Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou STŘEDNÍ POLABÍ
a Místní akční skupinou LABSKÉ SKÁLY si Vás dovolují pozvat na exkurzi

!!! Akce ZRUŠENA !!!
JEDEME NA ZKUŠENOU
K MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ LABSKÉ SKÁLY
Dvoudenní exkurze na území Místní akční skupiny Labské skály se uskuteční
ve dnech 24. – 25. září 2020
(odjezd z parkoviště Plantáž u zámku v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav,
Plantáž 402, PSČ: 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v 7:30 hodin)
Exkurze
má
podtitul
„Jak
může
veřejná
správa
podpořit
zemědělské
i nezemědělské podnikání“, a je určena zástupcům a členům místních akčních skupin, starostům
a představitelům obcí, partnerům Celostátní sítě pro venkov (CSV), lokálním aktérům rozvoje
regionální politiky na našem venkově, ale také zájemcům o praktické informace o Programu
rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV) a široké odborné i laické veřejnosti.
Dvoudenní exkurze je připravována za účelem:
-

seznámení účastníků akce s příklady dobré praxe realizovaných projektů PRV a dalších
evropských projektů, přispívajících k rozvoji venkovského prostoru,

-

výměny zkušeností a informací o aktivitách zaměřených na rozvoj regionu s přihlédnutím
ke specifikům oblastí regionu v blízkosti průmyslových center,

-

ukázky zrealizovaných projektů z PRV a z dalších evropských fondů,

-

získání praktických poznatků zejména z oblasti realizace regionální politiky rozvoje venkova
v praxi,

-

představení partnerů CSV

-

seznámení s možnými aktivitami spojenými jak s ochranou venkovských památek,
tak i s možností využití na podporu zaměstnanosti a rozvoje regionu.

Cílem akce je společná diskuze nad problematikou zlepšení implementace PRV, vytvoření nového
prostoru pro navázání kontaktů a další spolupráce na komunální úrovni. Účastníkům exkurze bude
umožněna diskuse a navázání kontaktů s úspěšnými žadateli o dotace z PRV.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno ubytování se snídaní, občerstvení
během dne, pronájem jednacích prostor, odborný výklad k projektům Programu rozvoje
venkova, zajištění programu a organizace akce.
Účastníci exkurze si sami hradí vstupné, které není spojeno s projekty PRV, případně další náklady.
Místní akční skupina Střední Polabí zajišťuje bezplatně společnou autobusovou dopravu.
Kapacita akce je omezena! (max. 25 účastníků)
Registrace účasti do 21. 9. 2020
Kontaktní osoba: Lenka Tomsová (Místní akční skupina Střední Polabí),
tel.: 725 975 155
Rezervace místa na exkurzi je nutná prostřednictvím e-mailu: tomsova@strednipolabi.cz
Důležité upozornění:
Akce bude realizována jen v případě, že aktuální epidemiologická situace související se šířením
onemocnění Covid-19 umožní její realizaci. Podmínkou účasti na exkurzi je jednak dodržování
bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací při šíření onemocnění
Covid-19 na území České republiky a také to, že účastník exkurze bude mít roušku/y.

Za organizátory Vás srdečně zvou

Barbora Roušarová

Ing. Zdeněk Procházka

MAS Střední Polabí, z.s.

ředitel RO SZIF Praha

Program exkurze - 24. 9. 2020
7:30

odjezd autobusem od zámku Brandýs n/L-Stará Boleslav
(GPS: 50.1866481N, 14.6651675E)

9:30

příjezd do Tisé, ubytování v hotelu Camelot

10:00 – 11:30

představení MAS Labské skály, organizace exkurze, program, coffee break;
prezentace projektu PRV „Zprovoznění hotelové kuchyně, její modernizace,
doplnění vybavení a rozšíření kapacity nejen pro ubytování“, projekt č.
18/002/19210/342/027/001337

11:30 – 12:30

oběd - hotel Camelot

12:30 – 14:30

odjezd do Petrovic, návštěva objektů opravovaných v rámci projektu IROP
„Revitalizace středu obce Petrovice“ (kostel Sv. Mikuláše, Petrovické muzeíčko,
Petrovická škola)

14:30 – 15:00

coffe break restaurace Letadlo, prezentace projektu na výsadbu zeleně (OPŽP)

15:00 – 16:00

odjezd z Petrovic, návštěva secesní kaple rodu Botschen, Libouchec,
(projekt „Záchrana ohrožených památek“)

16:10 – 17:10

návrat do Tisé, návštěva naučné stezky do Tiských skal

17:15 – 18:00

kostel sv. Anny, výstava o zaniklých památkách na našem území

18:10

návrat do hotelu Camelot

18:30 – 19:30

večeře

19:30 – 22:00

společná diskuse účastníků, zástupců obce Tisá, Libouchec a Petrovice
a dále i MAS Labské skály o projektové činnosti v malých městech a obcích,
předávání znalostí a nabytých zkušeností s realizací PRV prostřednictvím MAS.

Program exkurze - 25. 9. 2020
8:00 – 9:00

snídaně

9:00

odjezd z Tisé do Zubrnic

10:00 – 11:15

skanzen Zubrnice, informace o projektu Spolupráce „Sasko – české oživení
venkovského kulturního dědictví v Schönbrunnu a Zubrnicích
(projekt FRegRozvoje, č. 10001505 „Víceúčelové vzdělávací centrum“)

11:30 – 12:15

Verneřice – Loučky, návštěva projektu PRV č. 17/001/19210/342/027/000229,
název „Jiří Žampach - Rekonstrukce stáje“

12:20 – 13:00

oběd na Statku u Žampachů

13:00

odjezd do Merboltic

13:30 – 15:30

Merboltice, prezentace níže uvedených projektů:
Jiří Dohnal - č. projektu 17/001/19210/342/027/000235,
název „Ubytování ve vesnické památkové zóně Merboltice“
Jiří Dohnal - č. projektu 19/003/19210/342/027/001173,
název „Rozvoj ubytovacího provozu“, projekt v realizaci, navazující
na předchozí projekt
Jiří Dohnal - č. projektu 18/002/19210/342/027/001336,
název „Rozvoj tesařského provozu“

15:30 – 16:30

komentovaná prohlídka vesnické památkové zóny Merboltice

16:30 – 17:00

závěrečné vyhodnocení exkurze, ukončení a odjezd

18:30

předpokládaný příjezd k zámku v Brandýse nad Labem

Těšíme se na setkání s Vámi

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.

