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

„Transfer zkušeností a příklady dobré praxe MAS Ústeckého kraje
a MAS Karlovarského kraje“
2. – 4. června 2021
Exkurze bude zaměřena na výměnu zkušeností, příklady dobré a špatné praxe v oblasti čerpání
dotací, projekty Programu rozvoje venkova (PRV). Dále úspěšné projekty přes místní akční
skupiny (MAS) v oblasti podpory podnikání, krajinné infrastruktury a rozvoje venkova. Cílem
exkurze je také sdílení informací o působení MAS na území jiných krajů.
Odjezd – 2. června 2021 (středa)
 odjezd 7:30 (Sokolov, Dr. Kocourka 311, 356 01)
Příjezd – 4. června 2021 (pátek)
 návrat ve večerních hodinách (Sokolov, Dr. Kocourka 311, 356 01)

PROGRAM:
2. června 2021 (středa)
 7:30 odjezd směr na území MAS Český Sever
 10:30 příjezd do obce Růžová – přivítání zástupcem MAS Český Sever
 11:30 prohlídka projektů PRV na farmě Martina Honzy - pořízení
zemědělské techniky v rámci projektu „Investice do zemědělské výroby Farma Růžová“ a pasterizátoru pro výrobu mléčných produktů (pořízen
v rámci projektu „Investice do pasterizátoru“).
 12:45 oběd
 13:30 prohlídka projektu „Větrolam 1 v k.ú. Růžová“
 14:00 prohlídka projektu pozemkových úprav „Realizace navržených
opatření - k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová“
 14:15 prohlídka pozemkových úprav realizovaných v obci Růžová
(dopravní značení, obnova povrchů) prostřednictvím projektu „Hlavní
polní cesta C18a k.ú. Růžová“
 14:45 prohlídka projektu „Suchá nádrž SN1 v k.ú. Růžová“
 15:00 prohlídka projektu výstavby rozhledny Růženky (spolufinancování
MAS Český Sever)

 16:00 odjezd do Kamenického Šenova
 16:30 příjezd a prohlídka projektu „Nakládání s bioodpadem ve městě
Kamenický Šenov“ realizovaný v rámci OPŽP
 Seznámení s přeshraničním projektem „Za středověkem k sousedům“
realizovaným obcí Kamenický Šenov
 18:00 odjezd do Varnsdorfu
 18:30 příjezd a ubytování v Pivovaru Kocour
 prohlídka projektu PRV „Rozšíření ubytovacích kapacit“ realizovaného
Pivovarem Kocour
 19:30 večeře
3. června 2021
 7:30–8:30 snídaně
 8:45 odjezd do Mikulášovic
 9:30 příjezd, návštěva a představení projektů realizovaných obcí
Mikulášovice:
o

„Vybudování výstavních a víceúčelových prostor v objektu č.p. 19
– 3.N.P. Mikulášovice“,

o

„Lavičky Mikulášovice“,

o

„Oživení starého hřbitova v Mikulášovicích“,

o

„Investice
do
sociálního
zázemí
kulturního
v Mikulášovicích“, „Oprava sociální zařízení v KD“

domu

 12:15 prohlídka obce Lipová (vesnice roku 2019), prohlídka projektu
„Vybudování víceúčelového dětského hřiště v Lipové“
 12:40 odjezd do Šluknova
 13:00 příjezd
 13:15 oběd
 14:00 návštěva projektů realizovaných z IROPu - cyklostezky, školky a
projektu z PRV – „Pódium na pořádání venkovních akcí“
 18:20 odjezd do Varnsdorfu
 18:50 příjezd a ubytování v Pivovaru Kocour
 19:00 večeře v Pivovaru Kocour
 20:00 sdílení zkušeností s MAS Český Sever

4. června 2021
 7:30–8:30 snídaně
 9:00 odjezd směr Krásná Lípa
 9:20 příjezd a prohlídka projektů PRV „Stavba stodoly na uskladnění
krmiv“, „Úprava pískového povrchu a nákup diskové sekačky“, „Nákup
zemědělské techniky“ u pana Petra Dastuche
 10:30 návštěva projektu sportovního hřiště „Krásná Lípa – sportovní
hřiště“ a prohlídka oprav sociálního zařízení a nového vybavení v
Kulturním domě realizované městem Krásná Lípa v rámci projektu
„Máme rádi kulturu“
 11:30 prohlídka nové sklářské expozice realizované Českým Švýcarskem
s.r.o. v rámci projektu „Zastavení v expozici – sklářství v regionu“
 11:45 návštěva „Obnovení památníku padlých občanů obce Zaharady v 1.
světové válce“
 12:45 oběd
 13:50 prohlídka projektu „Výměna oken a renovace interiéru rozhledny
Vlčí hora“ realizované Klubem českých turistů Krásná Lípa
 16:00 odjezd z Krásné Lípy
 19:00 odhadovaný příjezd do Sokolova

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování se snídaní a lektorné.
Občerstvení a další mimořádné výdaje, které nesouvisí s programem exkurze, si hradí účastníci
sami.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy: Veronika Wojnarová,
admin@mas-sokolovsko.eu do 24. 5. 2021.
Exkurze se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v
souvislosti s epidemiologickou situací v ČR v roce 2021.
Povinností účastníků je dodržovat bezpečnostní opatření na základě konkrétní epidemiologické
situace v regionu (respirátory popřípadě roušky).
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