Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS MAS Sokolovsko o.p.s. si Vás
dovolují pozvat na zahraniční exkurzi

Transfer zkušeností z rakouských MAS (LAG) do
MAS Karlovarského kraje
28. – 30. srpna 2019
Program exkurze je zaměřen na výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe
projektů financovaných z fondu EAFRD se zaměřením na zemědělství, rozvoj venkova,
cestovní ruch a krajinnou infrastrukturu.
Odjezd - 28. 8. 2019 (středa)
 odjezd 7:00 hod. (Sokolov, Dr. Kocourka 311)
Příjezd - 30. 8. 2019 (pátek)
 návrat ve večerních hodinách (Sokolov, Dr. Kocourka 311)

PROGRAM:
28. 8. 2019 (středa)
 odjezd do Rakouska, spolkové země Štýrsko, region Leoben
 přivítání předsedou LAG Steirische Eisenstraße v obci Trofaiach (starosta
Trofaiach, Mario Abl)
 prezentace projektu „Innenstadtbelebung Trofaiach“ (Oživení centra obce
Trofaiach) - Příklad dobré praxe aplikovatelné také na Karlovarsku, jedná se
o malou obec s cca 7 900 obyvateli, jedná se o inspiraci pro český venkov,
jak rozvíjet menší obce a zatraktivnit je pro místní, aby nedocházelo k odlivu
obyvatel.
 přestávka na oběd
 prohlídka obce Vordernberg (Aut) a projektu „Bewahrung des kulturellen
Erbes in den Museen der Steirischen Eisenstraße“ (Zachování kulturního
dědictví muzeí Štýrské železné cesty, jedná se o projekt spolupráce mezi
muzei) - Příklad dobré praxe aplikovatelné také na Karlovarsku, vzájemná
propagace a spolupráce na zaměření menších venkovských muzeí.
 ubytování v hotelu Reitingblick v Trofaiachu, region Leoben

29. 8. 2019 (čtvrtek)
 snídaně v hotelu
 prohlídka projektu PRV „Touristischer Ganzjahresbetrieb am Präbichl“
(Cestovní ruch na Präbichlu po celý rok), ve městě Vordernberg - Příklad
dobré praxe pro oživení venkovských turistických destinací, hledání
možnosti pro celoroční využití jinak pouze sezónně zaměřených oblastí.
 prohlídka projektu PRV „Abenteuer Erzberg“ (Dobrodružství Erzberg,
zapojení atraktivní nabídky cestovního ruchu do stále aktivní těžby železné
rudy), u obce Eisenerz - Příklad dobré praxe toho, jak ze slabé stránky
regionu udělat jeho silnou stránku. Poté co došlo k utlumení těžby a snížení
počtu pracovních míst, si obec Eisenerz díky tomuto projektu, vytvořila
celou řadu nových pracovních míst.
 přestávka na oběd
 návštěva projektů na stezce podél jezera Leopoldsteiner See, které byly
realizovány pod hlavičkou projektu PRV „Mach was Sozialfestival“ (Udělej
společenský festival), nedaleko obce Eisenerz - Jedná se o využití
krajinných prvků k zatraktivnění regionu, které slouží jako místo pro
setkávání lidí a utužování regionální identity na venkově.
 Klettergarten Leopoldsteinersee (Lanové centrum)
 Kneippanlage Leopoldsteinersee (Kneippova kůra)
 Laufstrecken Leopoldsteinersee (Běžecká trať)
 Klettersteig Seemauer (Lezecká stěna)
 návštěva kostela Kirchenburg „Oswaldi“ (Aut) a projektu PRV „Touristische
Erschließung der Wehranlage St. Oswald“ (Odkrytí pevnosti St. Oswald pro
turisty) - Kostel a pevnost se nacházejí na skále nad obcí Eisenerz a dotváří
tak romantický ráz krajiny. Díky realizaci tohoto projektu došlo k prohloubení
atraktivity regionu pro turisty a zároveň pro místní.

30. 8. 2019 (pátek)
 snídaně v hotelu
 návštěva
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(Lahodná Štýrská železná stezka) a „So schmeckt die Steirische
Eisenstraße“ (Tak chutná Štýrská železná stezka).
 návštěva a prohlídka zemědělského podniku Lanzer v obci Eisenerz, který
má vlastní obchod a realizuje rostlinnou i živočišnou výrobu. Tento podnik je
podpořen z projektů PRV „GenussReich Steirische Eisenstraße“ (Lahodná
Štýrská železná stezka) a „So schmeckt die Steirische Eisenstraße“ (Tak
chutná Štýrská železná stezka)
o

Ukázka toho, jak v Rakousku v oblasti zemědělství funguje silná
regionální sounáležitost. Místí obyvatelé, ale i např. supermarkety
podporují regionální zemědělce svými nákupními zvyklostmi.

 přestávka na oběd
 cesta zpět do ČR - návrat ve večerních hodinách

Cílem exkurze je seznámit se s realizovanými projekty, které byly spolufinancovány
Evropskou unií prostřednictvím EAFRD.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování se snídaní a
tlumočník.
Občerstvení a další výdaje, které nesouvisí s programem exkurze, si hradí účastníci sami.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy: Andrea Langová, admin@massokolovsko.eu do 20. 8. 2019
Pořadatelé akce doporučují všem účastníkům exkurze, aby si sami zajistili zahraniční
cestovní pojištění.

Za organizátory srdečně zvou
Bc. Marcela Synková
koordinátor CSV RO SZIF Ústí nad Labem

Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS Sokolovska o.p.s.

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.

