Celostátní síť pro venkov Středočeského kraje ve spolupráci
s Asociací soukromého zemědělství, region Praha z.s., si Vás
dovolují pozvat na zahraniční exkurzi

Nizozemské rodinné farmy
Termín cesty: 16. – 21. 6. 2019
Zahraniční exkurze je organizována za účelem představení dotačních možností Programu rozvoje venkova v
rámci Evropské unie. Cílem bude účastníky inspirovat a motivovat je v tom, jakým rozmanitým způsobem lze
čerpat evropské podpory. Ukázkou jiných postupů a aktivit chceme farmáře motivovat k efektivnějšímu čerpání
dotací a především k rozvoji českého zemědělství.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno:
 doprava klimatizovaným autobusem
 ubytování na 5 nocí
 tlumočník, průvodce a vstupné na navštívené farmy
 organizační zajištění
Účastníci si hradí (předpokládané náklady cca 3 300 – 4 000 Kč):
 obědy, večeře a ostatní nápoje a stravu neuvedenou v programu
 cestovní pojištění
 další výdaje, které nejsou hrazeny Celostátní sítí pro venkov

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Jan Miller
předseda ASZ region Praha z.s.

Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Předběžný program (změny jsou vyhrazeny):
16. 6. 2019 (neděle)
8:00 odjezd z Prahy – ulice Na Florenci naproti
centru Florentinum (GPS 50.0886064N,
14.4352781E)

19. 6. 2019 (středa)
10:00 Návštěva rodinné mléčné farmy Leo Kool
(Koolwijkseweg 39 Stolwijk) – projekt PRV (pořízení
dojícího robotu)
Zemědělství v oblasti LFA, realizace drenážních
systémů, zpracování mléčných výrobků na farmě

10:30 Moritzburg (D) – exkurze do Zemského
hřebčína, oběd

12:30 Oběd, návštěva výzkumného inovačního
centra Veenweiden innovatiecentrum (Oude Meije
18, Zegveld)

20:30 Leeuwarden (NL) – ubytování, večeře

Metody pastvy, zemědělské kultury v rašelinových
půdách, hnojení a mineralizace (v rámci AEKO)
18:00 Zwartsluis – ubytování, večeře
17. 6. 2019 (pondělí)
10:00 Exkurze do Dairy Campus Leeuwarden
(hlavní středisko pro výzkum a inovace v mléčné
produkci v NL, oběd v kampusu
Prezentace o mléčné produkci v Nizozemsku,
výzkum, dopad na životní prostředí a animal welfare
19:00 Alkmaar – ubytování, večeře

20. 6. 2019 (čtvrtek)
9:30 Exkurze ve firmě Olmix (Rogat) – přední
producent hnojiv a inovací v této oblasti
11:30 oběd, návštěva rodinné farmy (Maatschap
Hartlief Lammers, Roozand 1, 9497 TD Donderen)
s tržní produkcí mléka, zpracování mléka,
agroturistika, prodej ze dvora. Projekt
PRV – pořízení technologie pro zpracování mléka.
17:00 Brémy (D) – ubytování, večeře

18. 6. 2019 (úterý)
9:30 Exkurze ve firmě BEJO
(Warmenhuizen) – rostlinná produkce se
specializací na semena. Oběd na farmě, odpoledne
návštěva rodinné farmy se specializací na pěstování
zeleniny – projekt PRV (objekt pro pěstování
zeleniny)

21. 6. 2019 (pátek)
10:00 Odjezd z Brém
V odpoledních hodinách příjezd do Prahy – ulice Na
Florenci
naproti
centru
Florentinum
(GPS
50.0886064N, 14.4352781E).

18:00 Amsterdam – ubytování, večeře

Přihlášky jsou možné do 12. června 2019.
Kapacita je omezena!
Kontakt:
Radka Švecová
tel.: 725 019 490
e-mail: radka.svecova@asz.cz

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.

