Celostátní síť pro venkov
ve spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s.
Vás srdečně zvou na exkurzi

UČÍME SE OD SOUSEDŮ - SLOVENSKO
29. – 31. 7. 2019
Akce bude zaměřena na výměnu zkušeností a poznatků MAS kraje Vysočina o.p.s. a dvou slovenských
MAS, které nabídnou ukázku úspěšných projektů zaměřených tematicky na PRV realizovaných
v programovém období 2007–2013 a v období 2014–2020 na jejich území či v blízkém okolí a dalších
realizovaných projektů metodou LEADER. V rámci sezení či besed budou dále předány informace o chodu
MAS, novinkách či praktických zkušenostech MAS a budou diskutovány možnosti přeshraniční
spolupráce.
Program prvního dne 29. 7. 2019:
07:00 hod.

Odjezd autobusu z Jihlavy, parkoviště Tesco, Brněnská 4971/74, 586 01 Jihlava - Helenín

08:30 hod.

Odjezd autobusu z Brna, OC Olympie, U Dálnice 777, 664 42 Modřice
(zóna žlutá - http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani)

11:30 hod.

12:30 hod.

Příjezd do Nemšovej


Setkání se zástupci MAS Vršatec, přivítání



Oběd v Penziónu Kingo, Nemšová, http://www.penzionkingo.sk/

Obec Zamarovce


Návštěva projektu prostřednictvím Opatrenie LEADER - Obecný park Zamarovce

14:30 hod.

Návštěva Poutního místa Skalka, 913 31 Skalka nad Váhom

17:30 hod.

Penzión Uhliská, 914 41 Nemšová – Trenčianska Závada, https://www.uhliska.sk/


Prezentace/diskuze MAS Vršatec a MAS kraje Vysočina o.p.s., výměna zkušeností,
příklady dobré a špatné praxe, možnosti spolupráce



Představení nejúspěšnějších projektů z regionu MAS Vršatec

19:30 hod.

Večeře + ubytování

20:30 hod.

Konec programu, volná diskuze

Program druhého dne 30. 7. 2019:
08:00 hod.

Snídaně

09:00 hod.

Návštěva projektů realizovaných MAS Vršatec v rámci PRV (např. Outdoor Fitness projekt národní spolupráce „Športom k zdraviu“ realizovaný ve spolupráci s MAS
Terchovská dolina; projekt „Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena
skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“; Múzeum regiónu Bielych Karpát;
projekt spolupráce s MAS Kopaničiarsky región - „Osobnosti našej histórie“)

12:00 hod.

Příjezd do Trenčianských Teplic


Setkání se zástupci MAS Strážovské vrchy, přivítání



Oběd v Restauraci R – Club, Trenčianské Teplice, http://rclub.sk/

13:30 hod.

Návštěva projektů realizovaných městem Trenčianské Teplice a projektů prostřednictvím
Opatrenie LEADER (např. „Rekonštrukcia a modernizácia cesty, cyklotrasy a verejných
priestranstiev v meste Trenčianske Teplice“, „Modernizácia centrálnej zóny
a rekonštrukcia ciest v Trenčianskych Tepliciach“;
Projekt spolupráce „Aktivně bez
hranic“ realizovaný 5 MAS; Rekonštrukcia Domu smútku“)

17:30 hod.

Garni Hotel Praha, 914 51 Trenčianske Teplice, http://www.hotelpraha.sk/


Prezentace/diskuze MAS Strážovské vrchy a MAS kraje Vysočina o.p.s., výměna
zkušeností, příklady dobré a špatné praxe, možnosti spolupráce



Představení nejúspěšnějších projektů z regionu MAS Strážovské vrchy

19:30 hod.

Večeře + ubytování

20:30 hod.

Konec programu, volná diskuze

Program třetího dne 31. 7. 2019:
08:00 hod.

Snídaně

09:00 hod.

Návštěva
projektů
realizovaných
MAS
Strážovské
vrchy
v rámci
PRV
(např. „Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome a výstavba detského ihriska v obci
Dolná Poruba“; „Výstavba a rekonštrukcia obecných budov a rekonštrukcia
autobusových zastávok v obci Dolná Poruba.“)

11:30 hod.

Oběd v Motorestu, 914 01 Trenčianska Teplá, https://www.motorestconti.sk/

12:30 hod.

Ukončení exkurze a odjezd účastníků zpět do ČR

15:00 hod.

Předpokládaný návrat Brno, OC Olympie

16:30 hod.

Předpokládaný návrat Jihlava, parkoviště Tesco

Účastníci si z vlastních prostředků hradí občerstvení a případné vstupné v místech exkurze. Z prostředků
Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: doprava, ubytování 2 noci se snídaní, průvodci v místech exkurze,
pronájem prostor pro diskuzi/prezentaci.

Podmínkou účasti je na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí.
Registrace účastníků nejpozději do 22. 7. 2019 na kralovska-stezka@centrum.cz

Za organizátory srdečně zvou:
Mgr. Gustav Charouzek, ředitel MAS kraje Vysočina o. p. s.
Ing. Lucie Sýsová, CSV RO SZIF Brno

