Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Dobrovolným
svazkem obcí Mikroregion Pobečví Vás v rámci aktivit
Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na seminář spojený s exkurzí

Cesta za Oranžovou stuhou
Termín konání: 4. dubna 2019 od 8:00 do 16:30
Program:
 8:00 Odjezd autobusu: Olomouc (Autobusová zastávka Tř. Kosmonautů, u Alberta).


9:30–11:30 Obec Dolní Újezd, Vesnice roku 2013 Pardubického kraje, Oranžová
stuha 2016.
- Přivítání účastníků, zahájení semináře a představení aktuálních novinek
v Programu rozvoje venkova (PRV) - Ing. Kateřina Mračková, ředitelka SZIF RO
Olomouc a Jiří Řezníček, starosta obce Tučín „Vesnice roku 2009“.
- Prezentace a ukázky dobré praxe realizovaných projektů PRV, představení obce
a realizované projekty PRV v obci – Miloš Vrabec, starosta obce.
- Soutěž Vesnice roku a ocenění Oranžová stuha. Představení podmínek soutěže,
ocenění a fotografií z roku 2018, sdílení poznatků a zkušeností - Jiří Řezníček, starosta
obce Tučín „Vesnice roku 2009“.
V průběhu prezentace diskuze a malé občerstvení.

 11:30–12:30 oběd
 12:30–14:00 přejezd do Vrbátek


14:00–16:00 Obec Vrbátky – Oranžová stuha 2017 v Olomouckém kraji.
- Prohlídka, představení obce a realizovaných projektů PRV na tomto území,
představení účasti v soutěži Vesnice roku a význam získaného ocenění Oranžová
stuha pro obec – Ing. Pavel Novotný, starosta obce a Ing. Martina Stoklásková,
místostarostka obce.

- Představení farmy a spolupráce s obcí, prohlídka Zlaté farmy a realizovaných
projektů PRV – Ing. Zlata Mádrová Ronzová. (Zlatá farma)
V průběhu prezentace diskuze a malé občerstvení.


16:00 Odjezd zpět do Olomouce, předpokládaný návrat v 16:30

Akce je financována z prostředků CSV a účast je pro zájemce bezplatná. Počet míst je omezený a pro
potvrzení účasti kontaktujte: marketa.bezouskova@szif.cz, 730 526 791.

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

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Kateřina Mračková
ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

Josef Hrdlička
předseda DSO MR Pobečví

