Celostátní síť pro venkov Středočeského kraje ve spolupráci s MAS
Svatojiřský les, z. s. a MAS Sedlčansko, o.p.s. si Vás dovolují pozvat na
poznávací exkurzi

„Za projekty SCLLD na Sedlčansko“
Exkurze se uskuteční ve dnech 20. - 21. června 2019
na území Místní akční skupiny Sedlčansko, okres Příbram.
Cílem exkurze je seznámit účastníky 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, pronájem jednacích prostor, lektor, organizační zajištění.
Kontaktní osobou je Ing. Luděk Beneš, Místní akční skupina Svatojiřský les, z.s.
Rezervace místa je nutná prostřednictvím e-mailu: benes@svatojirskyles-mas.cz
Kapacita akce je omezena. Účastníci si hradí občerstvení kromě snídaně
(předpokládané náklady na osobu: cca 600 Kč)
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Luděk Beneš
Místní akční skupina Svatojiřský les, z. s.

Bc. Přemysl Růžička
Místní akční skupina Sedlčansko, z. s.

Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Program exkurze
20. června - čtvrtek
8:00

odjezd autobusu z Farmy Pojedy u Rožďálovic, Pojedy 33, Žitovlice – Pojedy;
prezence, 50.2907181N, 15.1317378E

10:30 - 12:30 obec Zduchovice - přivítání účastníků zástupci MAS Sedlčansko, představení
území MAS. Prohlídka projektu z Programu rozvoje venkova 2014–2020
„Rekonstrukce objektu Pohostinství Zduchovice 4“, oběd
13:00 - 14:00 obec Drážkov, prohlídka projektů PRV (CLLD) „Petr Kuncl pořízení
zemědělské techniky“ a „Petr Kuncl rozvoj v kovárně“
14:30 - 15:30 obec Petrovice, prohlídka projektu PRV obce Petrovice „Do lesa za
odpočinkem, zábavou i poznáním“
15:30 - 16:30 obec Petrovice, prohlídka projektu PRV (CLLD) „Josef Šimeček opravárenská
dílna Petrovice“
17:30

příjezd do Resortu Hulín, Hulín 10, ubytování, večeře, diskuze účastníků se
zástupci MAS Sedlčansko nad navštívenými a představenými projekty.

21. června - pátek
8:00 - 9:30

snídaně

10:00

odjezd autobusu z Hulína

10:30 - 11:30 obec Nalžovice, prohlídka projektu PRV Společnosti Nalžovice „Automatický
přihrnovač krmiva“
12:00 - 13:00 oběd restaurace U Radešínka, Počepice 115, Počepice
13:30 - 14:30 obec Kamýk nad Vltavou, prohlídka projektu IROP „Sociální byty v Kamýku
nad Vltavou“
17:00

předpokládaný příjezd autobusem na Farmu Pojedy, u Rožďálovic, Pojedy 33,
Žitovlice - Pojedy, 50.2907181N, 15.1317378E

