Celostátní síť pro venkov a KS NS MAS Jihomoravského kraje
Vás srdečně zvou na dvoudenní seminář

Workcampy s vazbou na agroturistiku
cyklus: Dovednosti pro rozvoj venkova
Dvoudenní akce je realizovaná pro místní akční skupiny (MAS), zemědělce, neziskové organizace,
samosprávu a další subjekty zapojené do implementace
Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
Akce bude zaměřena na vzdělávání partnerů Celostátní sítě pro venkov (CSV), za účelem sdílení
zkušeností při organizování workcampů na podporu zemědělství, agroturistiky, rozvoje venkova.
Budou prezentovány úspěšné projekty realizované s podporou
Programu rozvoje venkova (PRV) 2007–2013 a 2014–2020, budou předány informace o možné
dotační podpoře z jiných zdrojů EU, které by na tyto aktivity bylo možno čerpat.

18. až 19. listopadu 2021
Černokostelecký pivovar; Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Program:
Čtvrtek 18. listopadu
09:30–10:00 hod.
 Prezence účastníků
10:00–10:05 hod.
 Zahájení, zdravice
Mgr. Ing. Roman Haken, Centrum pro komunitní práci střední Morava
Ing. Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o. p. s.
10:05–10:15 hod.
 Prezentace aktivit CSV
Ing. Dagmar Adámková, CSV RO SZIF Brno
10:15–11:30 hod.
 Jak na workcampy v zemědělství, agroturistice
Miloš Chlumský, farmář, propagátor udržitelného zemědělství

11:30–11:50 hod.
 Přestávka (coffee break)
11:50–12:30 hod.
 Prezentace úspěšných projektů, realizovaných s podporou PRV 2014–2020; možnosti
realizace prezentovaných projektů PRV při zapojení dobrovolníků
Ing. Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o. p. s.


Pořízení varní garnitury pro pivovar Kostelec nad Černými lesy, „PRV 2014–2020“, operace: 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje



Modernizace jízdárny, „PRV 2014–2020“, operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje

12:30-13:15 hod.
 Organizace mezinárodních workcampů v ČR, možnosti finančních podpor ze zdrojů ČR i EU
– sdílení zkušeností
Ing. Václav Kubernát, MAS Radbuza, z. s.
13:15–14:00 hod.
 Oběd
14:00–14:45 hod.
 Workcampy - týdenní, víkendové - a jejich principy
Mgr. Dalimil Toman, Hnutí Brontosaurus
14:45–15:30 hod.
 Workcampy a programové zajištění akce
Tereza Opravilová, Hnutí Brontosaurus
15:30 – 16:00
 Přestávka (coffee break)
16:00 – 16:45
 Workcampy a jejich personální zajištění
Nikola Šašúrová, INEX – Sdružení doprovodných aktivit, z. s.
16:45 – 17:15
 Shrnutí výstupů a závěrů z diskusí 1. dne přednášek
Mgr. Ing. Roman Haken, Centrum pro komunitní práci střední Morava
17:15 hod.
 Ubytování
19:00 hod.
 Večeře

Pátek 19. listopadu
08:00 hod.
 Snídaně v hotelové restauraci
09:00–9:45 hod.
 Workcampy a správné načasování/harmonogram, jaká práce je vhodná pro dobrovolníky
Mgr. Ing. Roman Haken, Centrum pro komunitní práci střední Morava
09:45–10:15 hod.
 Přestávka (coffee break)
10:15–11:30 hod.
 Prezentace úspěšných projektů, realizovaných s podporou PRV 2007–2013 a 2014–2020;
možnosti realizace prezentovaných projektů PRV při zapojení dobrovolníků
Ing. Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o. p. s.


Jeden den v Kostelci nad Černými lesy - vycházka, „PRV 2007–2013“, opatření: 4.1.2 Realizace
místní rozvojové strategie



Lesní prameny - obnova lesních studánek v údolí Bohumilského potoka, „PRV 2014–2020“,
operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

11:30–12:30 hod.
 Oběd
12:30–13:30 hod.
 Na co nezapomenout při organizování workcampů
Ing. Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o. p. s.
13:30–14:30 hod.
 Shrnutí semináře a diskuse o uplatnění workcampů s vazbou na agroturistiku a realizace
SCLLD
Mgr. Ing. Roman Haken, Centrum pro komunitní práci střední Morava
14:30 hod.
 Ukončení dvoudenního semináře, odjezd účastníků

V případě Vašeho zájmu se, prosím, registrujte na e-mailu: roman.haken@cpkp.cz do 13. 11. 2021
Registrovaným účastníkům budou zaslány detailní informace.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor, lektoři,
ubytování včetně snídaně a organizační zajištění. Stravování a občerstvení si hradí účastníci sami.
Změna programu vyhrazena.

Dvoudenní seminář se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob,
a to zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021. Povinností účastníků
je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.
Podmínkou účasti na akci je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou
situací při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.
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.
Za organizátory srdečně zvou

Ing. Dagmar Adámková
koordinátor Celostátní sítě pro venkov
RO SZIF Brno

Mgr. Ing. Roman Haken
ředitel
CpKP střední Morava

