Celostátní síť pro venkov a Centrum pro komunitní práci střední Morava
Vás srdečně zvou na zahraniční exkurzi

Možnosti spolupráce v oblasti zemědělské produktivity
v Chorvatsku
9. – 14. června 2019
Zahraniční exkurze bude zaměřena zejména na spolupráci mezi malými hospodářskými
subjekty při organizování společných pracovních procesů, provádění činnosti spolupráce
v rámci místní rozvojové strategie v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti; budou se
hledat možnosti nastartování pilotních projektů přeshraniční - mezinárodní spolupráce.
V průběhu cesty budou účastníkům exkurze předány informace o aktivitách CSV RO Brno
a možnostech finančních podpor z PRV 2014–2020.
Odjezd: 9. června 2019
Čas a místo: 20:00 hod., Brno, Rooseveltova ulice, autobus bude přistaven před
Janáčkovým divadlem.
10. června 2019
10:00 Příjezd: LAG Laura, Šetalište kneza Branimira 2; 23 210 Biograd na Moru,
www.lag-laura.hr
10:30

Dopolední blok
o prezentace činnosti LAG Laura na podporu rozvoje venkova
o představení činnosti zástupců MAS ČR

13:00

Oběd

14:00 – 17:00 Odpolední blok
Workshop s ostatními MAS v regionu – pozvaných 15 MAS
o postupná prezentace jejich aktivit
o jednotná shrnující prezentace českých MAS
18:30

Večeře a neformální diskuse ve skupinách dle zájmů o spolupráci

Ubytování v hotelu ŽUĆO; Biograd na Moru, www.hotel-zuco.hr

11. června 2019
8:00

Snídaně

9:00 – 17:00 Návštěvy projektových záměrů členských organizací LAG Laura LAG Laura:
o Zemědělské družstvo LIST, Trg Kralja Tomislava 2, 23210 Biograd na Moru
– zpracování místní zemědělské produkce (sýry, med, víno) a problematika jejího
uvedení na trh
o Agro-ekologické sdružení „Orkula“, Trg kralja Tomislava 2/A, 23210, Biograd
na Moru – způsoby zpracování regionální – dalmátské produkce v eko-kvalitě
(olivy, olivový olej), a jejich export, možnost spolupráce s podnikatelským
sektorem v České republice
12:30

Oběd
o Družstvo „Maslina i vino“, Kakma 189, Polača, 23423, Zadarska,
https://www.masvin-polaca.hr/ bylo založeno 2006 a slouží k rozvoji venkovského
regionu Ravni kotari. Prezentace spolupráce při bio-produkci oliv a panenského
olivového oleje, dále bio-víno a v neposlední řadě i fíky a produkty z nich.

18:00

Večeře

12. června 2019
6:30

Odjezd

8:30 – 10:00 Prezentace LAG Lika, Budačka 12, 53000 Gospić, www.lag-lika.hr,
www.integralika2020.com - prezentace LAG/MAS, sdílení příkladů dobré praxe
a předávání zkušeností s realizací úspěšných projektů LEADER.
11:00

Prezentace LAG Vallis Colapis, Kurilovac 1, 47280 Ozalj, http://leader.vallis-colapis.hr

13:00

Oběd, Hotel Duga Resa

15:00 – 17:00 Přivítání starostou města a odpolední workshop se 14 MAS v regionu LAG Vallis
Colapis - práce ve skupinkách, hledání potencionálních partnerů mezinárodní
spolupráce - Vallis Colapis, Petrova Gora, Frankopan, Zrinska gora - Turopolje, Sava,
Moslavina, Prigorje and Zeleni bregi.
19:00

Návštěva místního sociálního podniku Aurora Colapis a výjezd lodí po řece

21:00

Večeře na ekologické farmě Marinkovich, návrat do hotelu v Duga Resa

13. června 2019
8:00

Odjezd

9:30

Zagreb - zasedací místnosti Evropské komise (místo bude upřesněno)
Konference: LEADER/CLLD a rozvoj venkova v podmínkách ČR a Chorvatska
Pozváni k vystoupení:
o Velvyslanectví ČR v Chorvatsku, ředitel ekonomického odboru Dr. Petr Kašička,
o Parlament HR (Chorvatská republika) – poslanec za českou a slovenskou
národnostní menšinu Vladimír Bílek
o Česka beseda, Alenka Štokič, předsedkyně ČB Záhřeb, www.ceska-beseda-zg.hr
o náměstek ministra zemědělství; Ministerstvo zemědělství HR
o zástupci národní sítě HMRR (Chorvatská síť pro rozvoj venkova) a LMH
(Chorvatská síť LEADER)
o zástupci ČR – PS MS NSMAS „MAS a jejich role ve společnosti“

15:00 – 17:00 Odpolední blok
LAG PRIZAG, Novi Marof Antuna Mihanovića 3, Novi Marof 42220, Hrvatska
Varaždinska županija, http://www.lag-prizag.hr

o prezentace činnosti a sdílení příkladů dobré praxe LAG PRIZAG, předávání
zkušeností s realizací úspěšných projektů LEADER
o představení dalších LAG z okolí
o souhrnné představení zástupců MAS
18.00 Večeře
Neformální diskuse – hledání potencionálních partnerů k mezinárodní spolupráci
v rámci
a

místní
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rozvojové
budou

se

strategie
hledat
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přeshraniční-mezinárodní spolupráce.
23:00 Rozloučení s hostiteli, odjezd do ČR.

14. června 2019
Česká republika, Brno - očekávaný příjezd 6:00 hod. na místo odjezdu

Změna programu vyhrazena.
Doprava: autobus po celé trase.
Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí.
V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava,
program, ubytování se snídaní.

Účastníci exkurze si sami hradí stravu na místě (obědy a večeře) a vstup na loď.
Bližší informace poskytne Roman Haken, roman.haken@cpkp.cz
Registrace zájemců e-mailem v termínu do 30. května 2019.

Za organizátory Vás srdečně zvou

Mgr. Ing. Roman Haken
ředitel
Centrum pro komunitní práci střední Morava

Ing. Dagmar Adámková
koordinátor CSV
SZIF RO Brno

„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“.

