Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Vás srdečně zvou na akci

Cesta za zkušenostmi v jiných krajích
třídenní exkurze do Zlínského kraje se koná
ve dnech 16. - 18. září 2020
(odjezd od Městského úřadu v Pilníkově, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, okr. Trutnov ve 14:00 hodin)
Exkurze je určená pro zástupce místních akčních skupin, zemědělských subjektů, obcí a širokou
odbornou i laickou veřejnost.
Třídenní exkurze je připravována za účelem výměny zkušeností v rozvoji zemědělství a venkovské
ekonomiky, sdílení zkušeností a příkladů praxe s realizací projektů Programu rozvoje venkova a SCLLD
prostřednictvím místních akčních skupin, včetně projektů spolupráce.
Cílem akce je sdílení zkušeností a vzájemná inspirace, snaha podpořit další subjekty v realizaci vlastních
projektů ve venkovském prostoru.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování se snídaní, zajištění
programu a organizace akce.
Účastníci exkurze si sami hradí obědy, večeře, případné další náklady.

Registrace účasti do 31. 8. 2020: Dr. Jan Balcar
e-mail: balcar@kjh.cz, tel. 777 851 871

Za organizátory Vás srdečně zvou

Dr. Jan Balcar
ředitel
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

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.

Program:
Středa 16. září 2020
14:00 odjezd autobusu od Městského úřadu v Pilníkově (Náměstí 36, 542 42 Pilníkov)
18:00 ubytování - Hotel u Hejtmana Šarovce (Dvořákova 595, 686 01 Uherské Hradiště, Zlínský kraj)
18:30 společná večeře Hotel u Hejtmana Šarovce (Dvořákova 595, 686 01 Uherské Hradiště, Zlínský kraj)
19:00 představení činnosti a projektů MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
 Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě
 Chodníčky za poznáním moravsko-slovenského pomezí

Čtvrtek 17. září 2020
8:00

snídaně

9:00

projekty Programu rozvoje venkova 2014-2020
 Pavla Hrušková Kopečná (696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín)
 Alena Cíchová (696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín)
 Jan Cícha (Blatnice pod Svatým Antonínkem 360, 696 71)

12:00 společný oběd - Slovácký dvůr s.r.o. (Nádražní 1010, 687 22 Ostrožská Nová Ves)
13:30 projekty Programu rozvoje venkova 2007-2013
 MONTECO, spol. s r.o. (687 24 Ostrožská Nová Ves)
 Obec Ostrožská Nová Ves (Lhotská 377, 687 24 Ostrožská Nová Ves)
18:30 společná večeře Hotel u Hejtmana Šarovce (Dvořákova 595, 686 01 Uherské Hradiště, Zlínský kraj)

Pátek 18. září 2020
8:00

snídaně

9:00

exkurze Leteckého muzea v Kunovicích - příprava projektu Programu rozvoje venkova na
rekonstrukci sociálního zařízení - článek 20

11:00 odjezd zpět do Pilníkova
15:00 předpokládaný příjezd k Městskému úřadu v Pilníkově (Náměstí 36, 542 42 Pilníkov)

Prezentované projekty:








Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě
Chodníčky za poznáním moravsko-slovenského pomezí
Od sběru po semletí
Pomocník na cesty
Lahvování vína
Výstavba umýváren u Novoveských jezer
Rekonstrukce památkového domku č. p. 377

Akce se uskuteční za předpokladu příznivé epidemiologické situace (nebude ohroženo zdraví osob,
případně zvířat).

