Celostátní síť pro venkov
ve spolupráci s místní akční skupinou MAS Holicko, o.p.s.
Vás srdečně zvou na exkurzi

Sdílení a předávání zkušeností v tématech
regionálního rozvoje
ve Středočeském kraji v oblasti inovací
V rámci dvoudenní exkurze budou účastníci sdílet zkušenosti a příklady praxe
s realizací projektů Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV 2014–2020)
a Programu rozvoje venkova 2007–2013 (PRV 2007–2013)
se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků.
Exkurze je určena pro zástupce partnery Celostátní sítě pro venkov, zemědělské
podnikatele, zástupce obcí a místních akčních skupin, jejich partnery a zástupce
neziskových organizací.
Termín: 16. června – 17. června 2022
Nástupní a výstupní místo: parkoviště u Základní umělecké školy
Karla Malicha, Holubova 1234, 534 01 Holice
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazena doprava, ubytování se snídaní, licencovaná
fotodokumentace a organizační zajištění akce.
Obědy, večeře, případné ochutnávky a vstupné si účastníci hradí sami.
Rezervace účastníků a kontaktní osobou pro případné dotazy je Mgr. Anežka Pavlišová,
e-mail: anezka.pavlisova@holicko.cz, tel. 775 335 602.
Registrace účastníků do 14. 6. 2022, kapacita akce je omezena.

Za organizátory srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel Regionálního odboru Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

Program exkurze:
Čtvrtek 16. června 2022
7:45 hodin

prezence účastníků (parkoviště u Základní umělecké školy Karla Malicha,
Holubova 1234, 534 01 Holice)

8:00 hodin

odjezd autobusu (parkoviště u Základní umělecké školy Karla Malicha,
Holubova 1234, 534 01 Holice)

9:30 hodin

Petr Švorba – Nákup mobilního kurníku, operace 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (PRV 2014–2020)
(Horní Kruty 4, 281 46 Kolín)
Petr Švorba – Malý kloubový nakladač, operace 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (PRV 2014–2020)
(Horní Kruty 4, 281 46 Kolín)

11:00 hodin Kostelec nad Černými lesy – Jeden den v Kostelci nad Černými lesy,
opatření 4.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (PRV 2007–2013)
(Lesopark Kostelec nad Černými lesy)
12:30 hodin společný oběd (Kostelecký zájezdní hostinec)
(Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy)
13:30 hodin Dej Bůh štěstí s.r.o. - Pořízení varní garnitury pro pivovar Kostelec nad
Černými lesy operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně
vedeného místního rozvoje (PRV 2014–2020)
(Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy)
Dej Bůh štěstí s.r.o. - Pořízení flexibilní stáčecí linky na plnění lahví pro
Pivovar v Kostelci nad Černými lesy operace 19.2.1 Podpora provádění operací
v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (PRV 2014–2020)
(Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy)
16:00 hodin Setkání k rozvoji obce Dolní Břežany, virtuální archeologie, veřejná zeleň,
kulturní a informační centrum, výstavba školního pavilonu, diskuze o dotačních
možnostech z evropských fondů
(Ing. Věslav Michalík, CSc., starosta obce Dolní Břežany)
(5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany)
18:15 hodin ubytování, zámek Štiřín (Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice, Štiřín)
19:00 hodin společná večeře, zámek Štiřín (Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice, Štiřín)
20:00 hodin večerní setkání a sdílení dobré praxe
 sdílení a předávání zkušeností mezi místními akčními skupinami
z Pardubického kraje se zástupci Státního zemědělského intervenčního
fondu
(Ing. Radim Petr, Státní zemědělský intervenční fond)



představení aktivit Celostátní sítě pro venkov
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)



diskuze, dotazy
(Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice, Štiřín)

21:30 hodin ukončení dne
Pátek 17. června 2022
7:00 hodin

snídaně, zámek Štiřín (Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice, Štiřín)

8:45 hodin

Setkání se sdílením zkušeností se zadáváním veřejných zakázek
v rámci PRV 2014–2020
(Ing. Kateřina Štouračová, Státní zemědělský intervenční fond,
Ing. Petra Jelínková, Státní zemědělský intervenční fond)
(Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice, Štiřín)

11:00 hodin ELI Beamlines - návštěva Laserového centra, přednáška o vědeckých cílech
ELI, vliv ELI na rozvoj obce (soukromé zdroje financování)
(Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany)
12:30 hodin společný oběd (Olivův pivovar, Za Radnicí 739, 252 41 Dolní Břežany)
13:30 hodin Individuální prohlídka obce Dolní Břežany
14:30 hodin odjezd autobusu do Holic
16:00 hodin předpokládaný příjezd do Holic (parkoviště u Základní umělecké školy Karla
Malicha, Holubova 1234, 534 01 Holice)

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

