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

„Nebuďme lhostejní k našemu venkovu"
8. - 9. listopadu 2018
Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický kraj
Trasa autobusu umožňuje účastníkům exkurze nástup na třech místech.

Odjezd:




7:00 hod., Ostrava, parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava – Svinov
7:40 hod., Opava, parkoviště autobusů před vlakovým nádražím Opava - východ
8:45 hod., Bruntál, parkoviště před vlakovým nádražím Bruntál

Příjezd:




Doprava zpět je zajištěna na stejná místa, jako byla místa nástupu.
14:20 hod., Bruntál, parkoviště před vlakovým nádražím Bruntál
16:20 hod., Opava, parkoviště autobusů před vlakovým nádražím Opava - východ
17:00 hod., Ostrava, parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava – Svinov

Zajímavý program exkurze nabízí návštěvu vybraných lokalit, kde budou představeny způsoby
diverzifikace zemědělského sektoru, a to především v návaznosti na využití dotačních prostředků
z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV).
Větší pozornost bude věnována tématu sociálního zemědělství. V průběhu prohlídky realizovaných
projektů bude umožněna výměna zkušeností s administrací projektů, sdílení a diskuze příkladů dobré
praxe. Návštěva vítězné vesnice roku Moravskoslezského kraje (MSK) 2018 exkurzi zakončí.

Program exkurze:
8. listopadu – 1. den exkurze
10:30 hod.

PROBIO – Staré Město

 Návštěva prvního a největšího českého výrobce a významného dodavatele
biopotravin. Představení projektů realizovaných díky čerpání dotačních prostředků
z PRV. Komentovaná prohlídka s ochutnávkou.
 Bio mlýn upravený na zpracování mouky v bio kvalitě, zpracování alternativních
plodin – pohanka, špalda, dvouzrnka.
 Zpracování produktů bezlepkové výroby – rekonstrukce prostor a vybavení
manipulačními kontejnery a skladovacími regály.

12:30 hod.

Oběd – Penzion Pohoda, Staré Město

14:30 hod.

ZEOS – Prostřední a Dolní Lipka

 Návštěva zemědělské firmy a mléčné farmy, seznámení s jejich činností.
 Představení realizovaných projektů z PRV - Stavební úpravy pastevního areálu,
Pořízení automatického přihrnovače krmiva, Pořízení cisterny, Zlepšení welfare
dojnic a telat a Modernizace farmy Dolní Lipka.
16:15 hod.

Králíky – Vojenské muzeum Králíky

17:30 hod.

Kramářova chata - ubytování

18:30 hod.

Večerní program, večeře

 Prezentace činnosti MAS Orlicko, úspěšně realizované projekty z PRV, příklady
realizace udržitelného rozvoje venkova na území MAS.
 Výměna zkušeností a sdílení úspěšné praxe mezi účastníky exkurze, diskuze.
9. listopadu – 2. den exkurze
09:00 hod.

Šťastný domov - Líšnice

 Představení celého komplexu – obecně prospěšné společnosti – orientované na
trvale udržitelný rozvoj venkovské farmy, nacházející uplatnění v oblasti sociálního
zemědělství – chráněné dílny, vzdělávání, práce s dětmi, místní produkce atd.
 Praktické vyučování a minifarma, sociální zemědělství, Babiččin statek.
 Představení projektů realizovaných díky dotacím z PRV - Modernizace klubovny se
zázemím, Modernizace medodílny a včelína, Orlické hory pro všechny.
11:30 hod.

Oběd – areál Šťastného domova, Líšnice

15:00 hod.

Úvalno – návštěva vesnice roku MSK 2018

 Prezentace vesnice s průvodcovským slovem starosty Ing. Radka Šimka.
17:00 hod.

Předpokládaný návrat do Ostravy - Svinova

Z finančních prostředků CSV bude hrazena doprava, občerstvení (2x oběd, 1x večeře), ubytování se
snídání, vstupy na realizované projekty (včetně odborného výkladu), pronájem prostor, prezentace
MAS Orlicko a organizace akce. Případné další náklady si budou účastníci hradit individuálně.
Změna programu vyhrazena.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy:

Mgr. Dagmar Quisková
mashlucinsko@seznam.cz
737 807 293

Registrace účastníků do 26. 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
Mgr. Dagmar Quisková
MAS Hlučínsko

Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

