Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s KS NS MAS Moravskoslezského kraje Vás zvou na seminář s exkurzí
se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků

Učíme se navzájem VI: „CLLD a jeho aktuální výzvy"

Zajímavý program exkurze nabízí návštěvu Jihomoravského kraje, především v oblasti
působnosti MAS Hustopečsko, z.s. Zaměřen bude na komunitně vedený místní rozvoj,
inspiraci a podněty, které přispějí k širším možnostem čerpání finančních podpor
především z Programu rozvoje venkova (PRV). Ukázky jiných postupů a typů aktivit
budou motivací k novým možnostem uplatnění PRV a dalších podpor pro rozvoj
regionů a aktivizaci lidí venkovského prostoru.

7. – 8. června 2022

Odjezd: Trasa autobusu umožňuje účastníkům semináře s exkurzí nástup na třech místech.




7. června 2022, 7:00 hod., parkoviště před vlakovým nádražím Opava
7. června 2022, 8:00 hod., parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava-Svinov
7. června 2022, 9:00 hod, parkoviště před autobusovým nádražím Nový Jičín

Příjezd: Doprava zpět je zajištěna na stejná místa, jako byla místa nástupu.




8. června 2022, 16:00 hod, parkoviště před autobusovým nádražím Nový Jičín
8. června 2022, 17:00 hod., parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava-Svinov
8. června 2022, 18:00 hod., parkoviště před vlakovým nádražím Opava

Program semináře s exkurzí:
7. června 2022 – 1. den
Školní zemědělský podnik Žabčice, MENDELU Brno
 Prezentace projektu „MendelFarm – Integrovaná ochrana rostlin v podniku
hospodařícím v suchých podmínkách“; Ministerstvo zemědělství – Demonstrační
farmy
13:00 hod.

Oběd – v objektu Školního zemědělského podniku Žabčice

 Přednáška „Optimalizace agrosystémů v suchých oblastech“;
doc. Vladimír Smutný, Ph.D. a doc. Antonín Martiník, Ph.D.
 Komentovaná prohlídka „Agrolesnictví v praxi“
Rodinná farma Valihrachovi, Krumvíř
 Exkurze na farmě roku 2018 (rostlinná a živočišná výroba)
 Prezentace projektu „Modernizace zemědělského podnikání_MV“; Martin Valihrach,
PRV 2014–2020, čl. 17.1. a realizace SCLLD MAS Hustopečsko, z.s.
 Kompostárna – využití biologicky rozložitelného odpadu z obcí
Vinařství Pod Kumstátem, Krumvíř
 10 let budování nové obchodní značky; Vít Valihrach
18:00 hod.

Ubytování a večeře – v Hotelu Kraví hora, Bořetice

 Společná diskuze na téma realizace PRV prostřednictvím MAS, úspěšné projekty
z PRV a realizace SCLLD 2014 – 2020; MAS Hustopečsko, z.s.
8. června 2022 – 2. den
8:00 hod.

Snídaně – v Hotelu Kraví hora, Bořetice

Obec Kobylí
 Prezentace projektu „Modernizace výstavních prostor v Muzeu obce Kobylí“;
PRV 2014–2020, čl. 20, realizace SCLLD MAS Hustopečsko, z.s.
 Prezentace projektu „Kobylí – společná stezka pro chodce a cyklisty“;
IROP 2014 – 2020, realizace SCLLD MAS Hustopečsko, z.s.
11:30 hod.

Oběd – ve Wine Wellness Hotel Amande, Hustopeče

Obec Křepice
 Prezentace projektu „Naučná stezka Bratislavsko-brněnské operace s vyhlídkou“;
PRV 2014–2020, čl. 20, realizace SCLLD MAS Hustopečsko, z.s.
Doprava zpět je zajištěna na stejná místa, jako byla místa nástupu.
Předpokládaný čas příjezdu na poslední plánované místo výstupu v Opavě je v 18:00 hod.

Z finančních prostředků CSV bude hrazena doprava a ubytování se snídání, odměna pro lektory
a průvodce, fotodokumentace s licencí a organizační zajištění. Občerstvení a další mimořádné
výdaje, které nesouvisí s programem exkurze, si hradí účastníci sami.
Změna programu vyhrazena.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy:

Pavla Bělehrádková
mas@regionpoodri.cz
+420 723 374 152

Registrace účastníků do 3. 6. 2022, kapacita omezena.
„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 Vás srdečně zvou
Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

Ing. Jiří Krist
Krajské sdružení NS MAS ČR
Moravskoslezského kraje

