Celostátní síť pro venkov Středočeského kraje ve spolupráci
s Dolním Pojizeří z. ú. si Vás dovolují
pozvat na poznávací exkurzi

„Možnosti využití nových zdrojů energie
a podpora inovací v rámci PRV“
(Exkurze s podtitulem „Chytré projekty Programu rozvoje venkova a podpora inovací“)

Termín konání: 19. – 20. října 2021
Místo konání: Středočeský, Olomoucký a Zlínský kraj
Cílem exkurze je seznámit přítomné s úspěšnými projekty v rámci
Programu rozvoje venkova 2014–2020 (dále jen „PRV“) a s dalšími možnostmi podporujícími místní
podnikatele ve spolupráci s obcí. Exkurze je zaměřena na ukázky zrealizovaných projektů
PRV, získání praktických poznatků, zejména z oblasti realizace regionální politiky rozvoje venkova
v praxi. Na exkurzi budou prezentovány příklady dobré praxe v oblasti PRV, spolupráce
mezi místními akčními skupinami (dále jen „MAS“), aktivity spojené s komunitně vedeným místním
rozvojem a příklady využití „chytrých technologií“ na venkově.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazena doprava, ubytování se snídaní, pronájem sálů
a techniky, organizační zajištění akce, lektoři na exkurzích v místech realizace
a licencovaná fotodokumentace.
Stravu, nápoje a vstupné na prohlídku expozice Živá voda
si účastníci hradí sami (odhadované náklady cca 400 Kč).
Kontaktní osobou pro případné dotazy je Jindřich Hlavatý, tel. +420 777 799 876
Rezervace místa je nutná prostřednictvím e-mailu: kancelar@dolni-pojizeri.cz
do 18. října 2021, do 14 hodin.

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména
v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021.
Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické
situace v regionu.

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Jindřich Hlavatý
ředitel Dolní Pojizeří, z. ú.

Program exkurze
19. října - úterý
07:30–08:00 hodin prezence účastníků v místě odjezdu
(Dům kultury, Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav)
08:00 hodin

odjezd autobusu do Skalska

08:15–09:30 hodin Bioplynová stanice a návštěva dvou projektů PRV
 operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje
Nákup nového čelního výsuvného nakladače - manipulátoru
pro objekty živočišné výroby
 operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
v zemědělské prvovýrobě
Nová provozovna - nákup nové technologie na opravu pneumatik
a servis klimatizací zemědělských strojů
(Zemědělská společnost SKALSKO, s. r. o., Skalsko 141, 294 26
Skalsko)
10:00–12:00 hodin Energeticky soběstačná obec Kněžice, návštěva dvou projektů PRV
 operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje
Pořízení kolového traktoru pro hospodaření v lesích, nákup
štěpkovače
Bioplynová stanice s kogenerační jednotkou, ukázka zvýšení
efektivnosti veřejného osvětlení a další úsporná opatření
(Obecní úřad Kněžice, Kněžice 37, 289 02 Kněžice u Městce Králové)
12:30–13:30 hodin oběd
(Restaurace Pod školou, Náměstí Republiky 6, 289 03 Městec Králové)
13:30–18:00 hodin přesun do Kojetína, ubytování
(Pivovarský hotel, náměstí Dr. Edvarda Beneše 61,752 01 Kojetín)
18:00–19:00 hodin večeře
(Pivovarský hotel, náměstí Dr. Edvarda Beneše 61,752 01 Kojetín)
20:00–22:00 hodin Beseda o zkušenostech s projekty PRV, příklady dobré praxe
v regionu na hranici území tří krajů a čtyřech MAS, spolupráce
mezi MAS
(Jednací sál Pivovarského hotelu, náměstí Dr. Edvarda Beneše 61,
752 01 Kojetín)

20. října - středa
07:30–08:30 hodin snídaně
08:40–10:30 hodin Mlýn Kojetín - návštěva tří projektů PRV, které souvisejí s modernizací
žitného mlýna

operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků
(rekonstrukce žitného mlýna, robotizace pytlování mouky, linka
na drobné spotřebitelské balení mouky a související technologie)
(Mlýn Kojetín, Mlýnská 280, 752 01 Kojetín)
10:30–11:00 hodin přejezd do Modré u Starého Města
11:00–12:30 hodin Expozice „Živá voda“
ukázka efektivního hospodaření s vodou a ochrany vody a vodního života,
proskleným tunel je k vidění unikátní scenérie vodního světa
(Modrá 233, 687 06, Modrá)
12:30–13:15 hodin společný oběd – místo bude upřesněno
13:15–14:30 hodin Projekt Světlo ze světla - využití energie z fotovoltaické elektrárny pro
obec Modrá - projekt přeshraničního programu INTERREG)
(Obecní úřad Modrá 170, 687 06 Modrá)
14:30–19:00 hodin přejezd zpět do Mladé Boleslavi
cca 19:00 hodin

předpokládaný příjezd do Mladé Boleslavi
(Dům kultury, Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav)

Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
č. 95/46ES zveřejněny na www.szif.cz

