ústí nad Labem)

PROGRAM:
22. 7. 2019 (pondělí)
 příjezd do regionu MAS Kras, snídaně
 prohlídka realizovaných projektů v okolí Jablonova nad Turňou zaměřených na
ubytování v soukromí, (ubytování u Davida, Slimačí Domček)
 obec Jabloňov nad Turňou - veřejné prostranství - prohlídka projektů
realizovaných obcí Jabloňov nad Turňou
 přestávka na oběd
 představení projektu Obecná pálenice Hrušov - přestavba pálenice na
Turisticko - informační centrum
 přesun do hotelu Granárium Jablonov nad Turňou, ubytování, večeře, volný
program

23. 7. 2019 (úterý)
 snídaně v hotelu
 přejezd do Maďarska
 setkání a výměna zkušeností s představiteli MAS Borsod Torna Gömör
Egyesület, obec Edelény
 prezentace projektu Berecz Béla - Jósvafő ubytovaní v soukromí, obec Szuhafő
projekty v oblasti cestovního ruchu
 přestávka na oběd
 prezentace projektu obce Trízs zaměřeného na sociální zemědělství - podnik
obce v kterém vyrábí marmelády, džem, sirupy, kompoty - ochutnávka
regionálních výrobků
 přesun do hotelu, večeře
 workshop - představení MAS Kras a výměna zkušeností, Hotel Granárium,
Jablonov nad Turňou
24. 7.2019 (středa)
 snídaně v hotelu
 představení realizovaných projektů Občinského združenie SINE METU - projekt
Gombasecký letný tábor pri Gombaseckej jaskyni - pri Paulínskom kláštore
 přestávka na oběd
 představení realizovaných projektu obce Čoltovo - Sociálné byty pre rómske
rodiny
 obec Bohúňovo a Občianske združenie PRO - LETI projekt „Dom rodiny“
 návrat do hotelu, večeře, volný program
25. 7. 2019 (čtvrtek)
 snídaně v hotelu
 odjezd z regionu MAS Kras
 prezentace projektu Spolupráce - výstupů projektu a jejich udržitelnost MAS
Český sever a MAS Svornosť - Z Oponíc až na Tolštejn; obec Solčany
 přestávka na oběd
 odjezd

Cílem exkurze je seznámit se s realizovanými projekty, které byly spolufinancovány
Evropskou unií prostřednictvím EAFRD.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování a tlumočník.
Občerstvení a další výdaje, které nesouvisí s programem exkurze, si hradí účastníci sami.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy Ing. Eva Hamplová
hamplova@masceskysever.cz do 18. 7. 2019
Pořadatelé akce doporučují všem účastníkům exkurze, aby si sami zajistili zahraniční
cestovní pojištění.

Za organizátory srdečně zvou
Bc. Marcela Synková
koordinátor CSV RO SZIF Ústí nad Labem

Ing. Eva Hamplová
MAS Český Sever, z.s.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

