Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno,
MAS Českomoravské pomezí a Kraj Vysočina si Vás dovolují srdečně pozvat na
dvoudenní exkurzi se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních
prostředků s názvem

Exkurze pro zájemce o uplatnění
v zemědělském sektoru
10. – 11. června 2022

Program 1. den exkurze:
8:00 hod.

Odjezd autobusu od sídla Krajského úřadu Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

9:00 hod.

Exkurze na pozemcích Klášteru Želiv, s. r. o., :
- ukázka lesnické techniky, prezentace projektu PRV 2014–2020: „Pořízení lesnické techniky
- Lesy kláštera Želiv“,
- praktická část pro zájemce (dle možností např. ukázka výsadby, stahování klestu aj.).

13:00 hod.

Oběd (Česká zemědělská akademie v Humpolci)

14:15 hod.

Exkurze na rodinné farmě Mošnových ve Vystrkově:
- prohlídka a informace o hospodářství,
- prezentace projektu PRV 2014–2020: „Investice do zemědělských podniků - Ing. Pavel
Mošna“ (pořízení dojícího robota, rekonstrukce krmného stolu, pořízení propojovací hadice).

16:00 hod.

Exkurze na Školním statku v Humpolci:
- prohlídka a informace o školním statku,
- prezentace projektů PRV 2014–2020: „Zastřešení kejdové jímky a nastýlací vůz“,
„Modernizace chovu skotu“, „Modernizace zemědělského podniku“.

18:00 hod.

Ubytování a večeře (Školní statek v Humpolci)

Program 2. den exkurze:
8:00 hod.

Snídaně

8:30 hod.

Odjezd autobusu ze Školního statku v Humpolci

9:00 hod.

Exkurze u zemědělského podniku SENAGRO, a. s.:
- prohlídka a informace o zemědělském podniku,
- prezentace projektů PRV 2014–2020: „Hnojiště a mechanizace do živočišné výroby“,
„Modernizace živočišné výroby v Senožatech“, „Modernizace rostlinné výroby Senožaty“,
„Modernizace sektoru brambor“.

11:00 hod.

Návštěva Muzea Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

12:30 hod.

Oběd (Rodinný pivovar Bernard, a. s., Humpolec)

13:15 hod.

Prohlídka Rodinného pivovaru Bernard, a. s. v Humpolci
- příklad poctivého českého řemesla, propojení moderních technologií a tradičních postupů;
prohlídka nového návštěvnického centra Rodinného pivovaru

14:00 hod.

Odjezd z Humpolce

14:45 hod.

Ukončení exkurze před Krajským úřadem Kraje Vysočina v Jihlavě

Registrace účastníků nejpozději do 6. června 2022 do 12:00 hod. prostřednictvím
emailu: Merunkova.J@kr-vysocina.cz
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pohoštění (2x oběd, 1x večeře, 2x svačina),
průvodci, ubytování vč. snídaně. Po celou dobu exkurze je zajištěna autobusová doprava, tuto hradí
partneři akce. Ostatní náklady si účastníci hradí sami.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: lucie.sysova@szif.cz; Merunkova.J@kr-vysocina.cz

Za organizátory srdečně zvou:
Ing. Lucie Sýsová
koordinátorka CSV
RO SZIF Brno

Ing. Bc. Jitka Merunková
Marta Vencovská
vedoucí Oddělení zemědělství
ředitelka
Kraj Vysočina
MAS Českomoravské pomezí

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.

