Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit
Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na exkurzi

„Švédsko – poznávací exkurze za projekty Programu
rozvoje venkova“
Exkurze se koná od 14. do 18. října 2019
Odjezd dne 14. října 2019 v 5:00 hod. z autobusové zastávky
Tř. Kosmonautů, u Alberta, Olomouc
Zahraniční exkurze je organizována za účelem sdílení příkladů dobré praxe Programu rozvoje
venkova, inspirace a námětů, které přispějí k širším možnostem čerpání finanční podpory
k rozvoji venkovského prostoru. Akce vytvoří prostor pro diskusi o řadě projektů a dojde k
předávání zkušeností a poznatků v této oblasti. V rámci exkurze bude umožněno setkání
účastníků se zástupci místních akčních skupin, regionální samosprávy a dalších rozvojových
organizací v regionu a budou předány zkušenosti při přípravě, realizaci a následné udržitelnosti
inspirativních projektů, prospěšných pro rozvoj regionu, místních farem a sociálního podnikání,
s vazbou na zemědělství a venkov.
Program exkurze:
1. den (pondělí 14. října 2019)
 Odjezd z Olomouce, přejezd přes ČR a SRN.
 Večerní přejezd na trajekt, noční přejezd Rostock - Trelleborg, nocleh v kajutách.
2. den (úterý 15. října 2019)
 Ráno odjezd z přístavu do regionu místní akční skupiny Halland, příjezd na ubytování do
Tiraholmu, oběd.
 Odpoledne přejezd do Falkenbergu a návštěva projektů PRV: Falkenbergs matdagar
(podpora místní produkce), Landsbyggare Halland (podpora podnikání a talentů).
 Večeře a nocleh u jezera Bolmen v Tiraholmu.
3. den (středa 16. října 2019)
 Návštěva projektů PRV MAS a z jiných fondů – „Into the woods“ a „Doula och Kulturfolk“
(LEADER – jazyková a kulturní integrace žen ze zahraničí), oběd.
 Setkání se starosty a komunálními politiky regionu Halland a Hylte – rozvoj venkova,
regionů a využití chytrých řešení na venkově ve Švédsku.
 Večeře a nocleh u jezera Bolmen v Tiraholmu.

4. den (čtvrtek 17. října 2019)
 Návštěva projektů PRV MAS a z jiných fondů – „Rozvojové vědecké centrum Tiraholm“.
 Setkání se zástupci a členy MAS, společný oběd.
 Odpoledne odjezd směr Malmo. Přejezd do Trelleborgu, noční přejezd Trelleborg –
Rostock, nocleh v kajutách.
5. den (pátek 18. října 2019)
 Ráno vylodění v přístavu, přejezd přes SRN a ČR.
 Příjezd do Olomouce přibližně ve 20:00 hod.
Z prostředků CSV bude hrazena doprava včetně trajektu a ubytování na něm, obědy a večeře
po dobu 3 dnů ve Švédsku a překladatel. Ostatní náklady - ubytování, další občerstvení
a případné poplatky a vstupy si hradí účastníci sami. Podrobné organizační pokyny obdrží
účastníci e-mailem po registraci. Bližší informace a registrace účastníků probíhá na e-mailu:
tomas.cermak@szif.cz
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 zve

Ing. Kateřina Mračková
ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

