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

„Realizované projekty LEADER ve Slezsku – za příklady dobré
praxe“
19. – 22. července 2021
Exkurze je orientována na získání zkušeností při realizaci projektů Programu rozvoje
venkova 2014–2020 (PRV) a LEADER, sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci, snahu podpořit
další subjekty v realizaci vlastních projektů ve venkovském prostoru. Exkurze se bude věnovat
úspěšným projektům realizovaným přes místní akční skupiny (MAS) v oblasti podpory podnikání,
krajinné infrastruktury a rozvoje venkova. Cílem exkurze je motivovat a inspirovat potenciální
žadatele z PRV na základě sdílení úspěšné praxe a udržitelnosti projektu.
Odjezd – 19. července 2021 (pondělí)
 odjezd 6:30 (Ústí nad Labem, zastávka autobusu Malá Hradební)
Příjezd – 22. července 2021 (čtvrtek)
 návrat ve večerních hodinách (Ústí nad Labem, zastávka autobusu Malá
Hradební)

PROGRAM:
19. července 2021 (pondělí)
 6:30 přejezd směr Děčín, Varnsdorf na území MAS Jablunkovsko
 15:00 příjezd do obce Dolní Lomná
 15:15 Dolní Lomná, přivítání manažerem MAS Jablunkovsko a starostkou
obce
 16:00 prohlídka projektu v obci Dolní Lomná „Prodloužení cyklostezky
z Dolní Lomné“
 17:00 prohlídka projektu „Investice do strojového vybavení mladého
zemědělce“ u pana Radoslava Gomoly, Dolní Lomná
 18:00 ubytování v hotelu Excelsior, Horní Lomná
 19:00 večeře v hotelu

20. července 2021 (úterý)
 7:30–8:30 snídaně
 8:30 odjezd směr Mosty u Jablunkova
 9:00 prohlídka projektu spolupráce „Opevnění Šance - společná historie,
která spojuje dodnes / Fortyfikacje Szańce - wspólna historia, która łączy
do dzisiaj", Historické opevnění Velká Šance, Mosty u Jablunkova
 10:00 prohlídka projektu v obci Mosty u Jablunkova „Rozšíření mobilních
prvků pro akce GOTIC“
 11:00 prohlídka projektu v obci Mosty u Jablunkova „Zvýšení technické
vybavenosti kulturního domu“
 12:15 oběd
 13:30 prohlídka projektu „Zpracování mléka a výroba tradičních mléčných
produktů“ a „Nákup zemědělské techniky - traktor s vybavením“ u pana
Petra Stani, Hrčavský grunt, Hrčava
 14:30 prohlídka projektu „Vybavení provozovny pro catering“ u pana
Pavla Karcha, Karch Snail Farm, Písek u Jablunkova
 16:30 návrat na hotel
 17:30 večeře v hotelu
 18:30 seminář v hotelu Excelsior - sdílení zkušeností s MAS
Moravskoslezského kraje
21. července 2021 (středa)
 7:30–8:30 snídaně
 8:30 odjezd do MAS Pobeskydí
 10:00 prohlídka projektu „Investice do zpracování brambor“ u pana
Jaromíra Kubláka, Farma Kublák, Fryčovice
 11:00 prohlídka projektu v obci Hukvaldy „Mobiliář pro víceúčelové
použití“
 12:45 oběd

 13:30 prohlídka projektu v obci Hukvaldy „Vybavení Obecní knihovny při
Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka“
 15:00 přejezd do MAS Horní Pomoraví, přivítání manažerem MAS Horní
Pomoraví
 18:00 ubytování v hotelu Paprsek, Staré Město
 19:00 večeře v hotelu
 20:00 seminář v hotelu Paprsek - sdílení zkušeností s MAS Horní
Pomoraví; prezentace podpořených projektů
22. července 2021 (čtvrtek)
 7:30–8:30 snídaně
 8:30 prohlídka projektu „Modernizace a rozšíření provozu - KREMO“
u paní Olgy Gřundělové, KREMO, Staré Město
 10:00 prohlídka projektu na „Zvýšení kvality výroby bezlepkového mlýna“
v PRO–BIO, obchodní společnost s r.o., Staré Město
 12:00 oběd
 14:00 odjezd z Hanušovic
 19:00 odhadovaný příjezd do Ústí nad Labem
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování se snídaní
a lektorné.
Část nákladů si budou účastníci hradit sami. Účastníci si uhradí stravování (obědy
a večeře) a případné vstupy
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy: Eva Hamplová,
hamplova@masceskysever.cz do 14. 7. 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).
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Marcela Synková

Ing. Eva Hamplová
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MAS Český sever, z.s.

