Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s MAS Jablunkovsko Vás zvou na exkurzi

Moderní minulost IV: „Místní rozvojová strategie
a příklady úspěšné praxe v Ústeckém kraji“

Zajímavý program exkurze nabízí návštěvu Ústeckého kraje, především v oblasti
působnosti MAS Český sever. Komunitně vedený místní rozvoj, inspirace, podněty,
které přispějí k širším možnostem čerpání finančních podpor především z Programu
rozvoje venkova (PRV). Ukázka jiných postupů a typů aktivit bude motivovat k novým
možnostem uplatnění PRV a dalších podpor pro rozvoj regionů a aktivizaci lidí
venkovského prostoru.

6. – 8. září 2021

Odjezd: Trasa autobusu umožňuje účastníkům exkurze nástup na dvou místech.



6. září 2021, 7:00 hod., Bystřice 416, 739 95 Bystřice
6. září 2021, 8:00 hod., parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava-Svinov

Příjezd: Doprava zpět je zajištěna na stejná místa, jako byla místa nástupu.



8. září, 20:00 hod., parkoviště před vlakovým nádražím Ostrava-Svinov
8. září, 21:00 hod., Bystřice 416, 739 95 Bystřice

Program exkurze:
6. září – 1. den exkurze
Odpolední program: 15:00–19:30 hod.
Obec Svor
 Revitalizace zeleně v obci Svor, Ministerstvo životního prostředí, „Operační program
Životní prostředí 2014–2020“
 Naučná stezka – Skřítci z přírody i hory přenesou, Euroregion Nisa Cíl 3 – „Program
spolupráce svobodný stát Sasko 2014–2020“
Jiřetín pod Jedlovou
 Revitalizace centra obce v památkové zóně Jiřetín pod Jedlovou I. a II. etapa,
„Regionální operační program Severozápad“
 Z Oponic až na Tolštejn – podpora rozvoje cestovního ruchu v území MAS Český
sever a MAS Svornosť – rekonstrukce informačního centra, vzdělávací semináře,
„PRV 2007–2013“, opatření IV.2.1, Realizace projektů spolupráce
Pivovar Kocour Varnsdorf
 Rozšíření ubytovacích kapacit, „PRV 2007–2013“, opatření IV.1.2, Realizace místní
rozvojové strategie
 Kemp Kocour - vybavení kempu, „PRV 2007–2013“, opatření IV.1.2, Realizace
místní rozvojové strategie

19:30 hod.

Ubytování v Pivovaru Kocour + večeře

7. září – 2. den exkurze
7:30 hod.

Snídaně – Pivovar Kocour

Celodenní program: 8:30–17:30 hod.
Obec Růžová
 Farma v Růžové – Zemědělská technika, „PRV 2014–2020“, operace 19.2.1,
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 Farma v Růžové – Pasterizátor pro výrobu mléčných produktů, „PRV 2014–2020“,
operace 19.2.1, Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje
 Mydlárna Rubens – informace o komplexních pozemkových úpravách a projektech
 Větrolam 1 v k.ú. Růžová, „PRV 2014–2020“, operace 4.3.1, Pozemkové úpravy
 Suchá nádrž v k.ú. Růžová, „PRV 2014–2020“, operace 4.3.1, Pozemkové úpravy
13:00 hod.

Oběd – Mezní Louka

Mezní Louka
 Lesní zážitkový areál Mezní Louka, „Operační program Životní prostředí 2007-2013“
Srbská Kamenice
 Ochutnávka regionálních produktů
 Odpočinkové místo „Kavárnička v přírodě“, „PRV 2007–2013“, opatření: IV.1.2,
Realizace místní rozvojové strategie
 Vybavení klubovny a přilehlého malého sálku, „PRV 2007–2013“, opatření: IV.1.2,
Realizace místní rozvojové strategie
 Rozcestníky, naučné tabule a hrací prvky pro naučnou stezku „Děti a příroda II“,
„PRV 2007–2013“, opatření: IV.1.2, Realizace místní rozvojové strategie

18:30 hod.

Večeře – Varndsdorf

19:30 hod.

Workshop – sdílení zkušeností s MAS Český Sever, předpokládané ukončení
ve 22:00 hod.

8. září – 3. den exkurze
7:30 hod.

Snídaně – Pivovar Kocour

Dopolední program: 8:30–14:00 hod.
Obec Lipová
 Vybudování dětského hřiště, „PRV 2007–2013“, opatření: IV.1.2, Realizace místní
rozvojové strategie
 Přeshraniční síť pro zachování podstávkových domů - rekonstrukce podstávkového
domu č. 424 – obecní komunitní centrum, „Evropský fond pro regionální rozvoj, Ziel3/Cíl
3“
Krásná Lípa
 Oprava sociálního zařízení a nové vybavení v KD – Komunitní centrum Krásná Lípa,
„PRV 2014–2020“, operace 19.2.1, Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

13:00 hod.

Oběd

Příjezd:

Doprava zpět je zajištěna na stejná místa, jako byla místa nástupu.
Předpokládaný čas příjezdu je 20:00 hod. – Ostrava-Svinov, 21:00 – Bystřice.

Z finančních prostředků CSV bude hrazena doprava a ubytování se snídání, odměna pro lektory
a průvodce, nájem sálu, fotodokumentace a organizační zajištění. Občerstvení a další mimořádné
výdaje, které nesouvisí s programem exkurze, si hradí účastníci sami.
Změna programu vyhrazena.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy:

Mgr. Petr Karlubík
info@masjablunkovsko.cz
+420 739 335 550

Registrace účastníků do 31. 8. 2021, kapacita omezena.
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.
„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“.

Za organizátory Vás srdečně zvou
Ing. Vanda Myšáková
SZIF RO Opava

Ing. Jitka Wiszczorová
MAS Jablunkovsko, z. s.

