Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s MAS Pobeskydí Vás zvou na exkurzi s názvem

Dotační možnosti
v reálném životě na venkově
9. října 2018 od 6:30 do 19:30 hod.
Odjezd: 6:30 hod., Kapplův dvůr, Třanovice 1, 739 53 Třanovice
7:15 hod., Albrechtova střední škola, Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín
Příjezd: 18:45 hod., Albrechtova střední škola, Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín
19:30 hod., Kapplův dvůr, Třanovice 1, 739 53 Třanovice

Pestrý program exkurze nabízí návštěvu zajímavých lokalit v Moravskoslezském kraji.
V průběhu prohlídky realizovaných projektů Programu rozvoje venkova („PRV“) bude možno
vyměňovat zkušenosti s administrací projektů, sdílet aktuální informace k PRV 2014-2020
a diskutovat příklady dobré praxe čerpání dotací.

Program exkurze:
8:00 hod.

Farma Domaslavice – Horní Domaslavice, Karel a Přemysl Motičkovi
 Návštěva ekologicky hospodařící farmy s bourárnou masa. Možnost seznámit se
přímo s chovem masného skotu.
 Bude umožněna diskuze s realizátory projektů z PRV 2014-2020 na dovybavení
bourárny a nákup secího stroje.

11:00 hod. Penzion Nad stájí Jakartovice – Jakartovice
 Návštěva zemědělské agroturistické usedlosti, prohlídka zemědělské techniky
a stájí, seznámení s chovem koní a hospodářských zvířat (ovce, kozy).
 Oběd v Penzionu Nad stájí (z regionálních surovin).
 Představení Celostátní sítě pro venkov (CSV), jejích partnerů a zdařilých akcí
v Moravskoslezském kraji.
 Představení činnosti Asociace soukromého zemědělství Krnovska a Opavska.

14:30 hod.

Vitaminátor - Sosnová
 Návštěva společnosti Vitaminátor, prezentace rodinné firmy s dlouholetou tradicí
spojená s ochutnávkou produktů.
 Seznámení s realizací projektu zřízení provozní laboratoře Vitaminátor, díky které
došlo k rozšíření výroby z pouhého pěstování jablek na úspěšnou výrobu vlastních
moštů, křížal a dalších výrobků.
 Heslo společnosti: „Tradiční české ovoce na český stůl“ a jeho uplatnění v praxi.

16:00 hod.

Kozí farma Úvalno – Úvalno – Kristýna Šťastná
 Návštěva kozí farmy a agropenzionu spojená s ochutnávkou mléčných produktů.
 Seznámení s projektem z PRV 2014-2020, jehož cílem bylo vybudování malé
provozovny a pořízení technologií na výrobu čerstvých kozích sýrů a jiných produktů
z kozího mléka.

17:00 hod.

Odjezd z Úvalna do nástupních míst exkurze

19:30 hod. Předpokládaný příjezd do Třanovic
Z finančních prostředků CSV bude hrazena doprava, občerstvení, vstupy na realizované projekty
(včetně odborného výkladu a ochutnávek produktů), pronájem, zajištění fotografií s licencí
a organizace akce. Případné další náklady si budou účastníci hradit individuálně.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy:

Mgr. Petr Piekar,
piekar@pobeskydí.cz
773 761 063

Registrace účastníků do 3. 10. 2018, 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. Jaroslav Votýpka
předseda MAS Pobeskydí

Ing. Vanda Myšáková
krajský koordinátor CSV

