Celostátní síť pro venkov Středočeský kraj ve spolupráci s Czech Rural, z.s.
a MAS Strážnicko si Vás dovolují pozvat na odbornou exkurzi

„Setkávání teorie s praxí na venkově 2019 na území
MAS Strážnicko“
Odborná exkurze se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2019
na území Místní akční skupiny Strážnicko.
Cílem exkurze je seznámit přítomné s úspěšnými projekty v rámci uvedených opatření
Programu rozvoje venkova (PRV), Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a dalšími
dotačními možnostmi pro rozvoj venkovského prostoru. Účastníci budou mít možnost
diskutovat o Společné zemědělské politice EU, komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD)
a nechat se inspirovat úspěšně realizovanými projekty nejen místních akčních skupin,
ale i jiných subjektů jak soukromých či veřejné správy.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno stravování, doprava, lektor, pronájem
jednacích prostor, organizační zajištění.
Kontaktní osobou je Ing. Jiří Sálus, Czech Rural, z.s.
Rezervace místa je nutná prostřednictvím e-mailu: salusj@pef.czu.cz
Kapacita akce je omezena. Účastníci si hradí ubytování (předpokládané náklady
na osobu ve dvoulůžkovém pokoji: cca 500 Kč)
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Jiří Sálus
Czech Rural, z.s.

Mgr. Vít Hrdoušek
MAS Strážnicko, z.s.
Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO Praha SZIF

Program „Setkávání teorie s praxí na venkově 2019 na území MAS Strážnicko“
2. května - čtvrtek
8:00 hod. - Praha, místo odjezdu ČZU, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol
11:00 hod. - Brno, zastávka Mendelova univerzita Brno, Zemědělská 1/1665, Brno
12:00 - 12:45 hod. - oběd
13:00 - 15:00 hod. - obec Kozojídky, návštěva obnoveného areálu Pod Křibem a projektu Farmy
Rolnická, a.s.
15:00 - 16:30 hod. - Tvarožná Lhota, návštěva Pasteveckého areálu Travičná a Farmy Říha;
Muzeum oskeruší včetně ukázky klimatických výsadeb v rámci projektu Klimagreen
16:30 - 18:00 hod. - Tvarožná Lhota, sál obecního úřadu, beseda k projektům PRV a metodě
CLLD, coffee break
18:00 - 20:00 hod. - hotel Strážnice (Strážnice), ubytování a večeře
20:00 - 22:00 hod. - prezentace projektů PRV, SCLLD realizovaných na Strážnicku, výměna
názorů a zkušeností, zdůraznění příkladů dobré praxe

3. května - pátek
7:00 - 8:00 hod. - snídaně v hotelu
8:00 - 9:00 hod. - prohlídka moštárny a palírny Českého zahrádkářského svazu Strážnice
9:00 - 9.45 hod. - prohlídka Truhlářství Antique Buček Sudoměřice
10:00 - 11:00 hod. - prohlídka malého vinařství U Matúša ve Strážnici
11:00 - 12:00 hod. - sál Hubert hotelu Strážnice – diskuse o projektech
12:00 - 13:00 hod. - oběd v hotelu Strážnice

Odjezd cca v 13:30 hod., předpokládaný návrat 17:00 hod. - ČZU - parkoviště před aulou
Těšíme se na Vás

