Celostátní síť pro venkov Středočeského kraje ve spolupráci s Místní akční
skupinou MAS Vyhlídky, z.s. si Vás dovolují pozvat na poznávací exkurzi

„Příklady dobré praxe z PRV či SCLLD na území
MAS Horňácko a Ostrožsko“
Exkurze s podtitulem „Příklady spolupráce sektorů na venkově“ se
uskuteční ve dnech 30. a 31. května 2019
na území Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko, okres Uherské
Hradiště.
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, metodě
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a nechat se inspirovat úspěšně
realizovanými projekty nejen místních akčních skupin (MAS), ale i subjektů z veřejného i
soukromého sektoru.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno
ubytování, doprava, lektor, organizační zajištění.
Kontaktní osobou je Marcela Pánková, Místní akční skupina Vyhlídky, z.s.
Rezervace místa je nutná prostřednictvím e-mailu: info@vyhlidky.cz
Kapacita akce je omezena. Účastníci si hradí občerstvení (předpokládané
náklady na osobu: cca 600 Kč)
Za organizátory srdečně zvou
Marcela Pánková
Místní akční skupina Vyhlídky, z.s.
Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Jana Bujáková
MAS Horňácko a Ostrožsko

Program exkurze
30. května - čtvrtek
8:00

odjezd autobusu z Mělníka - areál parkoviště Na Svini

10:30

příjezd do Buchlovic – přivítání účastníků zástupci MAS Buchlov, představení
území MAS, zkušenosti s projekty z PRV a jiných OP

12:00 – 13:00 oběd (Hotel Buchlovice)
14:00 – 15:00 prohlídka projektu PRV - Rekonstrukce památkového domečku v Ostrožské
Nové Vsi (využití památkových objektů pro život na venkově)
10/10/4210b/672/000032 – Oživujeme venkovská stavení na Moravě a
Myjavě
15:30 – 17:00 prohlídka projektu z PRV Vinný sklep Alena Cíchová – Pomocník na cesty
18/002/19210/664/218/000071 – Blatnice pod Sv. Antonínkem
18:00 – 20:00 ubytování v penzionu Koníček (Uherské Hradiště), večeře
20:00 – 22:00 Večer prezentace projektů PRV, SCLLD realizovaných MAS Horňácko
a Ostrožsko, mezinárodní spolupráce z PRV 2007 – 2013 (inspirace
pro čerpání v programovacím období po roce 2020)

31. května - pátek
7:00 – 8:30

snídaně v penzionu Koníček (Uherské Hradiště)

9:00 – 9:45

prohlídka projektu PRV - Fortel s. r. o. – Pořízení informačního systému včetně
implementace 17/001/19210/672/218/000977 – Uherský Ostroh

10:00 – 12:00 diskuze se zástupci MAS Horňácko a Ostrožsko nad navštívenými
a představenými projekty v rámci plavby po řece Moravě a Baťově kanále
do Veselí nad Moravou. Představení praktických příkladů čerpání
a zkušeností z administrace MAS.
12:30 – 13:30 oběd v restauraci Bowlingcity (Veselí nad Moravou)
14:00 – 15:00 prohlídka projektu přeshraniční spolupráce Živá voda Modrá
15:00 – 16:00 Skanzen slováckých tradic (Velehrad/Modrá) – vyhodnocení exkurze
se zástupci obou navštívených MAS
16:00

odjezd autobusu

20:00

předpokládaný příjezd do Mělníka - areál parkoviště Na Svini

