AKCE ZRUŠENA !!!
Celostátní síť pro venkov
ve spolupráci s MAS kraje Vysočina, o. p. s.,
Vás srdečně zvou na exkurzi

UČÍME SE OD SOUSEDŮ
21. – 23. října 2020
na území MAS Vladař, o. p. s.
Akce je zaměřena na sdílení zkušeností a poznatků Místních akčních skupin (MAS) kraje
Vysočina, o. p. s., a Místní akční skupiny Vladař, o. p. s., jejíž území spadá do 3 krajů - Ústeckého,
Karlovarského a Plzeňského. V rámci exkurzí budou představeny úspěšně zrealizované projekty Programu
rozvoje venkova (PRV) 2014–2020 prostřednictvím operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje. V rámci diskuze budou dále předávány informace jednotlivých
Místních akčních skupin, prezentovány další úspěšné projekty MAS a budou diskutovány možnosti
spolupráce.
První den exkurze – středa 21. října 2020
12:00 – 13:00 hod.

Setkání se zástupci Místní akční skupiny Vladař, o. p. s.
Wellness hotel Národní dům Podbořany (Nádražní 261, 441 01 Podbořany)

13:00 – 13:30 hod.

Oběd (účastníci si hradí sami)

13:30 – 17:00 hod.

Představení nejúspěšnějších projektů z regionu MAS kraje Vysočina, o. p. s.,
a MAS Vladař, o. p. s. / diskuze / společné jednání o možnostech spolupráce
Wellness hotel Národní dům Podbořany (Nádražní 261, 441 01 Podbořany)

17:30 – 19:00 hod.

Návštěva úspěšně zrealizovaného projektu PRV 2014–2020:
 18/001/19210/342/071/000835 Rozšíření ubytovacích kapacit a nabízených
služeb pro návštěvníky

19:30 hod.

Večeře

20:30 hod.

Konec programu prvního dne, volná diskuze

Druhý den exkurze – čtvrtek 22. října 2020
07:00 – 08:30 hod.

Snídaně

09:00 – 12:15 hod.

Návštěva úspěšně zrealizovaných projektů PRV 2014–2020:
 19/003/19210/342/071/000594 Investice do zpracování zemědělské produkce
 18/001/19210/342/071/000851 Modernizace farmy

12:30 – 13:30 hod.

Oběd (účastníci si hradí sami)

13:30 – 14:45 hod.
15:00 – 15:45 hod.

Návštěva úspěšně zrealizovaného projektu PRV 2014–2020:
 18/001/19210/342/071/000836 Rozšíření výroby o stáčecí linku na lahve
Prohlídka Chmelařského muzea Žatec (účastníci si hradí sami)
(nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec)

16:00 – 17:30 hod.

Návštěva úspěšně zrealizovaných projektů PRV 2014–2020:
 18/001/19210/342/071/000834 Rozvoj a rozšíření portfolia služeb laboratoře
 18/001/19210/342/071/000838 Modernizace provozovny - Václav Vincík

19:30 hod.

Večeře

20:30 hod.

Konec programu druhého dne, volná diskuze

Třetí den exkurze – pátek 23. října 2020
07:00 – 08:30 hod.

Snídaně

09:00 – 11:00 hod.

Návštěva úspěšně zrealizovaného projektu financovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu:
 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008025 Komunitní centrum PL Petrohrad

12:30 hod.

Oběd (účastníci si hradí sami)

12:30 – 13:00 hod.

Návštěva úspěšně zrealizovaného projektu PRV 2014–2020:
 19/003/19210/341/071/000563 GASTRO

13:00 hod.

Oficiální ukončení exkurze a odjezd účastníků vlastními dopravními prostředky
Podmínkou účasti na exkurzi je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální
epidemiologickou situací při šíření onemocnění covid-19 na území České republiky.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pronájmy prostor pro diskuzi, 2x ubytování včetně
snídaně, 2x večeře. Ostatní náklady si účastníci hradí sami. Účastníci se po celou dobu exkurze dopravují
vlastními dopravními prostředky. Bližší informace k programu budou zaslány registrovaným účastníkům
prostřednictvím emailu před konáním akce.
Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 9. 2020 na kralovska-stezka@centrum.cz, nebo volejte na
tel.: 774 489 322, kontaktní osoba Gustav Charouzek. Kapacita akce je omezena.

Za organizátory srdečně zvou:
Mgr. Gustav Charouzek, ředitel MAS kraje Vysočina, o. p. s.
Ing. Lucie Sýsová, CSV RO SZIF Brno

