Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje
ve spolupráci se ŠOV Třanovice Vás zvou na exkurzi

„Venkov nás spojuje – PRV podporuje
rozvoj venkova na Slovensku"
28. - 29. května 2019
Kopaničiarsky región, Slovenská republika
Odjezd: Trasa autobusu umožňuje účastníkům exkurze nástup na třech místech.




6:00 hod., Třanovice, Kapplův dvůr
7:10 hod., Opava, parkoviště před nákupním centrem Globus
8:00 hod., Nový Jičín, Suvorovova, autobusová zastávka SÚS

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




16:30 hod., Nový Jičín, Suvorovova, autobusová zastávka SÚS
17:20 hod., Opava, parkoviště před nákupním centrem Globus
18:30 hod., Třanovice, Kapplův dvůr

Zajímavý program exkurze nabízí návštěvu míst v oblasti působnosti MAS Kopaničiarsky región.
Představeny budou způsoby diverzifikace zemědělského sektoru, a to především v návaznosti na
čerpání dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV).
V průběhu prohlídky realizovaných projektů bude umožněna výměna zkušeností s administrací
a udržitelností projektů, s marketingem místních výrobků, sdílení a diskuze příkladů dobré praxe.

Program exkurze:
28. května – 1. den exkurze
Dopolední program: 10:30 – 12:00 hod.
Gazdovský dvor, Turá Lúka
 Komentovaná prohlídka typické kopaničiarské usedlosti z konce 19. století
prezentuje tradiční formy života v myjavském regiónu.
 Prezentace projektu vybudovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR,
spolupráce s obcí Dolní Nemčí.
 Nově vybudovaná sušička ovoce, vybavení a chlebová pec v rámci PRV 2007-2013,
projektu spolupráce s MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Strážnicko.

12:00 hod.

Oběd – Gazdovský dvor, z místních regionálních produktů

Odpolední program: 13:15 hod. – 18:00 hod.
Penzión Samuel a ovocný sad Uhliská, Stará Myjava
 Představení projektu podpořeného z PRV/LEADER - penzion Samuel a starý sad
s tradičními ovocnými odrůdami jako součást projektu Kopaničiarska ovocnodestilátová cesta (dále jen KODC), výklad o regiónu, krajské MAS, ochutnávka
regionálních produktů.
Pálenica Brestovec jako součást KODC
 Přivítání starostou obce, výklad o obci a realizovaných projektech z PRV –
udržitelnost projektu, spolupráce se spolky.
 Představení regionálního produktu RZ Kopanice Regionálny produkt.
Ovosad Myjava
 Výklad o farmě, zpracování ovoce, ochutnávka džemů, povidel a ovocných šťáv.
Sdílení zkušeností s projekty z PRV na výsadbu sadu višní včetně obstarání
technologie a strojového vybavení.
 Procházka rozkvetlým švestkovým sadem.
Agropenzión Adam, Podkylava
 Ubytování v Agropenzionu Adam.
19:00 hod.

Večeře a společný večerní program

29. května – 2. den exkurze
7:30 hod.

Snídaně - Agropenzión Adam, Podkylava

Dopolední program: 8:30 – 12:30 hod.
Biofarma Charolais
 Bio-chov hovězího dobytka a koní, galerie zemědělské techniky, návštěva nově
vybudovaného zpracování ovoce s pivovarem – projekt PRV 2014-2020, ochutnávka
chleba s domácími švestkovými povidly.
Farma Etelka
 Návštěva farmy s prezentací jejích aktivit včetně projektů spolupráce LEADER,
sdílení zkušeností s udržitelností projektu, marketingem výrobků, prodejem ze dvora
apod. Ochutnávka z vlastní produkce mléčných výrobků.

Síň lidových tradic, řemesel a regionálních výrobků - Myjava
 Prohlídka Turistické informační kanceláře v Myjavě s výkladem o projektu na
zavedení regionální značky Kopanice regionální produkt, ochutnávka regionálních
produktů.
12:30 hod.

Oběd - Penzión ROSY, Myjava
zhodnocení a ukončení exkurze

Příjezd:

Doprava zpět je zajištěna na stejná místa, jako byla místa nástupu.
Předpokládaný čas posledního výstupu je 18:30 hod.

Z finančních prostředků CSV bude hrazeno občerstvení, ubytování se snídání, vstupy na
realizované projekty (včetně odborného výkladu a ochutnávek), pronájem prostor, zajištění
fotodokumentace a organizace akce. Doprava bude zajištěna realizátorem akce a hrazena účastníky.
Změna programu vyhrazena.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy:

Ing. Jana Liberdová
sov@tranovice.org
+420 606 234 807

Registrace účastníků do 10. 5. 2019, 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. Jana Liberdová
ŠOV Třanovice

Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

