Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Střední
odbornou školou Poděbrady si Vás dovoluje pozvat na exkurzi

Mosty mezi teorií a praxí
Exkurze se uskuteční ve dnech 17. – 19. prosince 2018 na území Středočeského
a Královehradeckého kraje
Cílem exkurze je představit úspěšné projekty a dotační možnosti Programu rozvoje
venkova 2014–2020, které mohou jak inspirovat mladé zemědělce nebo studenty
zemědělských oborů a zároveň budoucí potenciální žadatele, tak je i informovat o tom,
jakým způsobem lze využít dotačních možností. Účelem je také seznámit účastníky
s aktéry a organizacemi působícími na venkově.
Odjezdy i příjezdy autobusu - Střední zemědělská škola a Střední odborná škola
Poděbrady, Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, občerstvení (včetně
ochutnávek během dne), odborný výklad PRV a organizace akce. Ostatní náklady
si hradí účastníci sami.
Kapacita akce je omezena!
Kontaktní osobou je Jan Veselský, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov.
Rezervace místa na exkurzi je nutná prostřednictvím e-mailu: jan.veselsky@szif.cz
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Mgr. Jan Veselský
Celostátní síť pro venkov
RO SZIF Praha

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

Program exkurze
1. den: pondělí 17. 12. 2018
8:00

Odjezd autobusu

8:30

Mlékárna Ohaře
Představení projektů PRV (výrobna mléčných produktů, modernizace kravína)

11:30

Ing. Horák - farma Choťovice
Prohlídka chovu prasat a zpracovatelského provozu, představení projektů PRV
(modernizace prodejny, bourárna)

13:30

Oběd – Hotel Na Farmě

15:00

Příjezd autobusu

2. den: úterý 18. 12. 2018
8:00

Odjezd autobusu

8:30

Biofarma Košík
Ekologické zemědělství a zpracování potravin na farmě, představení projektů
PRV (technologie na zpracování mléka a sýrů, agroturistika)

11:30

Dvůr Seletice
Prohlídka farmy a chovu, představení projektu PRV (stáje pro jalovice a výrobna
krmiv)

13:30

Oběd – Dvůr Seletice

15:00

Příjezd autobusu

3. den: středa 19. 12. 2018
7:30

Odjezd autobusu

8:30

ZAS Chorušice
Prohlídka farmy a chovu, představení projektu PRV (modernizace chovu dojnic)

10:00

František Hrabě – farma Dolní Stakory
Prohlídka farmy a chovu

11:30

Havlíkův dvůr – farma Osek
Prohlídka farmy a chovu, přednáška „Jak podnikat v zemědělství po škole“
(Ondřej Vrabec, Josef Havlík)

13:30

Oběd – Havlíkův dvůr

15:00

Příjezd autobusu

