Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s MAS Horní
Pomoraví o.p.s. Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na exkurzi

LEADER v Rakousku
Termín konání: 19. - 20. listopadu 2019
Program:
1. Den:
 5:00 Odjezd autobusu: Olomouc (Autobusová zastávka Tř. Kosmonautů, u Alberta).
Příjezd do regionu MAS Regio Pillerseetal po obědě.
 13:00–18:00 Návštěva projektů PRV/MAS:
- Flecken – moderní tyrolská farma zaměřená na agroturistiku -“tančící farma
Petererhof” ( Flecken 10, A-6393, St. Ulrich am Pillersee)
- návštěva historických budov tradiční tyrolské vesnice, příklad dobré praxe
pro plánování využití venkovského prostoru (Flecken)
- projekt „KochArt“ - podpora slow food a regionální tyrolské kuchyně z čistě místních
produktů.
 18:00–22:00 Setkání s MAS a s představiteli místního regionu. Diskuse o rozvoji
obcí, regionu a provincie Tyrolsko. Nocleh (Kitzbühel)
2. Den:
 8:00–9:00 snídaně
 9:00–12:00 Návštěva projektů PRV/MAS :
- informační přístřešky v St. Jakob in Haus
- nízkoenergetická budova a nabíječka na auto v Hochfilzen (Pillerseetal-LeukentalLeogang, Regio-Tech 1, A-6395 Hochfilzen)
- informační centrum Pillersee (Dorfpl. 1, A-6391 Fieberbrunn)
- naučné tabule v resortu Saalbach
 Po obědě odjezd do ČR, příjezd do Olomouce ve večerních hodinách (cca 22:00).

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazena doprava, ubytování se snídaní, tlumočník a organizační
zajištění. Stravování a případné vstupy si hradí účastníci sami na místě.
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní připojištění na cestu do zahraničí.
Případné dotazy a registraci směřujte nejpozději do 8.11. na email: olejnikova@hornipomoravi.eu .

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

Ing. Anna Bartošová
ředitelka MAS Horní Pomoraví o.p.s.

