Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci s MAS Holicko dovolují pozvat
na odbornou exkurzi

Příběhy lokální produkce, místních produktů
a regionální spolupráce – Opavsko 2019
Nástupní místo autobusu:

19. září 2019 v 07:00 na parkovišti před budovou ZUŠ Karla
Malicha v Holicích, Holubova 1234, 534 01 Holice

Výstupní místo autobusu:

20. září 2019 v 17:30 na parkovišti před budovou ZUŠ Karla
Malicha v Holicích, Holubova 1234, 534 01 Holice

PROGRAM EXKURZE 19. ZÁŘÍ
10:30

První zastavení na ekofarmě Františkův Dvůr,
Klokočov 84, 747 47 Vítkov
Úvodní zastávka exkurze, kde po prezenci účastníků bude přítomným představena Celostátní síť
pro venkov (CSV) a její komunikační aktivity zaměřené na Program rozvoje venkova (PRV). Budou
předány vstupní informace k programu exkurze a zároveň bude poskytnut prostor účastníkům
k vzájemnému seznámení se a k prezentaci jejich profesního zájmu a aktivit ve venkovském prostoru.

11:00

Prohlídka ekofarmy Františkův Dvůr,
Klokočov 84, 747 47 Vítkov
Exkurze na farmě s unikátním chovem Slezského norika zabývající se dále agroturistikou
a zpracováním vlastní produkce mléka včetně návštěvy sýrárny. Výklad a diskuze k projektům PRV
zaměřeným na podporu agroturistiky nebo zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

12:30

Přestávka na oběd v penzionu Relax Pension Schönwald,
Podlesí 24, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Oběd je v režii účastníků. V rámci zastavení proběhne krátké představení projektu nákupu
cyklistického vybavení a vytvoření informační tabule s vyznačenými cyklostezkami realizovaného
s podporu ze strany Moravskoslezského kraje. Účastníci se rovněž budou moci seznámit s aktivitami
místní iniciativy SPOLEK ZA NAŠE PODLESÍ, která v obci realizuje tzv. komunitní projekty zaměřené
na revitalizaci obecního prostoru a podporu kulturního a společenského dění v obci.

14:00

Seznámení se „chytrým“ energetickým projektem první inteligentní mikrosítě
a aktivitami Muzea Břidlice (1. část),
Na Mlýnské strouze 230, 747 87 Budišov nad Budišovkou a centrum města
(Exkurze bude z časových a kapacitních důvodů rozdělena do dvou skupin,
které se prostřídají.)
Mezi podpořené inovativní záměry v Národním programu Životní prostředí patří projekt lokální
distribuční sítě s prvky SMART GRID. V Budišově nad Budišovkou se rozhodli vytvořit místní
distribuční síť tepla a elektřiny s inteligentním řídicím systémem. Úsporné ekologické vytápění
a dodávka elektřiny do základní školy, kulturního domu a městského úřadu je postaveno na bázi
„smart grid“, tedy inteligentní sítě s regulací výroby a spotřeby elektrické energie v reálném čase. Síť
je navíc doplněna o fotovoltaickou elektrárnu a baterií využívanou pro dobíjení elektrododávky. Dále
proběhne představení projektu realizovaného v minulém programovém období Krajina břidlice, jehož
jádrem bylo rozšíření expozice Muzea břidlice včetně vybudování interaktivní venkovní části a naučné
stezky, kterou účastníci navštíví v další části programu.

15:00

Exkurze ve společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou,
9. května 480, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Seznámení se s aktivitami obce v oblasti lesního hospodářství ve vazbě na PRV a sdílení přístupů
k aktuálním problémům jako je kůrovcová kalamita a s ní spojená problematika sucha a zadržování
vody v krajině.

15:45

Seznámení se s aktivitami Muzea Břidlice (2. část)
a aktivitami místní iniciativy Spolek Zálužné,
Raabova štola, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Návštěva interaktivní venkovní části a naučné stezky vybudované v rámci projektu Krajina Břidlice,
z jejichž realizace lze čerpat zkušenosti i v současném programovém období. Představení aktivit
Spolku Zálužné v ochraně přírody a krajiny a péči o památky a historické objekty ve venkovském
prostoru včetně navazující diskuze k problematice financování těchto oblastí z nástrojů ESI fondů
a národních programů.

17:30

Příjezd na místo ubytování do hotelu Belária,
Žimrovická 663, 747 41 Hradec nad Moravicí

17:45

Přestávka na večeři
Večeře je v režii účastníků.

19:00

Seminář na téma „Sdílení a předávání zkušeností z Moravskoslezského kraje
v tématech regionálního rozvoje“
Dvouhodinový workshop zaměřený na témata: teritoriální pakt zaměstnanosti, e-mobilita, regionální
značení, komunitní plánování sociálních služeb, podpora regionální energetiky a úspory energie
vedený Ing. Jiřím Kristem předsedou MAS Opavsko a NS MAS ČR.

PROGRAM EXKURZE 20. ZÁŘÍ
08:00

Hotelová snídaně pro účastníky
Společná snídaně hrazená z prostředků CSV, předání organizačních pokynů k druhému dni odborné
exkurze a základních informací k dalším zastávkám exkurze.

09:30

Návštěva farmy rodiny Tvarůžkových,
Zemědělské středisko, 747 69 Hlubočec,
Prohlídka rodinné farmy, která hospodaří na více než tisícovce hektarů půdy, chová tři stovky
mléčného a stovky masného skotu. Rodinná tradice sahá dle písemných zdrojů do let 1760. V rámci
exkurze bude prezentována investice do vybavení bourány a prodejny, která byla realizována s
přispěním PRV.

10:45

Exkurze v cukrářské a pekařské výrobě Kamahaj,
Podolská 341, 747 41 Hradec nad Moravicí,
Prezentace projektu pořízení firemního vozidla včetně chlazení a nákupu nových chladících vitrín,
jenž byl realizován s podporou PRV. Diskuze k aktivitám zaměřenými na podporu venkovského
podnikání a marketing místních produktů.

12:00

Prohlídka zahradnictví pana Weisse,
K Rybníčku 20, 747 81 Otice
Exkurze v zahradnickém provozu včetně ukázky nové technologie hrnkování pořízené s podporou
PRV. V rámci zastavení proběhne i výměna zkušeností v soutěži Vesnice roku se zaměřením na
hodnocené oblasti v kategorii Oranžová stuha (ocenění v gesci Ministerstva zemědělství).

13:00

Závěrečné setkání v restauraci SPORT,
Gudrichova 762, 747 41 Hradec nad Moravicí
Společné shrnutí předaných zkušeností a pro účastníky zajímavých postřehů z exkurze.

13:30

Přestávka na oběd
Oběd je v režii účastníků. Poté následuje odjezd autobusu zpět do Holic.

Exkurze je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov vyjma obědů a večeře,
které si účastníci zajišťují sami.
Případné dotazy a registrace směřujte na e-mail jaroslav.novotny@szif.cz nebo tel. č. 731 193 811.
Na exkurzi Vás srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

„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“.

